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Na zaproszenie Burmistrza Miasta Łeby mieliśmy 
okazję gościć w naszym mieście członków 
Metropolitalnego Forum Wójtów, Burmistrzów 
i Prezydentów NORDA. Forum odbyło się 
w poniedziałek 20 lutego 2012 roku, w Sali 
Konferencyjnej Portu Jachtowego w Łebie 
w budynku Centrum Obsługi Morskiego Ruchu 
Turystycznego. W spotkaniu uczestniczyło około 
40-stu przedstawicieli z 18-stu gmin członkowskich. 
Przy tej okazji zaprezentowaliśmy walory 
turystyczne i promocyjne naszego miasta 
korzystając z doświadczenia oraz wsparcia 
merytorycznego Księstwa Łeby i Ośrodka 
Zdrowotel Łeba. Ośrodek ten zaprezentował 
możliwości jakie daje nasze miasto do uprawiania 
Nordic Walking. Swoje prezentacje przygotowały 
również: Miasto Gdynia, Miasto Wejherowo, Gmina 

Wejherowo, Gmina Kosakowo, Starostwo 
Powiatowe w Lęborku oraz Pomorska Regionalna 
Organizacja Turystyczna, którą przedstawiła Pani 
Prezes Marta Chełkowska. Spotkanie prowadzone 
było pod przewodnictwem Prezydenta Miasta Gdyni 
Wojciecha Szczurka oraz gospodarza Burmistrza 
Miasta Łeby Andrzeja Strzechmińskiego.

Tematem przewodnim V Metropolitalnego Forum 
odbywającego się w Łebie była promocja i turystyka 
obszaru NORDA. Pod tym też tematem poruszane 
były następujące kwestie: stworzenie dobrych 
praktyk wspólnej promocji, połączenie produktów 
turystycznych już istniejących oraz powstanie 
wspólnej oferty turystycznej dla obszaru NORDA.

Paweł Dąbrowski

Metropolitalne Forum
Wójtów, Burmistrzów
i Prezydentów

Szkolenie
dla sprzedawców

Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych w Łebie informuje, że w miesiącu marcu lub 
kwietniu 2012 r. planuje zorganizować szkolenie dla 
właścicieli oraz personelu punktów sprzedaży 
alkoholu. 

 

Poniżej przedstawiamy Państwu harmonogram 
szkolenia:

Przedstawienie problematyki związanej 
z konsumpcją alkoholu.

Omówienie aktualnych przepisów regulujących 
(zasady sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych; 
wydawanie oraz cofanie zezwoleń; uprawnienia 
i obowiązki przedsiębiorców).

Uświadomienie konsekwencji wynikających 
z nieodpowiedzialnej sprzedaży alkoholu oraz 
wyrobów tytoniowych (społecznych; moralnych; 
administracyjno – prawnych).

Prezentacja systemu kontroli punktów 
sprzedaży.

Praktyczne umiejętności w pracy sprzedawcy 
(nauka asertywnej odmowy; procedura 
postępowania w sytuacjach nietypowych; 
sposoby efektywnej współpracy z Policją, 
Strażą Miejską, Komisją ds. Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych).

Szkolenie odbędzie się w Urzędzie 
Miejskim w Łebie i będzie bezpłatne.

n

n

n

n
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n Zakończenie oraz rozdanie certyfikatów 
świadczących o ukończeniu szkolenia

Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału 
w szkoleniu prosimy o zgłaszanie w Biurze Obsługi 
Klienta w Urzędzie Miejskim w Łebie. Wpis na listę 
chętnych do dnia 15 marca 2012 r. 

Osoby odpowiedzialne za informację:
Pani Patrycja Glubiak 604 825 302

Pan Marek Lacher 504 247 588

Komisja ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Łebie

Z kanału portowego zniknęła wreszcie drewniana 
barka, nazywana barem Sushi. Za tę cześć kanału, 
w której zacumowany był bar i wszystko to co się 
w tej części kanału dzieje odpowiada Starosta 
Lęborski - dlatego też, to Starosta był zobowiązany 
do podjęcia decyzji o rozbiórce tegoż baru.

Bar Sushi postawiony został bez dopełnienia 
niezbędnych formalności i dokumentów, których 
przedłożenia wymagało Starostwo Powiatowe 
w Lęborku. 16 lutego ostatecznie rozebrano ww. 
obiekt. Miejmy nadzieję, że wobec właścicieli barki, 
wyciągnięte zostaną konsekwencje za narażenie 
miasta i jego włodarzy na szereg bezpodstawnych 
oskarżeń.

Duża część mieszkańców Łeby z Burmistrzem 
Miasta na czele jest zadowolona z przywrócenia 
dawnego widoku kanału.

Magdalena Nieczypor

Koniec baru Sushi
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Zmiana organizacji
pracy w łebskim 

magistracie

Podinspektor do 
spraw gospodarki nieruchomościami, pani 
Katarzyna Grudzina pok. nr 7 (parter w Urzędzie 
Miejskim w Łebie)

Podinspektor do 
spraw ochrony środowiska i gospodarki 
komunalnej, pan Wojciech Siwczyński pok. 
nr 6 (parter w Urzędzie Miejskim w Łebie)

Młodszego referenta ds. przedsiębiorczości, 
pani  Anny Rataj (I piętro, p. 13)

c.d.
Przypominamy, że Sekretariat Burmistrza obecnie 
pełni funkcję „Kancelarii” Burmistrza Miasta Łeby 
(I piętro p. 11), a nie jak do tej pory, punktu obsługi 
klienta. 

Wszelkich niezbędnych informacji na temat 
funkcjonowania urzędu udziela pracownik ds. 
obsługi klienta (parter przy wejściu głównym), 
u którego składać można wszystkie pisma, wnioski 
oraz oferty. Miejscem składania skarg i uwag jest 
wyłącznie Biuro Obsługi Klienta.  

W wyniku reorganizacji pracy w łebskim 
magistracie, kilka ze stanowisk uległo modyfikacji. 
W związku z tym wszelkie sprawy związane z: 
* nieruchomościami przeznaczonymi do sprzedaży 
i wydzierżawienia * prawem użytkowania wie-
czystego * opłatą za użytkowanie wieczyste * 
składaniem wniosków o zawarcie umowy dzierżawy 
* podziałem i rozgraniczeniem nieruchomości * 
opłatą planistyczną, obsługuje 

.

Jeśli będą mieć Państwo pytania związane 
z: * wycinką drzew i krzewów * pasem zieleni 
w mieście * kontrolą i przestrzeganiem ochrony 
środowiska * rozwojem i modernizacją urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych * ochroną 
zwierząt na terenie miasta * kąpieliskami w mieście, 
to odpowiedzi udzieli na nie 

.

W przypadku kiedy chcieliby Państwo uzyskać 
informacje z zakresu: * obsługi centralnej ewidencji 
i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG) * 
wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie 
sprzedaży napojów alkoholowych * prowadzenia 
ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie 
i ewidencji pól biwakowych * udzielania, cofania, 
zmiany lub stwierdzenia wygaśnięcia zezwoleń na 
krajowy zarobkowy przewóz osób taksówkami na 
obszarze gminy i przewozy regularne, specjalne 
autobusami na obszarze gminy, należy skierować się 
do 

.

Magdalena Nieczypor

Opłata miejscowa

www.lebabip.pl

W związku ze zbliżającym się sezonem letnim 
chcemy przypomnieć o obowiązku pobierania 
opła ty  mie jscowej  od  osób f izycznych 
przebywających w Łebie dłużej niż dobę w celach 
turystycznych, wypoczynkowych lub szko-
leniowych.

Stawki opłaty miejscowej zostały określone 
w Uchwale Rady Miejskiej w Łebie z dnia 22 
grudnia 2010 r. i wynoszą:

w okresie od 01 lipca do 31 sierpnia - 1,90 zł,

w pozostałym okresie - 1,00 zł,

od emerytów, rencistów, dzieci do ukończenia 
18 lat, młodzieży uczącej się do ukończenia 25 
lat oraz osób niepełnosprawnych wraz z 
opiekunami - stawkę opłaty miejscowej obniża 
się o 50% za każdy dzień pobytu.

Aby uporządkować tematykę w zakresie poboru 
i odprowadzania opłaty miejscowej przygotowane 
zostały ZASADY POBORU I ODPROWA-
DZANIA OPŁATY MIEJSCOWEJ ORAZ 
ROZLICZANIA PROWIZJI NA TERENIE 
MIASTA ŁEBY, z którymi można się zapoznać na 
stronie  oraz w Biurze Obsługi 
Klienta w Urzędzie Miejskim w Łebie (BOK UM 
Łeba).

Wpływy z opłaty miejscowej Miasto przeznacza na: 

wydatki związane z utrzymaniem ładu na terenie 
miasta poprzez zwiększenie ilości pojemników 
na śmieci na ulicach i terenach uczęszczanych 
przez turystów

zakup kwiatów i roślin ozdobnych

oznakowanie ciągów komunikacyjnych 
ułatwiających ruch turystyczny w Łebie

foldery i mapki miasta i okolic 
z przeznaczeniem dla turystów

konieczne naprawy związane ze wzmożonym 
użytkowaniem infrastruktury w okresie letnim 
lub spowodowane dewastacją przez turystów

inne wydatki mające na celu zwiększenie 
atrakcyjności miasta

 
 

(pokoi gościnnych, ośrodków wczasowych i pól 
namiotowych) oraz o meldunku wczasowiczów 
i turystów. Zameldowania dokonuje właściciel lub 
dzierżawca poprzez wpis do księgi meldunkowej 
przed upływem 24 godzin od chwili przybycia.

Agnieszka Pawłowska
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Jednocześnie przypominamy o obowiązku
zgłaszania i aktualizowania danych obiektów
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W celu podjęcia działalności gospodarczej jako 
osoba fizyczna należy zarejestrować się w Central-
nej Ewidencji i  Informacji Działalności 
Gospodarczej, prowadzonej przez Ministra 
Gospodarki /firma.gov.pl/. Wniosek CEIDG-1, 
służący do rejestracji działalności, stanowi 
jednocześnie:

wniosek o nadanie numeru NIP i/lub REGON, 

zgłoszenie do urzędu skarbowego, 

zgłoszenie do ZUS lub KRUS. 

Rejestracji można dokonać wybierając jeden 
z poniższych trybów postępowania: 

 się do CEIDG, wypełnienie 
wniosku on-line i złożenie go elektronicznie,

 się do CEIDG, wypełnienie 
wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go 
do dowolnego urzędu miasta lub gminy, 

bez logowania się do CEIDG, wypełnienie 
wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go 
do dowolnego urzędu miasta lub gminy,

pobranie i złożenie wniosku papierowego w 
dowolnym urzędzie miasta lub gminy. Gmina 
przekształca go na wniosek elektroniczny, 

przesłanie podpisanego wniosku listem 
poleconym do wybranego urzędu miasta lub 
gminy. Podpis musi być notarialnie 
potwierdzony. 

Przedsiębiorca może podjąć działalność gospo-
darczą w dniu złożenia wniosku o wpis do CEIDG. 
Ma również prawo określić późniejszy dzień 
podjęcia działalności gospodarczej niż dzień 
złożenia wniosku. Wpis do ewidencji jest 
dokonywany nie później, niż następnego dnia 
roboczego po dniu wpływu poprawnie wypełnio-
nego wniosku. Obecnie po zarejestrowaniu 
działalności urzędy nie wydają zaświadczeń o wpisie 
do CEIDG. 

n

n

n

n

n

n

n

n

zalogowanie (*)

zalogowanie (*)

(*) Przy pierwszym logowaniu należy założyć 
konto i aktywować je po otrzymaniu potwier-
dzenia mailowego. W celu rejestracji konta 
można skorzystać z podpisu elektronicznego 
z certyfikatem kwalifikowanym lub nieodpłatne-
go profilu zaufanego na platformie ePUAP. 

Rejestracja i zmiany w CEIDG są wolne od opłat. 
Wszelkie informacje zachęcające do dokonania 
wpłaty związanej z rejestracją działalności 
gospodarczej osoby fizycznej w Polsce są 
nielegalne.

Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest 

wydruk ze  s t rony in ternetowej  CEIDG 
(firma.gov.pl). Wydruk ten przedsiębiorca lub osoba 
zainteresowana może dokonać we własnym 
zakresie.

Numerem identyfikacyjnym przedsię-
biorcy w CEIDG jest numer identyfikacji podat-
kowej (NIP).

Organy administracji publicznej nie mogą domagać 
się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania 
lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie 
w CEIDG. 

Jeżeli wnioskodawca nie posiada, bądź nie pamięta 
swojego NIP powinien we wniosku o wpis do 
CEIDG zaznaczyć rubrykę "Nie posiadam numeru 
NIP". Po zarejestrowaniu działalności gospodarczej 
NIP zostanie nadany/zweryfikowany i umieszczony 
we wpisie przedsiębiorcy w CEIDG automa-
tycznie. Dla osób fizycznych prowadzących 
działalność gospodarczą numerem identyfika-
cyjnym w CEIDG oraz właściwym identyfikatorem 
we wszelkich kontaktach z administracją podatkową 
jest numer NIP. Nie ma obowiązku przedkładania 
w kontaktach z organami administracji publicznej 
zaświadczeń o nadaniu numeru NIP i REGON 
w sytuacji, gdy odpowiednie numery znalazły się we 
wniosku, w innych przypadkach zamieniono 
zaświadczenie na oświadczenie.

Wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG składa się 
oświadczenie o braku orzeczonych – wobec osoby, 
której wpis dotyczy – zakazów, pod rygorem 
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia.

W terminie 7 dni od rozpoczęcia działalności 
gospodarczej przedsiębiorca musi dokonać 
w jednostce ZUS zgłoszenia do odpowiednich 
ubezpieczeń. Jeżeli prowadzenie działalności jest 
jedynym tytułem do ubezpieczeń przedsiębiorcy, 
składa on formularz ZUS ZUA. Natomiast jeśli 
osoba ta posiada inny tytuł do ubezpieczeń 
społecznych, powinna ona samodzielnie ustalić 
rodzaj swoich ubezpieczeń, do których dokonuje 
zgłoszenia. W razie wątpliwości pomocy w tym 
zakresie udzielają jednostki ZUS. Ponadto 
w przypadku obowiązku rozliczania składek za inne 
osoby, należy dokonać ich zgłoszenia do 
odpowiednich ubezpieczeń w terminie 7 dni od daty 
powstania tego obowiązku.

Gdy przedsiębiorca staje się płatnikiem podatku 
VAT to najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień 
rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia 
usług objętych VAT w Urzędzie Skarbowym 
właściwym w sprawach VAT składamy druk 

Jak zostać przedsiębiorcą?
fot. Radosław Czyżewski



działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej 
zawieszenie wykonywania działalności gospo-
darczej jest skuteczne pod warunkiem jej 
zawieszenia przez wszystkich wspólników.

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej 
określa obowiązek używania firmowego konta 
w przypadku transakcji, których wartość przekracza 
15 000 euro – bez względu na liczbę płatności. Po 
założeniu firmowego konta bankowego należy 
poinformować o tym fakcie Urząd Skarbowy za 
pomocą wysłania formularza aktualizacyjnego 
CEIDG-1. Z wyłączeniem tej sytuacji przedsię-
biorca może korzystać z rachunku osobistego lub 
rachunku w SKOK.

Gdy przedsiębiorca zamierza zatrudnić pracowni-
ków, należy poinformować Państwową Inspekcję 
Pracy oraz Sanepid .

W Urzędzie Miejskim w Łebie sprawy związane 
z przedsiębiorczością – rejestracja działalności 
gospodarczej, wydawanie zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych, wydawanie licencji na 
przewóz osób taksówką, rejestracja obiektów 
świadczących usługi hotelarskie załatwiane są na 
I pietrze w pok. nr 13.

Wioletta Morawiak
gł. spec. ds. kadr i organizacji pracy

Przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek 
o zmianę wpisu w terminie najpóźniej 7 dni od dnia 
zmiany danych oraz wniosek o wykreślenie wpisu 
w terminie 7 dniu od dnia trwałego zaprzestania 
wykonywania działalności gospodarczej. W przy-
padku zaprzestania należy podać datę przypadającą 
na ostatni dzień wykonywania działalności 
gospodarczej. Data zaprzestania działalności 
gospodarczej nie może być późniejsza niż data 
złożenia wniosku.

Dotychczasowe wpisy do ewidencji działalności 
gospodarczej prowadzonych przez wójtów, 
burmistrzów i prezydentów zostały przeniesione do 
CEIDG. 

www.pip.gov.pl www.gis.gov.pl
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zgłoszeniowy VAT-R . Opłata za rejestrację wynosi 
170 zł. Urząd potwierdza zgłoszenie, wydając w tej 
sprawie decyzję administracyjną (VAT-5).

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodar-
czą rozliczają się z tego tytułu z należnych 
podatków. Ważne jest aby rozliczeń takich 
dokonywać we właściwym urzędzie skarbowym, 
gdyż nie zawsze jest on taki sam w zakresie podatku 
PIT, CIT i VAT. Podatek (PIT) jest rozliczany 
z urzędem skarbowym według miejsca zamieszka-
nia podatnika. W przydatku podmiotów rozlicza-
jących się z tytułu podatku dochodowego od osób 
prawnych (CIT) – urzędem skarbowym, w którym 
należy rozliczać ten podatek jest urząd właściwy ze 
względu na siedzibę spółki. Podstawowym 
kryterium ustalania właściwości miejscowej urzędu 
skarbowego w sprawie podatku od towarów i usług 
(VAT) jest miejsce wykonywania czynności, które 
podlegają opodatkowaniu tym podatkiem, a więc 
miejsce wykonywania działalności gospodarczej.

 Przedsiębiorca 
może wznowić działalność przed upływem 30 dni od 
jej zwieszenia (28 lub 29 w lutym). Z punktu 
widzenia formalnoprawnego w takim przypadku nie 
nastąpią skutki prawne (podatkowe, ubezpie-
czeniowe) wynikające z faktu zawieszenia. Zarówno 
data rozpoczęcia zawieszenia jak i wznowienia 
działalności gospodarczej nie może być wcześ-
niejsza niż dzień złożenia wniosku. 

Przedsiębiorca wykonujący działalność gospo-
darczą jako wspólnik w więcej niż jednej spółce 
cywilnej może zawiesić wykonywanie działalności 
gospodarczej w jednej lub kilku takich spółkach. 
Przedsiębiorca wykonujący działalność gospo-
darczą w różnych formach prawnych może zawiesić 
wykonywanie działalności gospodarczej w jednej 
z tych form. W przypadku wykonywania 

Przedsiębiorca może zawiesić wykonywanie 
działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 
miesięcy. Jeżeli przedsiębiorca nie wznowi 
działalności przed upływem okresu 24 miesięcy, 
wpis zostanie wykreślony z urzędu.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łebie działa przy Bibliotece Miejskiej
Rektorem uczelni jest łebianin prof. dr hab. Kazimierz Burzyński z Politechniki Gdańskiej. 
Uroczysta Inauguracja odbyła się 3 października 2011r. odśpiewaniem Gaudeamus igitur, 
ślubowaniem, wręczeniem indeksów i wykładem inauguracyjnym Rektora „My i woda”. W lutym 
kończy się pierwszy semestr działalności łebskiego UTW. W chwili obecnej uczelnia skupia ponad 
60-ciu słuchaczy. Uniwersytet posiada bogatą ofertę programową. Wykłady z wiedzy ogólnej – 
historia, zdrowie, bezpieczeństwo - odbywają się cztery razy w miesiącu w poniedziałki i środy. 
W Uniwersytecie działają sekcje: komputerowa, turystyczna, kulturalna oraz językowe- niemiecki 
i angielski z podziałem na grupy - podstawową i zaawansowaną. Aby uczestniczyć w zajęciach 
można dołączyć w każdej chwili.

00 00Sekretariat uczelni czynny w każdy poniedziałek od 15 -16  w Bibliotece Miejskiej.
Informacja – Biblioteka Miejska tel. 59 8661 723, D. Reszke tel. 601 405 463

Dorota Reszke
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Łebskiej polityce antytytoniowej patronuje Urząd 
Marszałkowski Województwa Pomorskiego, który 
realizuje program "Zdrowie dla Pomorzan. 2005-
2013". Pani Elżbieta Czerniawska-Badtke 
(Departament Zdrowia UMWP), w imieniu Pani 
Wicemarszałek Hanny Zych-Cisoń, na uroczystości 
podpisania listu intencyjnego, podkreślała jak 
istotne są działania prozdrowotne podejmowane 
przez gminy. Niezwykle cenne są te aktywności, 
które doprowadzają do ograniczenia czynników 
ryzyka powstawania chorób cywilizacyjnych, czyli 
m.in. tworzenie miejsc publicznych wolnych od 
dymu tytoniowego.

Podczas konferencji inaugurującej podpisanie listu 
intencyjnego o ww. strategii dyskutowali 
przedstawiciele Urzędu Miejskiego, Radni Miejscy, 
Dyrektorzy szkół, Przedsiębiorcy oraz Komendanci 
Straży Miejskiej i Policji w Łebie. Swoje uznanie dla 
prowadzonych przez Łebę działań wyraził również 
Senator RP prof. Edmund Wittbrodt, który był 
jednym z honorowych gości uroczystości 
inaugurującej politykę antytytoniową w Łebie. 
W spotkaniu wzięli udział także uczniowie 
Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Łebie, 
Marta Przytuła oraz Karol Wójcicki (obok na 
zdjęciu), którzy pod opieką nauczyciela biologii pani 
Małgorzaty Turek przedstawili projekt zatytułowa-
ny  „Palenie jest niezdrowe i niemodne”. Jeden 
z członków tegoż zespołu, stworzył plakat, który 
w bardzo jednoznaczny i wymowny sposób 
ukazywał konsekwencje palenia tytoniu.

Andrzej Strzechmiński - Burmistrz Łeby deklaruje, 
że miasto chce chronić mieszkańców, gości, 
a szczególnie dzieci przed dymem tytoniowym 
i zachęcać palących do rozstania się z nałogiem. 
Działania te będą również promować Łebę, 
ponieważ znaczna liczba odwiedzających kurort 
turystów, to mieszkańcy krajów europejskich, 
w których od dawna obowiązuje, cieszący się 
wysokim poparciem społecznym zakaz palenia. 

Łukasz Balwicki z PTPZ rozwiewa obawy: 
rozszerzanie stref wolnych od dymu tytoniowego nie 
ma żadnego, negatywnego wpływu na branżę 
turystyczną i gastronomiczną, co potwierdziły 
doświadczenia polskich i zagranicznych kurortów. 
Turyści doceniają wysiłki lokalnych władz w za-
kresie ochrony ich zdrowia w czasie wypoczynku.

Agnieszka Pałac
Na podstawie notatki PTPZ

26 stycznia 2012r. w Urzędzie Miejskim w Łebie 
Burmistrz Miasta Łeby Andrzej Strzechmiński oraz 
Łukasz Balwicki w imieniu Polskiego Towarzystwa 
Programów Zdrowotnych (PTPZ) podpisali list 
intencyjny, dotyczący opracowania, wdrożenia oraz 
realizacji strategii uwolnienia przestrzeni publicznej 
Łeby od dymu tytoniowego.

Budując strategię szczególną uwagę pragniemy 
zwrócić na dzieci i młodzież, aby uskutecznić 
kontrolę  i egzekwować zakaz sprzedaży papierosów 
nieletnim przez Straż Miejską i Policję. Ważne jest 
również, aby zadbać o odpowiednie oznakowanie 
miejsc, w których zakaz palenia obowiązuje. 
Planujemy również promować niepalenie wśród 
dzieci i młodzieży oraz zachęcać do rzucenia palenia 
osób uzależnionych, poprzez współpracę 
z lekarzami rodzinnymi.  To właśnie lekarze są 
osobami, do których najpierw może zgłosić się 
osoba uzależniona, szukając pomocy w walce 
z nałogiem. 

Najbliższym działaniem będzie wyznaczenie 
nowych stref wolnych od dymu tytoniowego 
z wyszczególnieniem plaż strzeżonych, parków 
miejskich, a także innych miejsc odwiedzanych 
przez mieszkańców i gości. Burmistrz Łeby zgłosił 
już Radzie Miejskiej swoją propozycję uchwały, 
która będzie rozpatrywana na najbliższym 
posiedzeniu.

W Łebie, wg szacunków PTPZ, pali około 1000 
mieszkańców, przepalając rocznie niemal 2 mln 400 
tys. zł! Palenie tytoniu jest wiodącą przyczyną 
przedwczesnych zgonów w polskim społeczeństwie. 
Co drugi mieszkaniec Łeby, który palił przez całe 
życie, zachoruje na chorobę odtytoniową (zawał 
serca, udar mózgu, przewlekłą obturacyjną chorobę 
płuc lub nowotwór), która spowoduje jego śmierć. 

Uwolnijmy Łebę
od dymu tytoniowego

fot. PTPZ
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Trwają prace nad opracowaniem i konsultacjami 
projektów krajowych programów ochrony foki 
szarej i morświna.

Plany ochrony są opracowywane w ramach projektu 
„Wsparcie restytucji i ochrony ssaków bałtyckich 
w Polsce”, prowadzonego przez WWF Polska, 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Zgodnie z priorytetami polskiej polityki 
ekologicznej, a także przepisami prawa krajowego 
i międzynarodowymi zobowiązaniami Polski, 
wymagane jest opracowywanie 

Prace nad opracowaniem i konsultacjami 
społecznymi projektów planów ochrony wyko-
nywane są przez firmę Mediatorzy.pl.

Spójne plany ochrony wobec tych gatunków 
w obrębie polskich obszarów morskich mogą nie 
tylko pozytywnie wpłynąć na stan ich populacji, ale 
również określić strategię bezkonfliktowego 
współistnienia z człowiekiem, w różnych obszarach 
jego działalności.

krajowych 
programów ochrony gatunków umieszczonych 
na polskich i międzynarodowych listach 
gatunków zagrożonych. Na tej liście znalazły się 
również polska foka szara i morświn. 

Projekty krajowych programów
ochrony foki szarej i morświna

Solidne i trwałe rozwiązania powstają przy czynnym 
udziale wszystkich zainteresowanych. Jako priorytet 
postawione zostało włączanie interesariuszy 
zarówno na etapie planowania procedury, jak 
i tworzenia merytorycznych założeń planów 
ochrony, które w ramach obowiązującego prawa 
pomogą stworzyć optymalne rozwiązania w zakresie 
ochrony i zarządzania zasobami foki szarej 
i morświna.

Magdalena Nieczypor 

(na podst. informacji ze strony www.baltyk.mediatorzy.pl)

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie 
http://baltyk.mediatorzy.pl.

Zasłużone zwycięstwo podczas turnieju Pepsi Cola 
Cup o „Puchar Burmistrza Łeby”, który odbył się  na 
hali sportowej w Łebie 28 stycznia 2012 (sobota) 
zdobyli piłkarze Startu Łeba, rocznik 1997. Pokonali 
Anioły Garczegorze, wygraną 1:0. Zwycięską 
bramkę strzelił młody i utalentowany Sebastian 
Kasprolewicz.

W zawodach udział wzięło osiem drużyn: Start I 
Łeba, Start II Łeba, Jantaria I Pobłocie, Jantaria II 
Pobłocie, Anioły Garczegorze, Chrobry Chabrowo,  
Orzeł Choczewo i Karol Pęplino.

Jednym z najlepszych strzelców podczas zawodów 
okazał się Maciej Miecznikowski z Drużyny Karola 
Pęplino, a najlepszym bramkarzem Dawid Górski z 
Aniołów Garczegorze. Zwycięzcom jak i wszystkim 
drużynom serdecznie gratulujemy!

Magdalena Nieczypor

Łebianie ponownie na podium

fot. Wikipedia

fot. Piotr Kasina
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pilotowała żona – p. Renata Tumulec.

Przy okazji rajdu powstało kilka dokumentalnych 
filmów i film promocyjny miasta Łeby.  Zrobiono 
mnóstwo interesujących zdjęć. Kilka filmów 
wystartuje zapewne w najbliższej edycji festiwalu 
„10 Minut Festiwal”, przeznaczonym dla pasjo-
natów sportów ekstremalnych, wypraw i podróży. 
Polecam filmiki i zdjęcia w Internecie.

W dniach 24-26 lutego br. w Łebie odbył się zlot 
samochodów terenowych marki Land Rover, 
którego głównym organizatorem był Tomasz 
Staniszewski - firma „Free4x4” z Gdańska przy 
współpracy Burmistrza Miasta Łeby oraz Willa 
Secesja.

Na zlot przyjechały całe rodziny pasjonatów. 
Najmłodsza uczestniczka zlotu miała 3 miesiące, 
a najmłodszy zawodnik rajdu – 10 lat. Relacje na 
żywo podawały stacje telewizyjne  Polsat i TVN. 
To właśnie dzięki telewizyjnym  relacjom babcia 
najmłodszego rajdowca zobaczyła wnuka w akcji 
wypychania podtopionego „Landka” z Bałtyku.

W zlocie uczestniczyło około 70 pojazdów z całej 
Polski.  Ideą „off-roadowego” zlotu, połączonego 
z rajdem jest  promowanie turystyki aktywnej oraz 
godzenie pasji motoryzacyjnych z ekologią.  
Dlatego też organizacja tego typu imprezy jest 
dużym przedsięwzięciem logistycznym, wymaga 
współpracy wielu instytucji i podmiotów.

Przygotowania  tegorocznej  zimowej edycji 
„Winter Czelendż” trwały od września ubiegłego 
roku. Na szczęście udało się zebrać wszystkie 
potrzebne pozwolenia.

Warunki atmosferyczne nie były zaskakujące.  Silny 
wiatr, resztki topniejącego lodu, parę stopni powyżej 
zera i nieśmiałych kilka promieni słonecznych zza 
chmur.

Trasa rajdu, ok. 80 kilometrów, przebiegała między 
innymi przez prywatne pola, dukty leśne, łąki, 
bezdroża kilku gmin, plażę w Łebie i nieczynne 
lotnisko wojskowe w okolicach Zdrzewna. 
To właśnie na plaży  w Łebie przebiegał wysoko 
oceniany przez uczestników i jurorów odcinek 
specjalny. Przy Hotelu „Neptun” pojazdy przepra-
wiały się przez odcinek zalanej plaży pokrytej 
częściowo topniejącymi bryłami lodu.

Drugi odcinek specjalny (z punktacją czasową) był 
na wspomnianym lotnisku. Pojazdy pokonywały 
slalom na oblodzonej, śliskiej powierzchni, 
zakończony błotem , bajorem i podmokłą gliną.

Załogi startowały w trzech kategoriach: sportowej, 
turystycznej i quady przeprawowe.

Nagrodę honorową - puchar, ufundował Burmistrz 
Miasta Łeby. Otrzymała ją załoga z najodleglejszego 
od Łeby zakątka Polski, z Wrocławia. Kierowca - 
p. Ryszard Przybyłek, leśnik z zawodu, którego 

Zlot off-roadowy
 w Łebie„Winter Czelendź’2012”

fot. Ryszard Przybyłek



Już po raz XIV Łeba będzie organizatorem Maratonu 
Piłki Siatkowej. W dniach 9-11.03.2012 
w hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. 
Adama Mickiewicza i na sali sportowej 
w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym w Łebie, 
grać będą 32 zespoły dziewcząt i chłopców 
w kategorii młodzik oraz w dniach 16-18.03.2012 
32 zespoły w kategorii kadet. 

Rozgrywki toczyć się będą o Puchar Burmistrza 
Miasta Łeby. Miesiąc marzec będzie więc świętem 
siatkówki w Łebie i całym powiecie lęborskim. 
Maraton łebski jest największą tego typu imprezą 
w kraju i śmiało można powiedzieć, że również 
w Europie. Łebę odwiedzi w tych dniach około 850 
młodych siatkarzy z kraju i zagranicy m.in. 
z Olsztyna, Warszawy, Bielska Białej, Białej 
Podlaskiej, Szczecina, Kędzierzyna-Koźla, 
Kaliningradu (Rosja), Ladispoli (Włochy), 
Bydgoszczy, Elbląga, Bartoszyc, Gdańska, 
Białegostoku, Tomaszowa Mazowieckiego, Łodzi 
i wielu innych miast. 

Na pierwszym turnieju – bo taką nazwę początkowo 
nosiła impreza, spotkało się 8 zespołów młodzików 
z czego 6 grało później w Finałach Mistrzostw 
Polski. W następnych latach turniej rozrastał się. 
Dołączyły do turnieju dziewczyny. Od trzech lat 
w związku z tak dużym zainteresowaniem, zawody 
przekształciły się w Maraton Siatkówki i z 8 drużyn 
zwiększył się do 64. 

W XIV edycji Turnieju gośćmi honorowymi będą 
byli trenerzy reprezentacji Polski, panowie 
Waldemar Wspaniały i Ireneusz Mazur.

XIV Międzynarodowy
Maraton Siatkówki w Łebie

Turniej młodzika rozpocznie się  9 marca 2012 r. 
uroczystym otwarciem o godz. 13.00, a zakończy 
uroczystym podsumowaniem 11 marca o godz. 
13.00. Mecze rozgrywanie będą od 9 – 11 marca 
w godz. 9.00 - 20.00.

Podobnie rozgrywany będzie turniej kadet, który 
rozpocznie się 16 marca 2012 r. o godz. 13.00, 
a zakończy podsumowaniem i wręczeniem nagród 
18 marca o godz. 13.00. 

Wstęp na każdy z meczów jest bezpłatny.

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymają pamiątkowe 
koszulki ufundowanie przez Urząd Miejski w Łebie, 
Starostwo Powiatowe w Lęborku oraz Ośrodek 
Zdrowotel. Zespoły otrzymają puchary ufundowane 
przez Burmistrza Miasta Łeby oraz statuetki 
ufundowane przez Federację Polska Siatkówka. 
Mecze sędziować będą sędziowie Pomorskiego 
Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej 
w Gdańsku.

Głównymi organizatorami są Joanna Bieniek, 
Jarosław Pruski, Urząd Miejski w Łebie, Starostwo 
Powiatowe w Lęborku, Szkoła Podstawowa 
w Łebie, Stowarzyszenie Przyjaciół Piłki Siatkowej 
Łeba, Ośrodek Zdrowotel, Stowarzyszenie 
Przyjaciół Siatkówki w Lęborku (SPS Lębork), 
Uczniowski Klub Sportowy Iryda Cewice oraz 
Pomorski Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej 
w Gdańsku (PWZPS Gdańsk).

Joanna Bieniek
Jarosław Pruski

fot. Radosław Czyżewski
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Coraz więcej mówi się o I Plażowych Mistrzostwach 
Nordic Walking o Palmę Pierwszeństwa. Nic w tym 
dziwnego, zważywszy na ich zapowiadaną, 
niecodzienną oprawę.

Dwa dni zabawy, sportu i promocji zdrowego trybu 
życia, to skrócony opis wydarzenia, pierwszej takiej 
imprezy w Łebie. Już na 30 marca, na dzień przed 
startem zawodników, zaplanowano konferencję 
dotyczącą prezentacji aktywnych form wypo-
czynku, zasobów uzdrowiskowych Łeby (w tym 
źródeł termalnych) i jej przyszłego rozwoju jako 
kurortu. Tego dnia również będzie możliwość nauki 
poprawnego chodu Nordic Walking, a dla 
przyjezdnych atrakcją bez wątpienia będzie 
zwiedzanie najciekawszych zakątków miasta. Dzień 
zwieńczy koncert łebskiego zespołu szantowego 
Duet Trawers. Uczestnicy tej imprezy będą mieli 
okazję poznać fanów Nordic Walking i spotkać się
z instruktorami, a następnie wystartować w zawo-
dach, będących punktem kulminacyjnym wydarze-
nia. Interesujące jest to, że w zawodach, w tym 
sporcie, nie tylko istotne jest zwycięstwo, ważne też 
jest rekreacyjne podejście i radość z ukończenia 
trasy. Można będzie również kibicować VIP-om 
podczas marszu VIP-ów popierających Nordic 
Walking. Organizatorzy zapewniają, że przez cały 

Zwycięstwem pary deblowej z Łeby w składzie: 
Jerzy Szot oraz Jacek Wawrzyniak zakończył się 
11 lutego 2012 r. XI Turniej Tenisowy o „Złoty 
Żagiel ŁKŻ” Zawody, które odbyły się w styczniu 
i lutym,  rozegrane były na hali sportowej Szkoły 
Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Łebie. 

W turnieju wzięło udział 10 par w tym 3 z Lęborka 
i 7 z Łeby. W finałowym dniu turnieju odbyło się 
uroczyste wręczenie cennych dla każdego tenisisty 
nagród.

II miejsce zajęli Henryk Fidor i Janusz Januszczak z 
Lęborka, III miejsce Mariusz Gieryk i Mikołaj 
Więckowski.

W turnieju również udział wzięli:

Bronisław Kliński, Krzysztof Pałac,

Karol Chojnacki, Arkadiusz Janicki  (Lębork),

Andrzej Wołocznik,
Szymon Mikołajczyk  (Lębork),

n

n

n

n

n

n

n

Brunon Hokusz, Grzegorz Wawrzyniak,

Roman Grzędzicki, Zbigniew Kozak,

Sławomir Kowalski, Jerzy Strzegowski,

Piotr Głuszko, Janusz Stawrosiejko.

Zarząd „ŁKŻ” oraz sędzia główny pan Sławomir 
Kowalski dziękuje wszystkim uczestnikom za 
wspaniałą atmosferę podczas rozgrywek i sportową 
postawę, informując również, że na okres wiosenny 
już na kortach o nawierzchni mączki ceglanej 
planowane są kolejne rozgrywki par deblowych. 

Krzysztof Pałac

Turniej Tenisa o „Złoty Żagiel ŁKŻ”

Dwudniowe „święto sportu”

czas trwania rywalizacji, uczestnikom towarzyszyć 
będą liczne pokazy windsurfingowe, kitesurfingo-
we, jazdy konnej i wiele innych. Jest to pomysł 
godny nadmienienia, gdyż jest on znieobecny na 
innych tego typu imprezach. Zapowiada się więc 
interesująca końcówka marca.

Adrian Sosnowski

fot. Krzysztof Pałac
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fot. Wikipedia
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Powstała propozycja zagospodarowania terenu wokół ruin kościoła św. Mikołaja. Symulacja 3D 
wstępnego projektu dostępna jest na stronie internetowej www.leba.eu. Więcej informacji udziela Pan 
Jacek Retman, pok. 8 w Urzędzie Miejskim w Łebie, ul. Kościuszki 90, tel. 59 8661 510, wew. 25.

Redakcja

Koncepcja zagospodarowania
ruin kościoła św. Mikołaja

fot. Radosław Czyżewski
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Urząd Miejski w Łebie

Dy  radnychżury

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łebie Barbara 
Dąbrowska pełni dyżur w każdą środę w godz. od 
12:00 do 15:30 w budynku Urzędu Miejskiego przy 
ul. Kościuszki 90 pokój nr 2 - Biuro Rady Miasta 
(parter).

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 
(parter).

Dyżury radnych odbywają się według poniżej 
zamieszczonego harmonogramu na rok 2012:

5 marca - Krzysztof Szumała
12 marca - Joanna Jagodzińska
19 marca - Jan Kużel
26 marca - Lucyna Ulewicz Karaś
2 kwietnia - Halina Stachewicz
16 kwietnia - Adam Rataj
23 kwietnia - Stanisław Mielewczyk
30 kwietnia - Lucyna Ulewicz Karaś
7 maja - Halina Stachewicz

Obowiązek wpisu 
do ewidencji obiektów 
świadczących usługi 
hotelarskie
Przypominamy, iż zgodnie z ustawą o usługach 
turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r., osoby 
świadczące usługi hotelarskie w innych obiektach 
niż obiekty hotelarskie zobowiązane są przed 
rozpoczęciem działalności zgłosić taki obiekt do 
ewidencji prowadzonej w Urzędzie Miejskim 
w Łebie. 

Obowiązek ten dotyczy wszystkich, którzy świadczą 
usługi hotelarskie w obiektach, które nie są 
obiektami hotelarskimi (czyli nie są: hotelem, 
motelem, pensjonatem, kempingiem, domem 
wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, 
schroniskiem).

Wg ustawy to: krótkotrwałe, ogólnie dostępne 
wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc 
noclegowych, a także miejsc na ustawienie 
namiotów lub przyczep samochodowych oraz 
świadczenie w obrębie obiektu, usług z tym 
związanych. 

Anna Rataj


