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10 kwietnia – rocznica Katastrofy Smoleńskiej
10 kwietnia 2010 roku o godz. 8:41:06 
naszego czasu  wydarzyła  s ię  pod 
Smoleńskiem katastrofa polskiego samolotu 
wojskowego z polską delegacją państwową 
najwyższej rangi na pokładzie. Zginęło w niej 
96 osób: Prezydent RP Lech Kaczyński 
z małżonką, ostatni Prezydent RP na 
uchodźstwie Ryszard Kaczorowski,  
wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, grupa 
parlamentarzystów, dowódcy wszystkich 
rodzajów Sił Zbrojnych RP, pracownicy 
Kancelarii Prezydenta, duchowni, przedsta-
wiciele ministerstw, instytucji państwowych, 
organizacji kombatanckich i społecznych 
oraz osoby towarzyszące, stanowiący dele-

gację polską na uroczystości związane 
z obchodami 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, 
a także załoga samolotu.   

W 1. rocznicę tej tragedii o godz. 8:41:06 
w naszym mieście rozlegną się syreny i będą 
biły dzwony. 

Gorzkie Żale w kościele Wniebowzięcia 
NMP połączone będą z czuwaniem żałobnym 
oraz okolicznościową prezentacją multi-
medialną.

Suma w intencji osób, które zginęły 
w katastrofie Smoleńskiej odprawiona 
zostanie w kościele św. Jakuba Apostoła.
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Pojemniki na odpady
Do Państwa dyspozycji zostały ustawione pojemniki 
na szkło i tworzywa sztuczne w następujących 
miejscach:

ul. Westerplatte k/ stadionu
ul. Tysiąclecia k/ lodowiska
ul. 10 – go Marca  k/stacji transformatorowej
ul. Łąkowa 
ul. Parkowa

n

n

n

n

n

Liczba ogólnodostępnych pojemników będzie 
sukcesywnie wzrastać.

Przypominamy również o obowiązku sprzątania po 
swoich zwierzętach. By ułatwić posiadaczom psów 
sprzątanie po swoich zwierzętach, zakupione zostały 
3 kosze na psie nieczystości. Zlokalizowane będą 
w parku św. Jakuba, na Skwerze Rybaka i na 
zakończeniu ulicy Wojska Polskiego.

By ułatwić posiadaczom 
psów sprzątanie po swoich 
zwierzętach, w miejscach 
publicznie dostępnych 
będzie można, nieodpłat-
nie zaopatrzyć się w toreb-
kę z łopatką.
Miejsca, w których będą 
dostępne torebki, zostaną 
oznakowane jak przedsta-
wiono obok.

Firma „Return” zajmująca się skupem 
i odzyskiem surowców wtórnych 
niebawem uruchomi pierwszy w Łebie 
skup surowców wtórnych takich jak:

makulatura (gazety, papier, kar-n
tony),

szkło (słoiki, butelki po napojach, n
alkoholu, sokach, itp.)

folie opakowaniowe (białe i kolo-n
rowe),

opakowania z tworzyw sztucznych n
(butelki PET po napojach, wodach 
mineralnych i chemii gospodarczej).

Zarób na śmieciach
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Zbiórka zużytego 
sprzętu elektrycznego
i elektronicznego
Burmistrz Miasta Łeby informuje, że w dniu 
09.04.2011r. zostanie przeprowadzona zbiórka 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektro-
nicznego pochodzącego z gospodarstw 
domowych. 

Tego dnia, do godz. 14:00 zużyty sprzęt 
elektryczny lub elektroniczny należy 
dostarczyć do wyznaczonych miejsc 
selektywnego zbierania odpadów znajdu-
jących się na terenie Łeby.

Zużyty sprzęt należy umiejscowić obok 
pojemników na szkło lub plastik w taki sposób, 
aby nie tarasować przejść dla pieszych oraz nie 
utrudniać ruchu drogowego.

Sprzęt zostanie odebrany nieodpłatnie przez 
„Przedsiębiorstwo Składowania i Przerobu 
Odpadów Sp. z o. o.” z Czarnówka.

Miejsca zbiórki:

ul. Westerplatte k/stadionun

ul. Tysiąclecia k/lodowiskan

ul. 10 Marca k/stacji trafon

ul. Łąkowan

ul. Parkowan

Pojemniki żółte na tworzywa sztuczne

Pojemniki zielone na szkło

Możemy segregować:

PAMIĘTAJ:

n

n

PAMIĘTAJ:

n

n puste butelki plastikowe po 
różnych napojach (np. typu 
PET), 

n puste butelki plastikowe po 
kosmetykach i środkach 
czystości (np.: po 
szamponach, płynach),

n plastikowe opakowania po żywności (np.: kubki 
po jogurtach, margarynach), 

n folie i torebki z tworzyw sztucznych, 

n czyste kanistry plastikowe, 

n opakowania stalowe i aluminiowe (puszki, 
pudełka, folie itp). 

n opakowań i butelek po olejach i smarach, 

n puszek i pojemników po farbach i lakierach, 

n opakowań po środkach chwasto- i 
owadobójczych. 

n wrzucaj opakowania puste i  czyste,

n przed wrzuceniem zgnieć butelki i puszki.

Możemy segregować szkło białe 
i kolorowe tj.:

butelki szklane po napojach 
i żywności,

szklane opakowania 
po kosmetykach.

szkła płaskiego (szyby okienne i samochodowe), 

szkła zbrojonego, 

luster – mają inną temperaturę topnienia od 
szkła opakowaniowego i nie stopią się razem 
z butelkami i słoikami), 

szklanek, kieliszków, 

szkła kryształowego, 

naczyń żaroodpornych, 

ceramiki (fajans, porcelana, naczynia typu arco, 
doniczki, miski, talerze), 

żarówek, 

świetlówek, 

kineskopów, szklanych opakowań 
farmaceutycznych i chemicznych z jakąkolwiek 
pozostałością zawartości. 

nie tłucz szkła przed wrzuceniem do pojemnika, 
wrzucaj czyste opakowania, nie musisz odrywać 
etykiet.

Nie wrzucamy:

Nie wrzucamy:

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n
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Dyżury radych
na kwiecień

Wymień dowód osobisty

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łebie - Barbara 
Dąbrowska - pełni dyżur w każdą środę w godz. od 
12:00 do 15:30 w Urzędzie Miejskim w Łebie, pokój 
nr 2 - Biuro Rady Miasta. 

Radny Rady Powiatu Lęborskiego, członek Zarządu 
Powiatu – Tomasz Tutak pełni dyżur w pierwszą 
środę miesiąca, w godz. 14:30-15:30, w Biurze Rady 
Miejskiej w Łebie, w urzędzie miejskim, pok.2.

ZAPRASZAMY

W związku z kończącym się okresem ważności 
dowodów osobistych wydanych w 2001 r. 
przypominamy o składaniu wniosków o wydanie 
nowych dokumentów. Dokument jest ważny 10 lat. 
W przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku 
życia, jest to 5 lat. Osoby, które ukończyły 65 rok 
życia, o ile zwróciły się o wydanie dowodu 
osobistego na czas nieoznaczony – nie muszą 
wymieniać dokumentu, gdyż dowód jest ciągle 
ważny.

W pierwszej kolejności wnioski powinny złożyć 
osoby, które miały wydane dowody osobiste 
w styczniu, lutym lub marcu. Średni czas 
oczekiwania na nowy dowód osobisty wynosi około 
miesiąca. 

Od 1 stycznia 2010 opłata za wyrobienie dowodu 
osobistego nie jest pobierana.

Przypominamy, że wnioski o nowy dowód osobisty 
składa się osobiście w urzędzie gminy właściwym ze 
względu na miejsce stałego zameldowania. 

n

n

n

04 kwietnia - Stanisław Mielewczyk

11 kwietnia - Brunon Hokusz

18 kwietnia - Jan Kużel

Brak ważnego dowodu może skutkować pro-
blemami podczas spotkania z policją, w banku lub 
podczas załatwiania różnego rodzaju spraw np. 
próby zrobienia zakupów na raty.

W związku z licznymi zapytaniami w sprawie 
dyżurów nocnych łebskich aptek, uprzejmie 
informujemy, że nie pełnią one dyżurów nocnych 
poza sezonem letnim. Jedynie w nagłych 
i zagrażających życiu pacjentów przypadkach, 
Apteka Słowińska S.J., przy ul. Kościuszki 70A, 
może wydać leki po zgłoszeniu telefonicznym pod nr 
tel. 59 8661 123.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Łeby – 
właścicieli obiektów usługowych do złożenia 
w centrum informacji swoich ofert. Będą one 
dostępne dla odwiedzających centrum turystów.

Docelowo planuje się stworzyć wzór szaty 
graficznej dla różnych typów obiektów turysty-
cznych, gastronomicznych, hotelowych. Wszystkie 
materiały promocyjne będą tej samej wielkości.

W najbliższą niedzielę, 3 kwietnia, o godz. 15.00 
w hali sportowej przy szkole podstawowej odbędzie 
się coroczne, rodzinne spotkanie małych talentów. 
W programie popisy dziecięcych i młodzieżowych 
grup artystycznych, loteria fantowa, kawiarenka 
z pysznym domowym ciastem... 
Zapraszają: Dyrekcja i Rada Rodziców 
Szkoły Podstawowej w Łebie.
Do zobaczenia!

Dyżur apteki

CIT rusza od kwietnia

Dostarcz swoje ulotki
do CIT

Talentiada 3 kwietnia 2011

Od kwietnia rozpoczynają pracę asystenci 
burmistrza:

ds promocji – Agnieszka Pałac 

ds turystyki -  Paweł Dąbrowski

Miejscem pracy, wyłonionych w drodze konkursu 
urzędników, będzie nowy budynek Centrum 
Informacji Turystycznej – Bramy Kaszubskiego 
Pierścienia. Asystenci pracować będą od pon. do 
piątku od 9.00 do 17.00, a w okresie wakacji godziny 
otwarcia zostaną wydłużone i informacja będzie 
czynna codziennie. W tym celu planowana jest 
współpraca ze stażystami.

n

n
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Opłaty za korzystanie
z cmentarza 
komunalnego

Wsparcie finansowe
dla przedsiębiorców
6 kwietnia - CIT

Rada Miejska w Łebie podjęła uchwałę określającą 
zasady korzystania z cmentarza komunalnego. 
Jednym z obowiązków osób korzystających 
z cmentarza jest uiszczanie opłat za korzystanie 
z cmentarza. I tak:

Termin uiszczenia opłaty za groby istniejące w dniu 
wejścia w życie uchwały ustala się do dnia 
31.12.2012. W uzasadnionych przypadkach 
Burmistrz Miasta może zwolnić lub rozłożyć opłatę 
na raty.

W przypadku nie przedłużenia prawa do korzystania 
z miejsca na cmentarzu, na kolejny okres, 
administrator cmentarza - Urząd Miejski w Łebie 
jest zobowiązany do zamieszczenia informacji na 
grobie i na tablicy informacyjnej cmentarza, o upły-
wie 20-letniego okresu korzystania z miejsca 
i zamiarze likwidacji grobu, z rocznym wyprze-
dzeniem. 

Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców na 
spotkanie informacyjne dotyczące wsparcia 
finansowego w ramach prowadzonej bądź 
otwieranej działalności gospodarczej, w tym m.in.:

n

n

n

opłata za miejsce na cmentarzu na okres 20 lat 
i jej odnowienie na kolejne 20 lat dla:

grobu – 450 zł

grobu dziecka do lat 6 – 200 zł

rezerwacja miejsca na okres 20 lat – 450 zł

opłata jednorazowa za istniejące groby,
na okres 20 lat dla :

grobu – 450 zł

grobu dziecka do lat 6 – 200 zł

dotacji unijnychn

programów pożyczkowychn

oferty poręczeń kredytowychn

produktów finansowania dłużnego lokalnych n
instytucji finansowych dla firm sektora Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw

inicjatywy JEREMIEn

n

n

n

n

Spotkanie odbędzie się 6 kwietnia w godz. 10.00-
14.00, w Centrum Informacji Turystycznej – Bramy 
Kaszubskiego Pierścienia i będzie miało charakter 
tzw. „dnia otwartego” z bezpłatnymi indywi-
dualnymi konsultacjami.

Organizatorem spotkania jest Powiatowe Centrum 
Informacyjne w Lęborku. 

Zapraszamy ! - 

18 marca w Kinie Rybak odbyło się spotkanie 
Burmistrza Miasta z mieszkańcami. W spotkaniu 
uczestniczył Starosta Lęborski, Dyrektor wysypiska 
śmieci w Czarnówku. Podczas blisko dwu-
godzinnego spotkania omówione zostały 
następujące tematy: czystości w mieście 
(prezentacja filmu pokazującego zaśmieconą Łebę; 
wybrane kadry z filmu na ostatniej stronie),  zasady 
segregacji śmieci, strefy płatnego parkowania, 
rewitalizacji ul. Kościuszki, zakres opraco-
wywanego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Łebie podjęte 
zostaną uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku w mieście, przystąpienia do 
opracowania planu miejscowego oraz dotyczące 
ustalenia stref płatnego parkowania. W spotkaniu 
udział wzięło ponad 120 mieszkańców.

Port Jachtowy w Łebie, z dniem 23 marca br. ma 
nowego prezesa. Został nim Sławomir Kowalski.

www.pci.pomorskie.pl

Pierwsze spotkanie
z mieszkańcami

Nowy prezes
w porcie jachtowym
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Narodowy Spis 
Powszechny Ludności
i Mieszkań 2011

Do lekarza 
z dokumentem

Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. zostanie 
przeprowadzony Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań. 

Ankietę spisową możemy wypełnić trzema 
metodami:

Zgodnie z założeniami metodologicznymi 
informacje o ludności i mieszkaniach zostały 
zebrane drogą administracyjną, w związku z tym 
rachmistrze spisowi jedynie będą uzupełniać 
brakujące dane dlatego rachmistrze odwiedzą około 
20% domów w skali całej gminy.

Wszelkie informacje o spisie można uzyskać
w siedzibie Gminnego Biura Spisowego w Łebie 

(tel. 8661-513) mieszczącym się w Urzędzie 
Miejskim w Łebie.

Od 1 kwietnia na potrzeby spisu zostanie 
uruchomiona infolinia spisowa o numerach: dla 
telefonów stacjonarnych 800 800 800 (bezpłatnie), 
dla telefonów komórkowych 22 4444 777 (minuta 
według cennika operatora), gdzie można także 
uzyskać informacje na temat spisu.

n

n

n

od 1 kwietnia do 16 czerwca można spisać się 
samemu na stronie  wybierając 
zakładkę Formularze spisowe;

od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 – może 
zadzwonić do nas ankieter statystyczny, który 
jest pracownikiem Urzędu statystycznego;

od 8 kwietnia do 30 czerwca – może odwiedzić 
nas rachmistrz spisowy, na terenie Łeby 
rachmistrzami są: Pani Danuta Gumienna
i Pani Elżbieta Szymańska.

Uprzejmie informujemy,  że korzystanie 
z usług medycznych odbywa się na podstawie 
ważnego dokumentu potwierdzającego ubezpie-
czenie pacjenta. Może to być:

legitymacja ubezpieczeniowa

raport typu ZUS-RMUA

legitymacja rencisty lub emeryta

www.spis.gov.pl

www.spis.gov.pl
Pamiętaj – możesz  sprawdzić swoją ankietę na 
stronie .

n

n

n

Brak dokumentu ubezpieczenia powoduje 
wystawienie recepty lekarskiej na 100% wartości 
leków.

W dniu 1 marca 2011 r. o godz. 14.30 pracownik 
Urzędu przebywając na drugim piętrze wyczuł 
zapach spalenizny i zobaczył wydobywający się 
dym przez szparę drzwi prowadzących na strych. 
Ogłosił alarm na II piętrze, powiadomił Straż 
Pożarną i Burmistrza. Burmistrz zarządził 
ewakuację pracowników i ludzi przebywających 
w Urzędzie. Podczas ewakuacji jedna z pracownic 
pośliznęła się na schodach i doznała otwartego 
złamania nogi. Ryk syren samochodów ratowni-
czych jadących w kierunku Urzędu wzbudził 
ciekawość wielu mieszkańców. Przybyli po 
3 minutach od chwili ogłoszenia alarmu ratownicy 
karetki pogotowia stacjonującej w Łebie, zajęli się 
ranną pracownicą i wynieśli na noszach z rejonu 

UWAGA!!

Od 1.04.2011 porady lekarskie, ambulatoryjne 
w punkcie medycznym przy ul. 10 Marca 
udzielane są mieszkańcom Łeby nieodpłatnie po 
okazaniu dokumentu potwierdzającego zameldo-
wanie.

Pozostałe osoby odpłatnie!

Łeba na targach 
turystycznych

Spokojnie,
to tylko ćwiczenie

W tym roku Łeba, ze swoją ofertą obecna była na 
Targach Turystycznych ITB Berlin, a w najbliższych 
dniach – 1-3 kwietnia, prezentować się będzie na 
Targach Turystyki i Wypoczynku LATO 
w Warszawie. Kolejnym i prawdopodobnie ostatnim 
w tym roku wydarzeniem targowym miasta, będą 
Gdańskie Targi Turystyczne, zaplanowane na 15-17 
kwietnia.  
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zagrożenia. Funkcjonariusze Policji i Straży 
Granicznej zapewnili bezpieczeństwo i porządek 
w rejonie zagrożenia. Przybyła na miejsce zdarzenia 
jednostka OSP w Łebie pod dowództwem 
Komendanta Krzysztofa Karapudy przejęła od 
Burmistrza dowodzenie akcją ratowniczą. Strażacy 
sprawdzili wszystkie pomieszczenia, rozwinęli dwie 
linie gaśnicze. Cała akcja włącznie z ewakuacją 
przebiegła bardzo sprawnie. Ćwiczenia zakończyły 
się gaszeniem zainscenizowanego na placu pożaru 
z użyciem podręcznej gaśnicy przez pracownice 
Urzędu. 

Po oddymieniu Urzędu wszyscy wrócili do swoich 
obowiązków.

Henryk Zagórski

Konkurs
Szef Obrony Cywilnej - Burmistrz Miasta Łeby 
ogłosił konkurs plastyczny nt.: "Powódź, pożar, 
dniem czy nocą - straż przychodzi ci z pomocą" 
w celu przybliżenia dzieciom i młodzieży 
różnorodności działań zawodu strażaka i pokazania, 
że w dzisiejszych czasach strażak nie tylko gasi 
pożary, nie tylko niesie pomoc, ale także ratuje 
poszkodowanych w wypadkach drogowych, 
podczas klęsk żywiołowych, usuwa skutki katastrof 
chemicznych i ekologicznych.

Jury z 87 prac konkursowych przyznało:

Jury wyróżniło prace: Laury Kormańskiej, Zofii 
Pająk, Sary Maszkiewskiej, Pauli Bończyszyn, 
Anny Kłobukowskiej, Pawła Reutera i Alicji Olech.

Komisja zakwalifikowała i przesłała 17 prac do 
eliminacji powiatowych.

n

n

n

w grupie klas I - III: 

I miejsce egz. Wiktorii Bieniek 
i Zuzannie Goska,

II miejsce: Darii Dybowskiej,

III miejsce: Zuzannie Michałowicz,

w grupie klas IV - VI:

I miejsce egz. Oliwii Karapudzie 
i Natalii Buszman,

II miejsce egz. Aleksandrze Lis 
i Pawłowi Pajakowi,

III miejsce: Oliwii Trzebniak,

w grupie klas starszych (Gimnazjum):

I miejsce egz. Emilii Kleinie 
i Agnieszce Bielewicz;

II miejsce: Wiktorii Konińskiej,

III miejsce: Monice Świderskiej,

Henryk Zagórski

n

n

n

n

n

n

n

n

n
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Rodzaj odpadów i wielkość 
pojemnika

P.H.U. OLMAX
ul. M. Kopernika 1, 84-360 Łeba

SANIPOL
ul. Nowęcińska, 84-360 Łeba

Mieszane (poj. 110l)

Mieszane (poj. 240l)

Biomasa (ziemia, trzcina)

poj. 110l

poj. 240l

12zł

25zł

5zł

12zł

19,22zł

30,24zł

-

-

Szkło, plastik

ilość bez ograniczeń
W przypadku podpisania umowy na wywóz wszystkich 

rodzajów odpadów - bez opłaty - 0zł.

Jak zaoszczędzić na śmieciach
Wychodząc na przeciw mieszkańcom, celem selektywnej zbiórki odpadów segregowanych, 
wynegocjowane zostały z wymienionymi niżej firmami następujące stawki brutto za odbiór 
odpadów:

Łeba - marzec 2011 rok


