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Chrzest Morsów Łebskich – Zima nie jest im zła!
Mówi się, że ludzie, którzy go próbują, mogą być 
pewni, że go nigdy nie zapomną...

Do kąpieli przystąpiły również osoby niezrzeszone 
w "Łeba Mors Poland - Morsy Łebskie". Najmłodszy 
śmiałek miał 8 lat! Jerzy Thiel, Mors Łebski, mówi 
o kolejnych zainteresowanych kąpielami w zimnych 
wodach, nie tylko Morza Bałtyckiego i nie 
wyłącznie osób z Łeby, a z terenu całego Powiatu 
Lęborskiego. Więcej na str. 8

Agnieszka Pałac

Uroczyste zaprzysiężenie na Morsa Łebskiego oraz 
wręczenie certyfikatów nastąpiło 16 grudnia 2012 
roku na plaży w Łebie przy Hotelu Neptun. W każdą 
sobotę i niedzielę o godz.13:00 Morsy z Łeby 
zapraszają wszystkich chętnych do udziału
w kąpielach, a widzów do kibicowania.

Certyfikaty otrzymało 20 Morsów Łebskich, po 
uprzedniej konsumpcji specjalnie przygotowanego 
na tę okazję kiszonego śledzia, rarytasu kuchni 
szwedzkiej o bardzo nieprzyjemnym aromacie. 

celem takiego zestawienia jest prezentacja oraz 
nagrodzenie najlepiej rozwijających się jednostek, 
spośród wszystkich w Polsce. Badanie to oparte jest 
na danych Głównego Urzędu Statystycznego, co 
gwarantuje niezależność i przede wszystkim 
rzetelność rankingu. W ten sposób przekrojowo 
kreuje się obraz rozwoju wszystkich gmin 
i województw w Polsce.

Wręczone nagrody można zobaczyć w Sekretariacie 
Burmistrza Miasta Łeby w Urzędzie Miejskiego 
w Łebie, I piętro pokój 11, ul. Kościuszki 90.

Agnieszka Pałac

Burmistrza Miasta Łeby oraz gminę przez niego 
kierowaną wyróżniono jako najlepsze w Polsce. 
Zaszczytne wyróżnienie przyznano w czwartek 17 
stycznia br. w ogólnopolskim rankingu organizo-
wanym przez Redakcję Dziennika Gazety Prawnej 
pt. "Perły Samorządu 2012". Nagrody dla Łeby 
odebrał osobiście, w warszawskim Pałacu Pryma-
sowskim, Andrzej Strzechmiński, Burmistrz Miasta 
Łeby.

Uhonorowano laureatów, którzy odznaczali się 
szczególną działalnością w zakresie inwestycji 
infrastrukturalnych, ochrony środowiska oraz 
turystyki, sportu i rekreacji. Innymi zwycięzcami 
w kategorii miast do 100 tys. mieszkańców zostały 
m.in. Ełk, Rabka Zdrój i Brzesko, a z województwa 
pomorskiego jeszcze tylko miasto Chojnice. 
Ponadto Łeba znalazła się wśród nielicznych, 
spośród jednostek samorządu terytorialnego, które 
otrzymały podwójne wyróżnienie.

Z województwa pomorskiego w kategorii gmin 
wiejskich wyróżniono gminę Chojnice, a wśród 
miast powyżej 100 tys. mieszkańców Gdynię 
i Gdańsk. Natomiast wśród turystycznych miejsco-
wości nadmorskich dyplom otrzymała jeszcze 
Gmina Mielno, jednak w kategorii gmin wiejskich. 

Przypomnijmy, że w roku 2012, podobnie jak w roku 
2011, Gmina Miejska Łeba zajęła 2. miejsce 
w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek 
Samorządu Terytorialnego 2012 w kategorii Gminy 
Miejskiej. Zaznaczyć należy, że ranking ten 
markowany jest przez Fundację Polskiego Godła 
Promocyjnego „Teraz Polska” oraz Komisję 
Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. 

Co roku prof. Eugeniusz Sobczak z Wydziału 
Administracji i Nauk Społecznych Politechniki 
Warszawskiej wraz ze swoim zespołem porównuje 
i ocenia wszystkie polskie samorządy. Głównym 

Łebska Perła



Przebudowa ulicy Nowęcińskiej na odcinku od Al. 
św. Jakuba tj. na długości 657 m do granicy z Gminą 
Wicko obejmuje:
 przebudowę, wzmocnienie i poszerzenie jezdni 

asfaltowej z wycinką drzew i nasadzeniem 
nowych

 budowę chodników obustronnych i ścieżki 
rowerowej

 nowe oświetlenie uliczne 
 parkingi w rejonie cmentarza
 uregulowanie odwodnienia pasa drogowego

W powyższym zakresie mieści się zakres wykony-
wany także na terenie Gminy Wicko, tj. chodnik 
i ścieżka rowerowa po stronie południowej ulicy 
(wzdłuż osiedla w Nowęcinie). Stanowią one razem 
z ulicą jednolity funkcjonalny ciąg komunikacyjny, 
dlatego zostały wpisane do wspólnego wniosku 
aplikacyjnego przy ubieganie się o środki finansowe 
zewnętrzne.

Inwestycja została zrealizowana w ramach rządo-
wego wieloletniego programu, tj. Programu 

Przebudowy dróg Lokalnych - etap II Bezpie-
czeństwo - Dostępność - Rozwój. Gmina Miejska 
Łeba po raz pierwszy złożyła wniosek w roku 2010, 
jednak z uwagi na brak partnerów do realizacji 
inwestycji, wniosek ten nie uzyskał wystarczającej 
punktacji, aby otrzymać dofinansowanie.

W 2011 r. Gmina Łeba ponownie złożyła wniosek 
o dofinansowanie i tym razem, posiadając jako 
partnerów gminę Wicko i Starostę Lęborskiego, 
otrzymała dotację. Podział kosztów wygląda 
następująco:
 Budżet Państwa - 456 579,00 zł
 Partner - Gmina Wicko - 380 482,76 zł
 Partner - Starostwo Powiatowe - 30 000,00 zł
 Środki własne Łeby - 657 575,27 zł
 Łączny koszt brutto - 1 524 637,03 zł

Wykonawca robót - Przedsiębiorstwo Drogowo- 
Mostowe DROMOS sp. z o.o. Kartuzy.

Marek Glegoła
Główny specjalista d/s drogownictwa i budownictwa

Przebudowa ul. Nowęcińskiej
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fot. Paweł Dąbrowski

Akcja „PIT 2012”
Z inicjatywy Naczelnika Urzędu Skarbowego 
w Lęborku, pracownicy tej instytucji będą pełnić 
dyżury w Urzędzie Miejskim w Łebie, w związku ze 
składaniem zeznań podatkowych za 2012 rok. 
W trakcie dyżurów urzędnicy skarbowi będą 
przyjmować wypełnione PIT-y, które następnie 
zostaną przekazane do Urzędu Skarbowego oraz 
udzielać wszelkich informacji związanych 
z wypełnianiem zeznań. Z przyczyn organiza-
cyjnych i technicznych nie będą pomagać 
w wypełnianiu zeznań. 

Pierwszy dyżur będzie miał miejsce 14.02.2013 r. 
(czwartek) w godz. od 10:00 do 13:00. Tego dnia 
będzie również udzielany instruktaż wypełniania 

i wysyłania zeznań podatkowych przez Internet. 
Następne dyżury odbędą się w dniach:

14.03.2013 r. (czwartek) w godz. 10:00 – 13:00,
11.04.2013 r. (czwartek) w godz. 10:00 – 13:00.

W przypadku dużego zainteresowania tą formą 
składania zeznań podatkowych, przewiduje się 
możliwość ustalenia dodatkowych dyżurów.

Ponadto informujemy, że dzień 16.03.2013 r. 
(sobota) w Urzędzie Skarbowym w Lęborku będzie 
dniem otwartym dla podatników. Natomiast 
w dniach 29.04. i 30.04 przedłużone zostaną godziny 
pracy Urzędu w celu umożliwienia terminowego 
złożenia zeznań.

Wioletta Morawiak
Główny specjalista ds. kadr i organizacji pracy



Ingres nowego biskupa 
diecezji pelplińskiej
Dnia 8 grudnia 2012r. Burmistrz Miasta Łeby wraz 
z Przewodniczącą Rady Miejskiej w Łebie 
uczestniczyli w ingresie nowego biskupa diecezji 
pelplińskiej. Zaprzysiężenie biskupa Ryszarda 
Kasyny odbyło się w katedrze w Pelplinie.

W uroczystości wzięło udział ponad 30 arcy-
biskupów i biskupów z Polski, w tym nuncjusz 
apostolski abp Celestino Migliore, Prymas Polski 
abp Józef Kowalczyk i abp Sławoj Leszek Głódź, 
metropolita gdański. Obecny był również abp 
Mieczysław Mokrzycki ze Lwowa. Ponadto kilka 
tysięcy osób.

Agnieszka Pałac

Goście podczas XXVII 
sesji  Rady Miejskiej 
w Łebie
W obradach XXVII sesji Rady Miejskiej w Łebie, 
która odbyła się 12 grudnia 2012 roku, udział wzięli 
goście honorowi: Ryszard Weisbrodt, Prezes 
Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego oraz 
Jan Charynek, główny organizator turnieju 2 Grand 
Prix Polski Weteranów w Łebie. Goście złożyli 
podziękowania na ręce włodarzy naszego miasta, za 
wsparcie w realizacji tego unikatowego przedsię-
wzięcia. Podziękowania, wraz z upominkami miasta 
Łeby, organizatorom złożył również Burmistrz 
Miasta Łeby oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Łebie.

Przypomnijmy, że impreza w Łebie została 
zorganizowana po raz pierwszy i od razu z tak dużym 
sukcesem, za co ponownie składamy podzięko-
wania!

Agnieszka Pałac

Nowy pracownik
Mamy przyjemność poinformować, że został 
zatrudniony nowy pracownik w Urzędzie Miejskim 
w Łebie na stanowisko ds. pozyskiwania środków 
zewnętrznych. Tym pracownikiem jest pani Ewa 
Kapłan, która zajmować się będzie pozyskiwaniem 
środków zewnętrznych z funduszy unijnych i innych 
instytucji dotujących na realizację inwestycji 
gminnych. Ponadto będzie do dyspozycji w czasie 
konsultacji w kwestiach:

źródła pozyskiwania środków finansowych  
przez organizacje pozarządowe, podmioty 
gospodarcze oraz osoby fizyczne, na podstawie 
wstępnych informacji przedstawionych 
beneficjenta;

sprawdzania poprawności  sporządzonego 
wniosku przez beneficjenta;
sprawdzania poprawności załączanych do 
wniosku dokumentów.

W związku z powyższym w każdy poniedziałek, w 
godzinach 13:00 – 15:00,  odbywają się 
konsultacje dla przedstawicieli organizacji 
pozarządowych i podmiotów gospodarczych oraz 
osób fizycznych. Miejscem spotkań jest w Sala 
Obrad Urzędu Miejskiego w Łebie, sala nr 1 na 
parterze.

Przypomnijmy, że do tej pory pozyskiwaniem 
środków zewnętrznych zajmowali się pracownicy   
Referatu Gospodarki Miejskiej i Inwestycji. Referat 
ów oraz nowy pracownik ds. pozyskiwania środków 
zewnętrznych podlegają bezpośrednio Burmistrzo-
wi Miasta Łeby.

Agnieszka Pałac
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Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Łebie informuje, że posiedzenia Zespołu Kontrolnego 
celem rozpatrzenia WNIOSKÓW O WYDANIE 
ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ I PODAWANIE 
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH odbędą się w ter-
minach:

15.04.2013 i 22.04.2013
17.06.2013 i 24.06.2013

Wnioski, złożone po w/w terminach, rozpatrywane będą
w trybie administracyjnym.

Marek Lacher
Przewodniczący KRPA w Łebie



Wyszczególnione zmiany zostały ostatecznie 
uchwalone podczas XXIX sesji Rady Miejskiej w 
Łebie 28 grudnia 2012r.

Kompletną listę zadań inwestycyjnych na 2013 rok, 
według stanu na dzień 30 stycznia 2013r., przedsta-
wiono w tabeli.

Marek Glegoła
Główny specjalista d/s drogownictwa i budownictwa

Język migowy
w Urzędzie Miejskim
w Łebie
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 
sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach 
komunikowania się, administracja publiczna jest 
zobowiązana do zapewnienia osobom niesłyszącym 
pomocy tłumacza języka migowego. W tym celu 
dwie pracownice Urzędu Miejskiego w Łebie oraz 
jedna pracownica Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej ukończyły pierwszy poziom kursu 
języka migowego w słupskim Centrum Eduka-
cyjnym. Urzędniczki opanowały praktyczne 
umiejętności posługiwania się alfabetem palcowym, 
liczebnikami, zapoznały się z ok. 400 znakami 
pojęciowymi języka migowego. Kurs uwzględniał 
ponadto zwroty z zakresu pracy urzędów oraz 
specjalistyczne uwarunkowania dostosowane do 
jednostek publicznych. Absolwenci kursów po 
każdym poziomie otrzymują zaświadczenie o ich 
ukończeniu. Ukończenie dwóch poziomów 
upoważnia do ubiegania się o certyfikat Zarządu 
Głównego Polskiego Związku Głuchych i uzyskanie 
świadectwa tłumacza języka migowego.

Osoby niesłyszące powinny zgłosić chęć skorzy-
stania z takiej pomocy w Urzędzie Miejskim w Łebie 
z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem, 
z wyłączeniem sytuacji nagłych. 

Anna Rataj

Zmiany
w miejskich planach 
inwestycyjnych
Burmistrz Miasta Łeby w listopadzie ub. roku 
przedstawił Radzie Miejskiej w Łebie projekt 
budżetu w tym zadań inwestycyjnych planowanych 
do realizacji w roku 2013, który zawierał między 
innymi takie zadania jak:
 Modernizacja ul. Abrahama (650 000 zł),
 Modernizacja ul. Wróblewskiego wraz

z parkingiem (400 000 zł).

Radni Rady Miejskiej wnioskowali – w ramach 
zbiorczej opinii Komisji Gospodarki i Budżetu – 
o następujące zmiany w wykazie zadań inwestycyj-
nych planowanych do realizacji w roku 2013:
 wykreślenie z wykazu następujących zadań: 

– Modernizacja ul. Abrahama (650 000 zł); 
– Modernizacja ul. Wróblewskiego wraz 
z parkingiem (400 000 zł);

 ujęcie w wykazie zadania inwestycyjnego pod 
nazwą Modernizacja ul. Powstańców Warszawy 
- I etap, przeznaczając kwotę  1 090 000 zł.
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Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi 
wojewódzkiej nr 214 na odcinku Białogarda - Łeba

140 000 zł

Droga dojazdowa do zaplecza Urzędu Miejskiego i 
MOPS

285 000 zł

Modernizacja ul. Powstańców Warszawy - I etap 1 090 000 zł

Modernizacja ul. Brzozowej ze ścieżką rowerową (od 
skrzyżowania z ul. Obr. Westerplatte do ul. Dojazdowej)

700 000 zł

Zakup gruntów od Starostwa Lębork - ul. Jachtowa 55 000 zł

Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego - ocieplenie 
pomieszczeń poddasza

60 000 zł

Licencja programu RADIX do obsługi finansowo-
księgowej, zakup sprzętu komputerowego

25 000 zł

Modernizacja budynku OSP - dokumentacja projektowa 30 000 zł

Plac zabaw dla dzieci 50 000 zł

Instalacja wodociągowa ul. Słowińskiej 95 000 zł

Modernizacja gospodarki ściekowej w mieście Łeba 148 000 zł

Zakup i montaż lamp UV 650 000 zł

Ładowacz i przyczepa specjalistyczna 204 000 zł

Renaturalizacja ,,Łabędziego Stawu” - etap I 
bagrowanie zbiornika

3 000 zł

Modernizacja kanalizacji deszczowej - Plac Dworcowy 150 000 zł

Modernizacja kanalizacji deszczowej - ul. Turystyczna 300 000 zł

Urządzenie Parku Misjonarzy Oblatów - Etap III 100 000 zł

Modernizacja nabrzeża stoczniowego - dokumentacja 
projektowa

50 000 zł

Zagospodarowanie turystyczne parku leśnego przy ul. 
Wojska Polskiego w Łebie etap I

358 000 zł

RAZEM 4 493 000 zł

fot. Radosław Czyżewski



Podczas XXI Finału WOŚP w Łebie odbyła się 
zagorzała licytacja wielu fantów. Pod młotkiem 
znalazły się m.in. fotel Burmistrza Miasta Łeby, 
czyli możliwość sprawowania władzy w wybranym 
przez siebie dniu w łebskim magistracie wraz 
z osobistym piórem Burmistrza, które wylicytował 
łebianin za kwotę 200 zł. Na aukcji wystawiony był 
też strój Krzysztofa Ignaczaka - Reprezentanta 
Polski w piłce siatkowej z autografami zespołu, 
który z kolei wylicytowano za 300 zł. Ciekawostką 
jest fakt, iż strój ten przekazany został przez 
zwycięzcę licytacji z roku ubiegłego. Licytowane 
były także gadżety miasta Łeba, Szczyrk i Mikołajki 
partnerów akcji Morze, Góry i Mazury, przy 
wsparciu Radia ZET, które przyłączyło się do aukcji 
WOŚP przekazując gadżety z logo radia. Fanty 
przekazał również Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Łebie, Szkoła Windsurfingu Habenda 
Windsurfing w Sarbsku, Port Jachtowy w Łebie, 
Lokalna Grupa Rybacka "Pradolina Łeby"oraz 
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łebie. Jednym 
z najbardziej unikalnych fantów jednak okazał się 
Certyfikat Morsa Łebskiego wraz koszulką Łeby, 
który wylicytowano za kwotę 200 zł. Wszystkie 
rekwizyty cieszyły się zainteresowaniem wśród 
obecnych, a wymienione fanty to tylko niektóre 
spośród 30 licytowanych. W przerwach między 
licytacjami nie można było się nudzić. Gości 
zabawiały występy lokalnych zespołów. Orkiestrę 
w Łebie rozpoczął zespół Luby i Wiktora śpiewający 
szlagiery polskiej i ukraińskiej biesiady oraz grupy 
muzyczno – wokalne z Gimnazjum w Łebie: 
niezastąpiony zespół VIVO i debiutujący zespół 
LITTLE TALKS. Podczas tanecznych występów 
można było podziwiać młode talenty z łebskich 
szkół takie jak zespół taneczny Presto II ze Szkoły 
Podstawowej oraz Presto z Gimnazjum, które 
zaprezentowało fragmenty tańca z musicalu pt. 
„Taniec Wampirów – skazani na wieczność”. 
Przedstawione zostały również sztuki walki karate 
przez dzieci z grupy Małych Karateków z klubu 
Shotokan - sekcja Łeba. W łebskim sztabie WOŚP 
czynnie zaangażowało się 60-ciu wolontariuszy 
w działaniach organizacyjnych, administracyjnych 
oraz artystycznych. Jesteśmy szczęśliwi, że ludzi 
dobrego serca nieustannie przybywa. Pragniemy 
podziękować wszystkim mieszkańcom za wspólne 
granie oraz za to, że zawsze można na nich liczyć. To 
dzięki Wam możemy zasilić konto WOŚP o kwotę 
blisko 6 200 zł! Dziękujemy i do zobaczenia za rok! 
Gramy do końca świata i jeden dzień dłużej!

Paweł Dąbrowski

XXI Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy w Łebie
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W ŁEBIE
ZEBRANO
6 200 zł

fot. Marta Kajnowska



W dniach 28-31 grudnia 2012 roku odbyła się 
w Łebie impreza o charakterze turystyczno-
sportowym pod nazwą Sylwestrowy Zlot "Magic 
Shadow". Impreza skierowana była do wszystkich 
posiadaczy samochodów terenowych różnych 
marek, którzy lubią zmagać się z trudnymi 
warunkami na trasie. Organizatorzy: Firma 
Motoryzacyjna Nexttime z Lęborka oraz pasjonat off 
roadu – Mikołaj Strzegowski, zapewnili uczestni-
kom niezapomniane przeżycia. Uczestnicy musieli 
zaprezentować nie tylko dzielność swoich maszyn, 
ale też nieprzeciętne umiejętności jazdy w trudnym 
terenie.

Była to doskonała okazja do zaprezentowania 
wspaniałych tras do uprawiania tego sportu, 
położonych na obszarze gminy Wicko i w okolicach 
Łeby. Poza typowymi zmaganiami o charakterze off 
roadowym, było także wiele zadań specjalnych. 
Uczestnicy musieli zdobywać pieczątki umieszczo-
ne w trudno dostępnych miejscach. Odcinek 
specjalny, nazwany Trasą Książęcą, to slalom 
wytyczony na plaży. 

Pogoda, jak zwykle o tej porze roku, nie rozpieszcza-
ła uczestników. Było zimno, wietrznie i deszczowo. 
Nie zraziło to jednak ponad 50-ciu zawodników z 25 
załóg, podzielonych na 2 klasy. Z Łeby udział wzięły 
dwie: rodzina Sierockich jedna w klasie turystycznej 
oraz jedna w klasie sportowej - Jacek Sierant 
i Bartosz Sojda. Puchary niestety wyjechały 
w Polskę. A oto zwycięzcy:

Klasa sportowa:
 1 miejsce Piotr Kowal - Wieliczka
 2 miejsce Dominika Grzybowska - Poznań
 3 miejsce Zbigniew Noga- Gdynia

Klasa turystyczna:
 1 miejsce Tomasz Kusznierewicz - Gdynia
 2 miejsce Igor Słupski - Płock
 3 miejsce Marian Lubieniecki - Warszawa

Nagrodę specjalną – Puchar Księstwa pełen piasku 
i bursztynów zdobył Piotr Kowal .

Nagrody wręczał Książę Łebski - Zbyszko I.

Galerię zdjęć z wydarzenia można zobaczyć na 
stronie .http://goo.gl/qORUU

Mikołaj Strzegowski
Organizator 
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Sylwestrowy Zlot
Samochodów Terenowych

fot. Mikołaj Strzegowski
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Klub Stowarzyszenie Morsów Łeba od początku 
funkcjonowania, czyli od jesieni 2012 roku, brał 
udział w licznych kąpielach z zaprzyjaźnionymi 
klubami w Gdyni, Jarosławcu i Darłówku. W Łebie 
odbyły się oczywiście okolicznościowe kąpiele 
Morsów w Sylwestra oraz w Nowy 2013 Rok. 
Pomimo niesprzyjającej pogody zauważono 
najwyższą do tej pory frekwencję w liczbie 
kąpiących 22 morsów, w tym 3 panie. Nie brakowało 
również widzów, którzy licznie przybyli na plażę, 
gdzie wzajemnie, wraz z morsami, złożyli sobie 
życzenia noworoczne.

Liczna grupa morsów z Łeby wzięła udział 
6 stycznia br. w I Światowym Zlocie Morsów 
w Kołobrzegu. Wybrali się tam w składzie: Wojciech 
Grabowski, Jerzy Thiel, Ireneusz Mania, Hanna 
i Piotr Głuszko, Marcin Krupitz, Piotr Widera, 
Mariusz Rydzewski z małżonką Roksaną. 
Kołobrzescy organizatorzy, nasi koledzy i koleżanki 
spisali się na szkolną szóstkę. Motorem działania 
była Ania Sawicka „Atomówka”, której siła energii 
nie odbiegała od znaczenia jej pseudonimu. 
W organizację wpisali się również Jerzy Ignatiuk 
"Jery", człowiek od wszystkiego, oraz Ryszard 
Woźniak, Prezes Centrum Zdrowia i Relaksu Hotelu 
"Verano" i jednocześnie Prezes Regionalnego 
Stowarzyszenia Turystyczno - Uzdrowiskowego. 

Zaproponowano bogaty program, w którym każdy 
mógł coś znaleźć dla siebie. Sam pobyt był ucztą dla 
ciała i duszy. W ramach Zlotu odbyły liczne 
konkurencje. W jednej z nich, w zawodach 
strongmenów, Piotr Widera, Mors Łebski zajął 
pierwsze miejsce, z czego jesteśmy wszyscy dumni. 
Było nas wszędzie widać i słychać, co podkreślali 
organizatorzy Zlotu i zebrani kibice. Pobyt 
w Kołobrzegu zakończył się uliczną paradą klubów, 
karnawałem Morsów i wspólną kąpielą w koło-
brzeskim Bałtyku.

Wnieśliśmy również skromny wkład udziałem 
Morsów w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. 
Nasza obecność wiązała się z kąpielą w Łebie. 
Zostaliśmy również zaproszeni do Wicka na kąpiel, 
zorganizowaną w basenie ustawionym przez 

strażaków oraz do udziału w zawodach sportowych. 
Nie zabrakło zwycięzców wśród Morsów w siło-
waniu na rękę: Piotr Widera i Marcin Krupitz. 
Zarówno w Łebie jak i Wicku do licytacji zostały 
wystawione "Certyfikaty" propagujące osoby 
kąpiące się zimą. Certyfikaty te na licytacji 
przyniosły znaczącą kwotę dzięki wystąpieniu 
Prezesa Wojciecha i kolegi Irka, którzy wyjaśnili 
udział i znaczenie ich w licytacji.

W ostatni weekend stycznia Mors Wojciech udał się 
do Londynu na zimowe mistrzostwa Anglii 
w pływaniu w zimnej wodzie. W swojej kategorii 
wiekowej zajął zaszczytne V miejsce. Należy 
nadmienić, że Polacy zdobyli dwa pierwsze miejsca 
w swoich grupach wiekowych. Ogólna liczba 
startujących zawodników w Londynie wyniosła 
ponad 600 osób.

W dniach 9 - 10 luty grupa Morsów Łebskich 
wyjeżdża do Mielna na X Międzynarodowy Zlot 
Morsów.

Morsowanie jest coraz bardziej popularne i to nie 
tylko w Łebie. Przyjeżdżają do nas chętni 
z pobliskich miejscowości biorąc udział we 
wspólnych kąpielach. Ostatnio dołączyli do nas: 
Grażyna i Piotr Witka z Garczegorzy, Tomasz 
i Łukasz Machliński z Lęborka, Marek Piotrowski 
z Lęborka, Dariusz Kosior z Lęborka, Dariusz 
Stonek ze Stęknicy, Bartosz Bomba z Mostów oraz 
Ireneusz Nowakowski z Charbrowa.

Dla nas nie ma znaczenia gdzie się kąpiemy. Naszym 
celem jest propagowanie zdrowego i aktywnego 
trybu życia według powiedzenia " przez sport do 
zdrowia". Oczywiście i u Nas zdarzają się choroby, 
jednak ich objawy są dużo łagodniejsze niż u osób 
niekąpiących. Naszym planem jest zorganizowanie 
zlotu morsów w Łebie. Łebski Klub Morsów 
nawiązał już kontakt z potencjalnymi Morsami, 
którzy zechcieliby wziąć udział w kąpieli w Łebie. 
Będzie to okazja, aby pokazać walory naszego 
miasta zimową porą. Wykorzystajmy potencjał 
naszego miasta Łeby.

Jerzy Thiel
Stowarzyszenie Łeba Mors Poland - Morsy Łebskie

Morsowanie na topie

fot. Morsy Łebskie



To już piętnaście lat od rozpoczęcia i realizacji 
pięknego pomysłu organizacji w Łebie turnieju piłki 
siatkowej. 

Początkowo był to wyłącznie turniej chłopięcy - 
osiem zespołów z Polski, z czego sześć później 
dotarło do Finałów Mistrzostw Polski Młodzików. 
Nie zabrakło na nim obecnych reprezentantów 
Polski takich jak Marcin Możdżonek czy Marcel 
Gromadowski. Mistrzostwa od pierwszej edycji 
stały na bardzo wysokim poziomie sportowym 
i organizacyjnym, a jego głównym organizatorem 
był Jarosław Pruski. Od początku odbywają się 
w Szkole Podstawowej w Łebie dzięki uprzejmości 
i pomocy organizacyjnej Pana Tadeusza Rabki, 
Dyrektora Szkoły. Od paru lat gościny użycza 
również Łebskie Towarzystwo Oświatowe. 

Opinia o turnieju szybko rozeszła się po Polsce 
a impreza zaczęła się rozrastać .Już po paru latach 
Łeba gościła dziesięć zespołów chłopców i dziesięć 
zespołów dziewcząt a następnie dołączyły do 
rozgrywek zespoły zagraniczne, nadając mistrzos-
twom statut międzynarodowy. Początkowo był to 
zespół z Kaliningradu - Rosja, następnie z Włoch 
Ladispoli, a obecnie również zespół ze Słowacji. Do 
pewnego momentu turniej funkcjonował w kategorii 
młodzików, ale ze względu na bardzo duże 
zainteresowanie dodano kategorię kadetów 
i kadetek, a turniej przekształcił się w Międzynaro-
dowy Maraton Piłki Siatkowej Młodzieży. Trofeami 
były puchary Burmistrza Miasta Łeby. Od dwunastu 
lat w organizację turnieju - maratonu włączyła się 
Joanna Bieniek oraz właściciele ośrodka ZDRO-
WOTEL Łeba (dawne Mazowsze), którzy zape-
wniają profesjonalny przebieg spotkań. Od paru lat 
podczas maratonu spotykają się w Łebie w kategorii 
młodzików 32 zespoły tj. 16 zespołów dziewcząt i 16 
zespołów chłopców. Podobnie jest w kategorii kadet, 
kadetka gdzie również grają 32 zespoły: 16 zespołów 
dziewcząt i 16 zespołów chłopców. W ciągu dwóch 

tygodni w Łebie zobaczyć można około 900 
młodych adeptów siatkówki z kraju i zagranicy. 
Podobnej frekwencji spodziewają się organizatorzy 
podczas  tegorocznej  edycj i .  Swój  udzia ł 
zapowiedziały zespoły z Rosji, Włoch, Słowacji, 
a z Polski z Warszawy, Olsztyna, Bartoszyc, 
Kędzierzyna Koźla, Jastrzębia, Nysy, Malborka, 
Pucka, Gdańska, Moniek, Kadry woj. kujawsko-
pomorskiego. Pomorskiego, warmińsko-mazurskie-
go, wielkopolskiego, łódzkiego, Dobrego Miasta, 
Bydgoszczy, Wołomina, Braniewa, Słupska, 
Starogardu Gdańskiego. Impreza toczyć się będzie 
tym razem pod patronatem Burmistrzów miast Łeby 
i Lęborka, Marszałka Województwa Pomorskiego, 
Starosty Lęborskiego oraz Wójta Gminy Cewice. 
Przypomnijmy w dotychczasowych edycjach 
maratonu udział brali tacy zawodnicy jak: Marcin 
Możdżonek, Marcel  Gromadowski,  Paweł 
Kowalski, Paweł Dziekanowski, Zbigniew Bartman, 
Michał Kubiak, Krzysztof Wierzbowski, Łukasz 
Wiśn iewsk i ,  Miko ła j  Sa rneck i ,  Mateusz 
Malinowski, Łukasz Ożarski, Damian Schulz i wielu 
innych. Maraton jest największą tego typu imprezą 
młodzieżową w Polsce i Europie. Gośćmi maratonu 
byli również trenerzy kadr narodowych pan Andrzej 
Niemczyk, Waldemar Wspaniały oraz Burmistrz 
Miasta Ladispoli - Włochy, Atache Rosji. Tradycją 
turniejów są mecze rozgrywane pomiędzy 
przyjezdnymi trenerami a reprezentacją Miasta 
Łeby. Towarzyszy im zawsze duże zainteresowanie 
i emocje. Pobyt w Łebie oraz wszelkie atrakcje poza 
turniejowe zapewniają młodzieży współwłaściciele 
ZDROWOTELU Łeba Państwo Wojciech i Elżbieta 
Pietruszewscy. Mamy nadzieję że XV Jubileuszowy 
Maraton Piłki Siatkowej Młodzieży dostarczy 
niezapomnianych wrażeń sportowych i turystyczno - 
rozrywkowych, dla których uczestnicy maratonu 
będą chcieli tu wrócić.

Jarosław Pruski
Organizator

XV Jubileuszowy Maraton
Piłki Siatkowej Młodzieży Łeba 2013

fot. Agnieszka Pałac
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udostępnić wszystkim zainteresowanym kontakt 
z Łebą „nieznaną” i pokazać interesujące trasy 
spacerowo–nordicowe.

Warto zwrócić uwagę, że ranga Pucharu Pomorza 
w Nordic Walking wzrosła od zeszłego roku, a nowy 
sezon Pucharu przyniesie wiele niespodzianek. Cykl 
zawodów w sezonie 2013 liczył będzie 7 imprez 
(Łeba, Koszalin, Jarosławiec, Grudziądz, Węgorzy-
no, Sztum i Sławno). Puchar Pomorza po raz 
pierwszy odbędzie się pod Patronatem Polskiej 
Federacji Nordic Walking.

W zeszłym roku w Łebie było aż 400 osób, pomóż 
nam i wspólnie pobijmy ten rekord już dziś możesz 
zapisać się na:  www.elektronicznezapisy.pl
i .www.zdrowotel.pl/nordic

Zapraszamy zatem serdecznie na II Mistrzostwa 
Nordic Walking Łeba 2013 o Palmę Pierwszeń-
stwa, 22–24 marca 2013 roku!

Patronat medialny nad imprezą objęli:
 Portal chodzezkijami.pl
 Portal odkryjpomorze.pl
 Portal noclegileba.pl
 Gazeta Anonse
 Magazyn Żyj zdrowo i aktywnie

Adrian Sosnowski
Organizator ZDROWOTEL ŁEBA

23. marca 2013 roku już po raz drugi odbędą się 
Mistrzostwa Nordic Walking Łeba o Palmę 
Pierwszeństwa inaugurujące zawody z cyklu 
Pucharu Pomorza. W weekend od 22. do 24. marca 
oprócz samych zmagań zaplanowane są również 
m.in.: koncert szant, taneczny wieczór Nordic 
Walking z uroczystą kolacją czy wycieczka na 
Wydmy Ruchome i do Słowińskiego Parku 
Narodowego. 

Trasę zawodów, podobnie jak w zeszłym roku, 
planuje się poprowadzić przez odcinek plaży i lasu. 
Będziemy zatem spacerować w towarzystwie morza 
i w otulinie sosnowej, gdzie oprócz widoków rodem 
z pocztówek mamy kontakt z unikatową przyrodą. 
Mistrzostwa Nordic Walking to nie tylko zabawa dla 
wyczynowców. Spotykają się tam ludzie z różnych 
środowisk, w różnym wieku, z rodzinami 
i przyjaciółmi, ludzie ze wspólną pasją, jaką jest 
sport, a dokładniej Nordic Walking. Właśnie dla tych 
wszystkich osób organizatorzy zawodów tworzą 
święto aktywnych, połączenie wypoczynku 
z rywalizacją w sportowym duchu.

Łeba kojarzona jest głównie z okresem letnim, co 
jest bardzo krzywdzące, gdyż właśnie poza 
wakacjami wychodzi na jaw prawdziwy klimat 
otoczenia. To właśnie poza sezonem gwar turystów 
ucicha, a przyroda zachwyca i dodaje zdrowia oraz 
energii. Rozpoczynamy już 22. marca, aby 

Mistrzostwa Nordic Walking znowu w Łebie!
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Spotkanie Łebskich z Burmistrzem
oraz Przewodniczącą Rady Miejskiej w Łebie
W środę 23.01.2013 uczestnicy projektu „Jestem 
łebski” spotkali się w Bibliotece Miejskiej z panem 
Andrzejem Strzechmińskim, burmistrzem Łeby oraz 
z panią Barbarą Dąbrowską, przewodniczącą Rady 
Miejskiej. Spotkanie przebiegło w miłej i przyjaznej 
atmosferze.

Łebscy zadawali dużo pytań na różne tematy. Od 
Pana Burmistrza dowiedzieliśmy się m.in., na czym 
polega praca burmistrza, co należy do jego obo-
wiązków, co chciałby zmienić w Łebie. Pani 
Przewodnicząca powiedziała o tym, że burmistrz 
i rada muszą ściśle ze sobą współpracować i nie 
mogą działać oddzielnie. Poprzez spotkanie bardziej 
poznaliśmy Pana Burmistrza także od strony 
prywatnej. Bo przecież „człowiekiem trzeba być, 
a burmistrzem się bywa”. Pan Burmistrz powiedział 
nam, że słucha zespołu Dżem, jego ulubionym 
filmem są „Bliskie spotkania 3 stopnia”, a ulubioną 
potrawą polędwiczki wieprzowe w sosie serowym.

Panią Przewodniczącą spytaliśmy o to, jaki ma 
w p ł y w  n a  f u n k c j o n o w a n i e  m i a s t a  j a k o 
Przewodnicząca Rady Miejskiej oraz czy lubi 
zwierzęta. Pani Przewodnicząca także zdradziła nam 
swoją ulubioną potrawę - są to zrazy - i muzykę - 
bardzo podoba się jej muzyka z serialu „Nad 
rozlewiskiem”.

fot. Biblioteka Miejska w Łebie
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Już drugi rok w Łebie działa sekcja dziecięca – 
Karate Shotokan,  prowadzona pod okiem 
licencjonowanego trenera Polskiego Związku 
Karate – Piotra Pobłockiego. Koniec poprzedniego 
roku przyniósł pierwsze sukcesy:

6 listopada 2012 r. w Pucku odbyły się zawody, 
w których startowało 289 karateków z 6 klubów 
z Pomorza. Z Łeby w turnieju wzięło udział 
4 zawodników z pierwszym stopniem 9,2 kyu, 
którzy udany start w zawodach przypieczętowali 
brązowymi medalami.
 III m. Kata i IX-X kumite Wiktoria Zenker
 III m. kumite i V-VIII kata Dawid Rostkowski
 IV-VIII m. kata i IX-X tor przeszkód

Gracjan Zenker
 IX-X m. kumite Krystian Grom

27 listopada 2012 r. w/w czwórka reprezentacji 
sekcji łebskiej wystąpiła w V turnieju karate WKF 
w Bolszewie , w którym rywalizowało 7 klubów 
z Pomorza z 237 zawodników z Łeby w czołówce 
zaprezentowała się Wiktoria Zenker, która dla naszej 
sekcji zdobyła III miejsce w kihon.

8 grudnia 2012 r. w Chwaszczynie odbyły się 
zawody 800-lecie Żukowa Karate Cup, w których 
startowało 350 zawodników z 14 klubów. Z Łeby 
w turnieju wzięło udział 3 zawodników. W czołówce 
zaprezentował się Dawid Rostkowski, który 
przywiózł srebrny medal.
 II m. kata i V-VIII kumite Dawid Rostkowski
 V-VIII m. kata i X-XII kihon Wiktoria Zenker
 V-VIII m. kata i VIII-XII tor przeszkód 

Gracjan Zenker

Dzięki systematycznym ćwiczeniom ogólnorozwo-
jowym i rekreacyjnym uczniowie są zdrowsi i robią 
lepsze postępy w nauce. Trening uczy dyscypliny, 
poszanowania starszych, a przede wszystkim wiary 

w siebie. Trzy razy do roku, w czasie egzaminów, 
uczniowie zdobywają nowe stopnie potwierdzone 
oficjalnie dyplomami. Co roku organizowane są 
obozy sportowo-wypoczynkowe.

W Łebie na zajęcia uczęszcza 16 dzieci. W Łebie 
czwórka dzieci posiada licencje zawodniczą 
Polskiego Związku Karate: Wiktoria Zenker, 
Gracjan Zenker, Krystian Grom, Dawid Rostkowski.

Istnieje możliwość zapisania swoich pociech 
w wieku od 7 lat na treningi w trakcie ich trwania, 
bądź telefonicznie u trenera Piotra Pobłockiego 
pod numerem telefonu +48 604 244 158. Zajęcia 
odbywają się we wtorki o godz. 17:15 oraz 
czwartki o godz. 17:30 na małej sali gimnasty-
cznej Szkoły Podstawowej im. A.Mickiewicza 
w Łebie, ul. Tysiąclecia 11.

Bogata fotogaleria oraz aktualności z życia klubu 
znajdują się na profilu klubu na Facebooku Klub 
Karate Shotokan w Lęborku.

Anna Grom
Małgorzata Gębka Zenker

Pierwsze sukcesy Małych Karateków z Łeby

fot. Małgorzata Gębka Zenker

Okazało się, że zarówno Pan Burmistrz jak i Pani 
Przewodnicząca mają takie samo świetne 
wspomnienie z dzieciństwa. Mianowicie oboje za 
swoje pierwsze zarobione pieniądze kupili sobie 
jeansy. Pan Burmistrz zdradził nam, że kupił je o 
kilka rozmiarów za duże, aby służyły mu dłużej, a 
Pani Przewodnicząca, że aby na nie zarobić jeździła 
traktorem.

Pan Burmistrz Strzechmiński przekonywał nas 
także, że „nie ważne z jakiej miejscowości 
pochodzimy, dużej czy małej, bo możemy być lepsi 
od młodzieży z dużych metropolii i w niczym nie 
ustępujemy młodzieży z dużych miast.” Natomiast 
Pani Przewodnicząca powiedziała, że „jeżeli 
będziemy dobrze postrzegali Łebę i czuli się 

łebianami, to będziemy mogli realizować tu swoje 
pomysły”.

Łebscy wyszli ze spotkania bardzo zadowoleni i już 
nie mogą się doczekać wizyty w Urzędzie Miasta.

Weronika Malek i Filip Majchrzak
uczestnicy projektu „Jestem łebski”

realizowanego dla młodzieży przez Bibliotekę Miejską w Łebie
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Dyżury radnych
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 w pokoju nr 2 - Biuro Rady Miasta.

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.

Dyżury Radnego Rady 
Powiatu Lęborskiego
Radny Rady Powiatu Lęborskiego, członek Zarządu 
Powiatu Lęborskiego - Tomasz Tutak pełni dyżur 
w Urzędzie Miejskim w Łebie, w każdy pierwszy 
poniedziałek miesiąca w godzinach 13:00-13:50. 

Zapraszam na .www.tomasztutak.pl

TELEFONY
ALARMOWE

CAŁODOBOWE
ŁEBA

POLICJA   lub   997 112

STRAŻ POŻARNA    lub 998  112

POMOC MEDYCZNA    lub 999  112

STRAŻ GRANICZNA  59 866 54 00

STRAŻ MIEJSKA  510 273 783

59 866 15 10 (w. 39)
(w godz. 7:30-15:30)

W SYTUACJACH WYMAGAJĄCYCH

NATYCHMIASTOWYCH  DZIAŁAŃ

OCHRONNO – RATOWNICZYCH

DZWOŃ DO CENTRUM ZARZĄDZANIA

KRYZYSOWEGO MIASTA ŁEBY

504 247 588

59 866 15 10 (w. 24)
(w godz. 7:30-15:30)


