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Szanowni mieszkańcy,
1 grudnia 2010 r. pracę rozpoczęła nowa rada
miejska. Podczas inauguracyjnej, sesji w kadencji
2010-2014 radni złożyli ślubowanie i wyłonili ze
swojego grona Przewodniczącą Rady Miejskiej
w osobie Barbary Dąbrowskiej i Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej - Joannę Jagodzińską.
Ustalono również rodzaje i składy Komisji Rady
Miejskiej w Łebie.

Komisja Turystyki
i Ochrony Środowiska

Komisja
Gospodarki i Budżetu

Adam Rataj
Genowefa Zielińska
Stanisław Mielewczyk
Brunon Hokusz
Joanna Jagodzińska

Lucyna Ulewicz Karaś
Barbara Wawrzyniak
Wojciech Śnioszek
Jan Kużel
Piotr Okenczyc

Komisja
Rewizyjna

6 grudnia 2010 r. odbyła się druga sesja rady
miejskiej, na której ślubowanie złożył Andrzej
Strzechmiński – Burmistrz Miasta Łeby.

Do Burmistrza
w poniedziałek...
Do Przewodniczącej
w środę...
Burmistrz Miasta Łeby przyjmuje mieszkańców
w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek
w godzinach od 12:00 do 17:00. Na spotkania
prosimy umawiać się osobiście w sekretariacie lub
pod nr tel. 598661513 wewnętrzny 20.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łebie pełni dyżur
w każdą środę w godzinach od 12:00
do 15:30 w Urzędzie Miejskim w Łebie, pokój nr 2 Biuro Rady Miasta.

Krzysztof Szumała
Radosław Zimnowoda
Halina Stachewicz
Aleksandra Wolff

Konkurs na asystenta
Burmistrz Miasta Łeby ogłasza nabór na stanowiska:
Asystent Burmistrza Miasta Łeby d/s Turystyki oraz
Asystent Burmistrza Miasta Łeby d/s Promocji.
Ogłoszenia oraz formularze, które po wypełnieniu
należy dołączyć do podania, są do pobrania ze strony
BIP i strony miejskiej - http://www.leba.eu.
Nabór trwa od dnia ogłoszenia - 24 stycznia do
4 lutego 2011 roku.
Asystenci pracować będą w nowym budynku
Centrum Informacji Turystycznej przy ul.
Kościuszki 121. Stanowiska te zostały utworzone
w związku z projektem finansowanym ze środków
UE - „Kaszubski Pierścień”.

ZAPROSZENIE
Burmistrz Miasta Łeby zaprasza Mieszkańców ul. Kościuszki (strefa rewitalizacji)
w najbliższy wtorek, 1 lutego na godzinę 16:00 do sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Łebie na
spotkanie w sprawie zasad korzystania z ulicy Kościuszki po zakończeniu przedsięwzięcia
rewitalizacji (dotyczy działalności sezonowej w pasie drogi).

Dyżury Radnych

Lodowisko na topie

Radni Rady Miejskiej w Łebie pełnią dyżury
w każdy poniedziałek w godz. od 14:30 do 15:30
w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy
Kościuszki 90 w pokoju nr 2 – Biuro Rady Miasta,
według poniżej zamieszczonego harmonogramu na
rok 2011:

Lodowisko cieszy się dużym zainteresowaniem
wśród mieszkańców Łeby i okolicznych miejscowości. Na miejscu funkcjonuje wypożyczalnia
sprzętu - posiadamy ponad 50 par łyżew, 6 kasków
dla dzieci. Świadczymy również usługę ostrzenia
łyżew. W grudniu 2010 roku lodowisko odwiedziły
1663 osoby, a do 20 stycznia br. - 2300 osób.

31 stycznia - Aleksandra Wolff
07 lutego - Halina Stachwicz
14 lutego - Brunon Hokusz
21 lutego - Joanna Jagodzińska
28 lutego - Wojciech Śnioszek
07 marca - Genowefa Zielińska
14 marca - Krzysztof Szumała
21 marca - Barbara Wawrzyniak
28 marca - Piotr Okenczyc
04 kwietnia - Stanisław Mielewczyk
11 kwietnia - Brunon Hokusz
18 kwietnia - Jan Kużel
02 maja - Stanisław Mielewczyk
09 maja - Jan Kużel
16 maja - Wojciech Śnioszek
23 maja - Joanna Jagodzińska
30 maja - Barbara Wawrzyniak
06 czerwca - Genowefa Zielińska
13 czerwca - Stanisław Mielewczyk
20 czerwca - Jan Kużel
27 czerwca - Radosław Zimnowoda
05 września - Barbara Wawrzyniak
12 września - Piotr Okenczyc
19 września - Genowefa Zielińska
26 września - Lucyna Ulewicz Karaś
03 października - Krzysztof Szumała
10 października - Wojciech Śnioszek
17 października - Joanna Jagodzińska
24 października - Halina Stachewicz
31 października - Adam Rataj
07 listopada - Lucyna Ulewicz Karaś
14 listopada - Brunon Hokusz
21 listopada - Aleksandra Wolff
28 listopada - Adam Rataj
05 grudnia - Adam Rataj
12 grudnia - Piotr Okenczyc
19 grudnia - Lucyna Ulewicz Karaś
Radni otrzymują zryczałtowane diety miesięczne
w wysokości brutto:
< 1324,85zł - przewodnicząca rady,
< 967,14zł - wiceprzewodnicząca,
< 781,66zł - przewodniczący komisji,
< 582,93zł - radni.
Wynagrodzenia za zajmowanie kilku stanowisk nie
łączą się - radny otrzymuje najwyższą stawkę.
Wysokość wynagrodzenia Burmistrza Miasta
wynosi 9975zł brutto.
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Budowa lodowiska-rolkowiska dofinansowana
została ze środków UE. Jednym z warunków
realizacji tego przedsięwzięcia było zatrudnienie
4 osób do obsługi (2 kobiety i 2 mężczyzn).

ZAPRASZAMY
Lodowisko otwarte jest codziennie od 10:00 do
20:00 z przerwą techniczną w godz.14:30-16:00.

Stawki podatkowe
Uchwała Nr III/8/2010 Rady Miejskiej w Łebie
określa nowe stawki oraz zwolnienia od podatku od
nieruchomości.
Wybiórczo podajemy wysokość podatku:

§od gruntów związanych z prowadzeniem
działalności gospod. - 0,73 zł/m²
stara stawka 2008-2010 rok - 0,65 zł/m²

§od budynków mieszkalnych – 0,56 zł/m²
stara stawka 2008-2010 rok - 0,50 zł/m²

§od budynków związanych z prowadzeniem
działalności gospod. - 17,92 zł/m²
stara stawka 2008-2010 rok - 16,00 zł/m²
Uchwalone stawki są niższe niż maksymalne stawki
podatków i opłat lokalnych ogłoszone przez
Ministra Finansów na 2011 rok. Obwieszczenie w tej
sprawie dostępne jest pod skróconym adresem
http://tnij.com/G3ORK).

Nowa wysokość opłaty
miejscowej
Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie wysokości
stawek opłaty miejscowej, którą zobowiązani są
pobierać od osób przebywających w Łebie
w celach turystycznych, wypoczynkowych
i szkoleniowych, inkasenci – czyli: osoby fizyczne,
osoby prawne i jednostki organizacyjne nie
posiadające osobowości prawnej prowadzące:
hotele, ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty,
kwatery, wynajmujące domy letniskowe, campingi,
pola namiotowe i inne obiekty o podobnym
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przeznaczeniu lub wyznaczone przez nich osoby.
Opłata miejscowa za każdy dzień pobytu, w okresie
od 1 lipca do 31 sierpnia wynosić będzie 1,90 zł,
w pozostałym okresie 1,00 zł. Powyższa uchwała
obowiązywać będzie po 14 dniach od ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Zainkasowane i wpłacone do kasy Urzędu
miejskiego w Łebie opłaty stanowią jeden z wielu
dochodów miasta. Pieniądze te wspierają wiele
inicjatyw kulturalnych i sportowych w naszym
mieście. Pamiętajmy o sumiennym wypełnianiu tego
obowiązku!

Zmiana stawki czynszu
dzierżawnego
Wysokość czynszu dzierżawnego nieruchomości
będących własnością Gminy Miejskiej Łeba określa
załącznik do uchwały nr III/20/2010 z dnia
22.12.2010. Treść uchwały na http://bipleba.nv.pl
oraz do wglądu w pokoju nr 6 w urzędzie.
Stawki czynszu netto za dzierżawę nieruchomości
będących własnością Gminy Miejskiej Łeba:

b) dla dzierżaw pod działalność rozrywkową, sezonową (pkt. 8)
- 1000zł.
13. Dzierżawa terenów przeznaczonych pod instalację
geotermicznych systemów grzewczych bez lokalizacji obiektów
kubaturowych - 0,70zł za 1m2/rok.
14. Za dzierżawę terenów związanych z działalnością turystyczną
- 0,50zł/m2/mies.
15. Za dzierżawę domków wczasowych pod wynajem
- 2zł/m2/meis.
16. Za dzierżawę budynków toalet miejskich - 5zł/m2/mies.
17. Za dzierżawę parkingów o pow. powyżej 1000 m2 - 2zł/m2/rok.
18. Za dzierżawę terenów na cele rolnicze - 5zł/100m2/rok.

Rewitalizacja zgodnie
z harmonogramem prac
Prace przy rewitalizacji ul. Kościuszki trwają
i realizowane są zgodnie z harmonogramem.
Obecnie wykonano ułożenie odcinka kanalizacji
deszczowej w jezdni i na odprowadzeniu do kanału
portowego. Ze względów organizacyjnych prace
podzielone zostały na etapy:

§2010/XII-2011/I,III-V - wymiana wodociągu
z przyłączami,

§2011/III-V - instalacja nowego obustronnego

1. Za dzierżawę gruntu przeznaczonego na cele
usługowo-handlowe:

oświetlenia ulicznego z latarniami,

a) działalność całoroczna - 5zł za 1m2/mies.,

§2010/XII-2011/I,III-V - kanalizacja deszczowa

b) działalność sezonowa:
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- w okresie od 01.V do 30.IX każdego roku - 35zł za 1m /mies.,
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- w okresie od 01.X do 30.IV każdego roku - 2zł za 1m /mies.,
c) stoliki konsumpcyjne - 20zł za 1m2/mies.

w ulicy z odprowadzeniem do kanału portowego,

§2011/IV-V - montaż elementów małej
architektury: ozdobne ławki i kosze,

2. Za dzierżawę pól namiotowych i campingów - 0,40zł za 1m2/mies.
3. Za dzierżawę boisk sportowych, kortów tenisowych i placów
zabaw - 0,50zł za 1m2/mies.

§2011/III-V - monitoring na ul. Kościuszki
z wyposażeniem studia monitoringowego,
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4. Za dzierżawę parkingów - 3zł za 1m /mies.
5. Za dzierżawę garaży - 0,90zł za 1m2/mies.
6. Za dzierżawę ogródków, wykorzystywanych wyłącznie do uprawy
owoców, warzyw i kwiatów ozdobnych - 0,65zł za 1m2/rok.
7. Za umieszczenie reklamy - 50zł za 1m2 reklamy/mies.
w okresie od 01.V do 30.IX i 20zł/mies. w okresie od 01.X
do 30.IV każdego roku
8. Za dzierżawę nieruchomości pod działalność rozrywkową,
sezonową:

§2011/IV-V - nasadzenie nowych dużych drzew po
obu stronach ulicy.
W zależności od realizowanych etapów wprowadzane są zmiany w organizacji ruchu. Prosimy
o uwagę, cierpliwość i zrozumienie. Obecnie ruch
drogowy odbywa się połową jezdni.

- cyrk - 300zł/dzień,
- imprezy promocyjne - 150zł/dzień,
- malowanie portretów i inna działalność artystyczna - 810zł/mies.
9. Za dzierżawę placów składowych całorocznych - 0,10zł
za 1m2/mies.
10. Za dzierżawę budynków magazynowych całorocznych - 1,50zł
za 1m2/mies.
11. Za dzierżawę obiektów magazynowych tymczasowych (wiaty,
hangary) - 0,50zł za 1m2/mies.
12. Wprowadza się obowiązkową kaucję celem zabezpieczenia
sprzątania terenu po zakończonej dzierżawie w wymiarze:
a) dla dzierżaw sezonowych oraz parkinów i garaży - 300zł,
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Rewitalizacja ul. Kościuszki - wizualizacja projektu
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Zakres rewitalizacji dotyczy:

§odcinek przebudowy od Urzędu Miasta do ul. 10
Marca na długości 410 m,

§całkowita przebudowa nawierzchni na całej
szerokości pasa drogowego – projektowane są
nawierzchnie kamienne na całości –
powierzchnia jezdni i chodników na jednym
poziomie bez krawężników. Rozbiórkowy bruk
kamienny zostanie po oczyszczeniu
wykorzystany w całości ponownie,

§planowane miejsca postojowe: podłużnie, po obu
stronach ulicy z rozbiórkowego bruku z ulicy,

§przyszła organizacja ruchu: odcinek może
funkcjonować jako ciąg pieszo-jezdny lub
w określonych porach całkowicie jako deptak.
Planowany termin zakończenia przewiduje się na
30.05 .2011.

Narodowy Spis
Powszechny
W dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011r.
zostanie przeprowadzony Narodowy Spis
Powszechny Ludności i Mieszkań. Jest to
wyjątkowy spis ze względu na to, że jest to pierwszy
spis powszechny realizowany od czasu
przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej.
Jest to przedsięwzięcie realizowane przez Główny
Urząd Statystyczny przy współpracy jednostek
samorządu terytorialnego.
W planowanym spisie nie przewiduje się użycia
formularzy papierowych.
Wszelkie informacje o spisie można uzyskać
w siedzibie Gminnego Biura Spisowego w Łebie
(tel. 598661 513 wew. 30) mieszczącym się
w Urzędzie Miejskim w Łebie oraz w Wojewódzkim
Biurze Spisowym mieszczącym się w Urzędzie
Statystycznym w Gdańsku (tel. 587683 100).

burmistrz” udzielił kilku wywiadów prasowych
i radiowych oraz „udzielił” ślubu przed kamerami
TV Kanał 6.
Wywiad przeprowadzony przez Kanał 6 można
obejrzeć na stronie - http://www.kanal6.pl.

Samochód OSP
na sprzedaż
Ochotnicza Straż Pożarna w Łebie woj.pomorskie
ma na sprzedaż średni samochód pożarniczy - GBA
Mercedes 911 rok produkcji 1980, zarejestrowany
w Polsce, przebieg ok. 19.000 km, stan bardzo dobry,
zbiornik z tworzywa sztucznego - 1500 l,
autopompa Bachert o wydajności 8 hl/min. Auto jest
zarejestrowane na 3 osoby.
Pojazd nie posiada wyposażenia strażackiego.
Sprzęt można obejrzeć w remizie strażackiej przy
ul. Pocztowej 10 w Łebie po wcześniejszym
uzgodnieniu pod numerem tel. 609699281 lub
609114405.
Zdjęcia pojazdu można odnaleźć na stronie
i n t e r n e t o w e j - h t t p : / / w w w. o s p . l e b a . e u
w dziale „Sprzęt”.
Lekki samochód SLKw Mercedes 308 (rok produkcji
1981), został sprzedany OSP w Oławie za 5000zł.

Blisko 4.300 zł dla WOŚP
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy po raz
kolejny grała w tym roku w Łebie. W hali sportowej
przy szkole podstawowej zaprezentowały się
młodzieżowe zespoły taneczne i wokalne. Oprócz
koncertów odbyła się licytacja „orkiestrowych
przedmiotów”, tj. płyty CD, kubka i książki.
Burmistrz Miasta – Andrzej Strzechmiński oddał do
licytacji 3 godziny pracy na stanowisku włodarza
miasta. Zwycięzcą okazał się p. Jerzy Szot, który
fotel burmistrza objął 14.01.2011r. „Wylicytowany
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GBA Mercedes 911
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Porządek musi być
Straż Miejska w Łebie przypomina właścicielom
nieruchomości i posiadaczom zwierząt domowych
o obowiązku:

§uprzątania niezwłocznie po opadach: błota,
śniegu, lodu oraz w przypadku śliskości posypywania piaskiem chodnika przez właścicieli
nieruchomości położonych wzdłuż ulicy,

§dbania o czystość i porządek na swoich
posesjach,

§usuwania poprzez zamiatanie, grabienie,
zbieranie i zmywanie zanieczyszczeń
z powierzchni nieruchomości oraz przyległych
chodników,

§prowadzania psa na uwięzi, a w przypadku ras
agresywnych dodatkowo w kagańcu,

§natychmiastowego usuwania przez właściciela
zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta
na terenach użytku publicznego (drogi, chodniki
parkingi, tereny zielone).

Obniżenie kosztów
rekultywacji wysypiska
Składowisko odpadów komunalnych w Lucinie
przestało przyjmować odpady w kwietniu 2007
roku. Do obowiązków miasta, jako dzierżawcy,
należy przeprowadzenie prac rekultywacyjnych.
Zgodnie z projektem, prace przeprowadzone zostaną
w trzech etapach i ostatecznie zakończą się w maju
2013 roku.
W związku z możliwością wykorzystania odpadów
wiertniczych z prac poszukiwawczych gazu
łupkowego realizowanych na terenie Gminy Nowa
Wieś Lęborska, Gmina Łeba przygotowała
aktualizację Koncepcji zamknięcia i rekultywacji
składowiska. Zastosowanie odpadów wiertniczych
do wykonania warstwy uszczelniającej pozwoli na
obniżenie kosztów tego obowiązku.
19 listopada 2010r. podpisana została umowa z firmą
PHU Trade Michał Leśny na wykonanie
rekultywacji składowiska odpadów komunalnych.

Kuter sprzedany
Gmina Miejska Łeba ogłosiła przetarg ofertowy na
sprzedaż kutra Łeb-60, dotychczas cumującego
w porcie jachtowym. Wartość jednostki określona
została przez rzeczoznawcę okrętowego na kwotę
112 tys. zł. W trakcie procedury przetargowej została
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złożona jedna, ważna oferta na kwotę 155.000 zł.
Ofertę złożyła firma Kutry Rybackie "Łeb-39", "82"
S.C. Stanisław Mielewczyk & Robert Mielewczyk.

Negocjacje w sprawie
oświetlenia miasta
W Grupie Kapitałowej Energa S.A., z dniem
01.12.2010r. wyznaczona została spółka Energa
Oświetlenie Sp.z o.o. celem świadczenia usług
oświetleniowych.W związku z powyższym,
dotychczasowy usługodawca - Energa Operator
wystąpiła do Gminy Łeba z projektem porozumienia
dotyczacym przejęcia praw i obowiązków z umowy
z Energa Operator na rzecz Energa Oświetlenie.
Warunki umowy przedstawione przez spółkę są dla
miasta niekorzystne. W odpowiedzi przygotowano
pismo, w którym sformułowane zostały zastrzeżenia
do umowy i zaproszenie do negocjacji umowy.
Jednym z wielu podnoszonych aspektów, jest koszt
utrzymania sieci oświetleniowej, za którą obecnie
Gmina płaci ok. 3,5 tys.-7,5 tys. zł miesięcznie (27 %
kosztów energii elektrycznej). W przypadku
przyjęcia projektu umowy, cena może wzrosnąć do
12,5 tys. zł miesięcznie.
Umowa nie została jeszcze podpisana. Negocjacje
trwają.

Odbiór odpadów
za niższą cenę
Na prośbę miasta, firmy uprawnione do odbioru
odpadów komunalnych przedstawiły oferty cenowe
na wywóz nieczystości z budynków komunalnych
i socjalnych.
Najniższa oferta cenowa
wyniosła - 73,98 zł brutto za
pojemnik 1100 l, którą w wyniku
negocjacji obniżono jeszcze do
kwoty 70 zł brutto.
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Łebskie campingi
w krajowej czołówce
Polska Federacja Campingi i Caravaningu
poinformowała, że w gronie laureatów konkursu
„Mister Camping 2010” już po raz kolejny znalazły
się łebskie campingi:
§Camping nr 51 „Leśny” i Camping nr 145 „Rafael”
- zdobyły II miejsce w kraju,
§Camping nr 21 „Morski” i Camping nr 41 „Ambre”
- zdobyły III miejsce w kraju,
§Camping nr 48 „Przymorze” uzyskał IV miejsce
w kraju.
Camping nr 81 „Marco Polo” otrzymał wyróżnienie.

Konsultacje
z organizacjami
pozarządowymi
Burmistrz Miasta Łeby ogłasza konsultacje
dotyczące ewentualnych zmian w projekcie
Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2011 rok, które
będą przeprowadzone w formie publikacji poprzez
wyłożenie projektu aktu prawnego na okres
2 tygodni w Urzędzie Miejskim w Łebie, na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łebie i w Biuletynie
Informacji Publicznej.
Termin rozpoczęcia konsultacji 31.01.2011r., termin
zakończenia konsultacji 14.02.2011r.
Wszelkie uwagi i zmiany do projektu kierować
należy na piśmie, na adres Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Łebie, ul. Kościuszki
90 84-360 Łeba lub osobiście.
Osobą odpowiedzialną za informację jest: Pani
Patrycja Glubiak (tel. 604 825 302, e-mail:
pglubiak@wp.pl).

Ferie zimowe z biblioteką
Czarny Stawek namalowany czarnym - no bo
przecież jest „czarny” - mazakiem na mapie
niezwykłych miejsc Łeby to jeden z hitów
tegorocznych zimowych ferii w bibliotece. Były też
inne: drzewo armatowe na Czekoladowej Wyspie,
listy w butelce wysłane z portu w świat pod czujnym
okiem Bosmana Tomka, niesamowity rejs na Wyspy
Łebskie w towarzystwie pełnej temperamentu
Piratki Doroty i Szantmena Wojtka, opowieści
Słowińskiej Kasi o ptasich pałacach i ruderach,
poszukiwanie w angielskim zamku – razem
z MuBaBaO - skarbu Lorda Tea, misterne origami
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z Panią Majką... A przede wszystkim hitowe były:
wysoka frekwencja i rodzinny klimat spotkań
i zabaw.
Dziękujemy przyjaciołom biblioteki, że tak radośnie
prowadzili te spotkania i zabawy, a dzieciom – że tak
radośnie w nich uczestniczyli. Do następnego razu!
Ahoj! (Maria Konkol)

Turnieje młodzieżowe
W dniu 26 stycznia 2011 roku w ramach ferii
szkolnych odbył się na hali sportowej w Łebie
Turniej Piłki Noznej Halowej o Puchar Burmistrza
Łeby. Udział wzięły drużyny z Choczewa,
Wierzchucina, Łeby i Bożegopola. Kolejność
turnieju:
1. Start Łeba - 10 pkt.
2. Gimnazjum Wierzchcina - 8 pkt.
3. Orzeł I Choczewo - 7 pkt.
4. Sokół Bożepole - 3 pkt.
5. Orzeł II Choczewo - 0 pkt.
Trenerem i opiekunem drużyny Startu był
p. Bogusław Biskot. Uczestnikami byli chłopcy
rocznika 1995 i młodzi. Turniej cieszył się dużym
zainteresowaniem młodzieży.
Dzień później odbył się turniej Piłki Nożnej Halowej
Chłopców Szkoły Podstawowej, pilotowany przez
dyrekcję Skoły. Grały drużyny zorganizowane
z terenu Łeby. Uczestniczyło w nim ok. 30 chłopców.

Amatorska
Liga Piłki Ręcznej
Od 29 stycznia do 12 marca co sobotę na hali
sportowej w Łebie odbywać się będzie turniej piłki
ręcznej. Rozgrywki będą trwały w godzinach od
16:00 do 20:00. W rozgrywkach udział weźmie
osiem zespołów:
§UKS Korsarze Łeba
§Gimnazjum Wicko
§KS Wybrzeże Łeba
§Mechanik Lębork
§Melange Lębork
§Pressmann Lębork
§Młodzi Lębork
Wszystkich mieszkańców serdecznie zapraszamy.
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Burmistrz Łeby zaprasza inwestorów
2

Działka Nr 437 obr. 2 o powierzchni 48 267 m .
Położona przy ulicy Turystycznej. Uzbrojona
w przyłącze energetyczne i wodno – kanalizacyjne,
przeznaczona na cele turystyczno – wczasowe, cena
wywoławcza 12 800 000 zł , cena nieruchomości jest
zwolniona z podatku VAT.

Działka Nr 374/7 obr.1 położona przy Al. św.
2
Mikołaja o powierzchni 2380 m , niezabudowana
i nieuzbrojona, z możliwością podłączenia mediów,
dogodny dojazd, działka z przeznaczeniem pod
usługi.

Działka Nr 658/7 obr.1 położona przy Al. św. Jakuba
2
o powierzchni 2403 m , niezabudowana
i nieuzbrojona, z możliwością podłączenia mediów,
dogodny dojazd z obwodnicy, w studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
zlokalizowana jest w strefie mieszkalno –
pensjonatowej.

Gazyfikacja Łeby
W styczniu tego roku zostały wznowione prace
budowlane związane z gazyfikacją miejscowości
Łeba, oraz rozpoczęto budowę stacji regazyfikacji
gazu ziemnego, z której gaz będzie dostarczany do
miasta. Pierwszym etapem budowy sieci gazowej
będzie ulica Kościuszki, która w tej chwili jest
rewitalizowana. W związku z podpisaniem umowy
o przejęciu praw i obowiązków związanej
z gazyfikacją Łeby w miejsce P.L. Energia S.A.
z Karlina wstąpił nowy inwestor Amber Gaz Sp.
z o.o. z siedzibą w Koszalinie. Jest to
nowoutworzona Spółka celowa, która będzie
realizowała zadanie gazyfikacji Łeby. W chwili
obecnej przygotowywane są aneksy do już
podpisanych umów przyłączeniowych, które będą
Łebski Biuletyn Informacyjny - Nr 1/2011

wysłane do przyszłych odbiorców. Osobą
odpowiedzialną za podpisywanie nowych umów
przyłączeniowych ze strony Amber Gaz Sp. z o.o.
jest Pani Aleksandra Bereżecka (tel. 94 311 3000).
Planowane zakończenie inwestycji to koniec roku
2011.

Organizacje sportowe
7 stycznia 2011 roku Andrzej Strzechmiński Burmistrz Miasta Łeby zaprosił przedstawicieli
organizacji pozarządowych zajmujących się
sportem. Na spotkaniu ustalono delegata do
Powiatowej Rady Sportu - Piotra Kasinę JR.
Kontakt - kasa1127@wp.pl.
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URATUJ ŻYCIE !!!
Rozpoczynamy cykl szkoleń
społeczeństwa w udzielaniu
pierwszej pomocy.
Temat 1.
Jak postępować z samym sobą przy
ZAWALE SERCA ?
OBJAWY:
SILNY BÓL w klatce piersiowej,
który zaczyna promieniować
w kierunku ramienia i w górę
w kierunku szczęki.
CO ROBIĆ ???
JAK PRZEŻYĆ ATAK SERCA
KIEDY JESTEŚ SAM ?
Zostaje tylko 10 sekund zanim
utracisz przytomność!
CO ROBIĆ ???

Nie panikuj, ale zacznij KASZLEĆ
bardzo intensywnie powtarzając tą
czynność. Przed każdym kaszlnięciem powinien być nabrany głęboki
oddech, kaszel powinien być głęboki
i przedłużony w celu ewakuowania
plwociny zalegającej głęboko
wewnątrz klatki piersiowej.
Oddech i kaszel musi być powtarzany
co dwie sekundy bez przerwy aż do
chwili przybycia pomocy, lub do
chwili w której poczujesz, że serce
ponownie bije normalnie.
Głęboki oddech doprowadza TLEN
do płuc, a ruch związany z kaszlem
uciska serce i utrzymuje KRĄŻENIE
krwi. Ciśnienie wywołane uciskiem
na serce podczas kaszlu pomaga
również odzyskać prawidłowy rytm
serca. W ten sposób postępując ofiara
ataku serca może dotrzeć do szpitala.
/ cdn /

ZAPROSZENIE
Burmistrz Miasta Łeby zaprasza mieszkańców ulicy Kościuszki (strefa
rewitalizacji) w najbliższy wtorek, 1 lutego na godz. 16:00 do sali nr 1 Urzędu
Miejskiego w Łebie na spotkanie w sprawie zasad korzystania z pasa
drogowego ulicy Kościuszki po zakończeniu realizacji projektu p.n.
„Rewitalizacja historycznego centrum miasta Łeby poprzez przebudowę
ul. Kościuszki – Etap I” w szczególności dotyczące zasad prowadzenia
działalności sezonowej w pasie drogowym.
Informuję jednocześnie ,że w przypadku realizowanego projektu korzystamy
ze wsparcia finansowego Unii Europejskiej wobec czego w okresie 5 lat od
zakończenia dofinansowania projektu nie możemy uzyskiwać dochodu
zgodnie z wymogiem określonym w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006
z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności ze zmianą Rozporządzenia Rady
(WE) nr 1341/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. Efektem tego jest praktycznie brak
możliwości udostępniania pasa drogowego pod działalność handlową
i gastronomiczną w w/w okresie.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
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