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Winter Tour 2016 str. 6
 Łeba z promocją w górach...



Gmina Miejska Łeba została no-
minowana do prestiżowego ty-

tułu „Lider Rozwoju Regionalnego 
2016” w  promocyjnym programie 
prowadzonym przez Polską Agen-
cję Przedsiębiorczości oraz redakcje: 
Biznes Plus w  Gazecie Wyborczej 
i Forum Przedsiębiorczości w Dzien-
niku Gazecie Prawnej. Nominacja 
tym bardziej wyjątkowa, gdyż otrzy-
mały ją tylko dwie miejscowości 
z  terenu Pomorza tj. Łeba i  Puck.
W przyznawaniu nominacji brano pod 
uwagę przede wszystkim działania 
z zakresu wszelkich rozwiązań ekolo-
gicznych. Doceniono starania włoda-
rzy miasta Łeby w ramach programu 

„Oczyszczania kraju z azbestu”. Podkre-
ślono również wielki udział inicjatyw 
obywatelskich w  ramach ogłoszone-
go przez Narodowy Fundusz Ochro-
ny Środowiska i  Gospodarki Wodnej 
konkursu dotyczącego wzmocnienia 
działań społeczności dla zrówno-
ważonego rozwoju celem poprawy 
stanu środowiska naturalnego przy 
zaangażowaniu społeczności lokalnej.
Podkreślono aktywność miasta na 
wielu płaszczyznach, głównie zwią-
zanych z  pozytywną promocją mia-
sta w  mediach ogólnopolskich, ta-
kich jak Radio ZET, czy programie 
współpracy partnerskiej w  ramach 
projektu „Morze, góry i  Mazu-

ry”. Zwrócono też uwagę na rozwój 
wszelkich form rekreacji w  celu po-
prawy jakości życia mieszkańców.

– Widać, że w  Łebie organizowa-
nych jest sporo eventów i  kon-
certów [...] Pokazuje to, że dobro 
mieszkańców, zapewnienie im roz-
rywki oraz rozwoju kulturalnego 
jest dla władz miasta bardzo istot-
ne - mówią organizatorzy konkursu 

„Lider Rozwoju Regionalnego 2016”.
Wielomiesięczne działania Urzędu 
Miasta Łeby, głównie referatu po-
zyskiwania środków zewnętrznych, 
przyniosły efekty w postaci montażu 
urządzeń do ćwiczeń w  ramach pro-
jektu PZU Trasy Zdrowia. Łeba jako 
jedyna miejscowość w  naszym wo-
jewództwie otrzymała taką nagrodę.
Dużym atutem Łeby jest bliskie są-
siedztwo ze Słowińskim Parkiem 
Narodowym z  jego unikatowymi 

„ruchomymi wydmami”. Przez tu-
rystów uważanymi za najbardziej 
rozpoznawalną i  cenioną atrak-
cję turystyczną w  Polsce, której 
nie sposób nie odwiedzić pod-
czas urlopu wakacyjnego w  Łebie.

- Jesteśmy zaszczyceni nominacją 
w tak prestiżowym konkursie. Jestem 
wdzięczny, że po raz kolejny nasze 
działania zostały docenione. Tego 
typu nominacje i wyróżnienia zachę-
cają nas do jeszcze bardziej wzmo-

żonej pracy, aby Łeba była miejscem 
wyjątkowym, przyjaznym dla miesz-
kańców, odwiedzających ją wczaso-
wiczów oraz gości – mówi Andrzej 
Strzechmiński, Burmistrz Miasta Łeby. 
W  argumentacji związanej z  przy-
znaniem nominacji położono też 
duży nacisk na wiele inicjatyw zwią-
zanych z  rozwojem szeroko pojętej 
kultury oraz organizację wielu im-
prez o  charakterze rozrywkowym 
czy sportowym, także poza sezonem 
letnim m.in. organizację kilku Ogól-
nopolskich Festiwali Tanecznych, 
w  których bierze udział ponad ty-
siąc tancerzy z  terenu całego kraju.
Można śmiało powiedzieć, że Łeba 
nastawiona jest „na dobry kurs, 
a  kierunek wiatru jest pomyślny”. 
Uwadze organizatorów nie umknę-
ła chęć zorganizowania tego lata 
dużego przedsięwzięcia , jakim bę-
dzie Festiwal „Łeba Love Message” -  
6 sierpnia 2016 roku w  Łebie, w  cza-
sie którego na scenie zobaczymy 
popularnych artystów z  czasów na-
szego dzieciństwa, m.in.: Mr Presi-
dent, Loona, Fun Factory czy Nana.
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• Michał Sałata
(na podstawie artykułu Pauliny Dudak,  

redaktor Biznes Plus)
• fot. Michał Sałata

asystent ds. kultury i sportu

Łeba zbiera kolejne laury za swoją 
aktywność sportową, ekologiczną  
i promocyjną
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II Łebski Rajd Rowerowy 
w tym roku do Sztokholmu!Druga edycja Łebskiego Rajdu Ro-

werowego odbędzie się w dniach 
3-12 maja 2016 roku :)), tym razem 
po malowniczych zakątkach Szwecji. 
Każdy przejechany przez uczestnika 
kilometr będzie przeliczony na pienią-
dze, które zostaną przekazane na cele 
charytatywne. Ważnym aspektem jest 
promowanie walorów przyrodniczych 
i turystycznych miasta Łeby oraz Sło-
wińskiego Parku Narodowego. W po-
szczególnych szwedzkich gminach ro-
werzyści spotkają się z lokalną władzą, 
a w samej stolicy ponadto odwiedzą 
filię Polskiej Organizacji Turystycznej, 
gdzie przekażą kolorowe broszury za-
chęcające Szwedów do przyjazdu do 
Łeby. Z tej okazji zostanie wydana spe-
cjalna publikacja w języku szwedzkim, 
zawierająca informacje o Łebie oraz 
o atrakcjach, jakie można tu zobaczyć. 
Wyjątkowym wydarzeniem ma być 
odwiedzenie przez cyklistów zaprzy-
jaźnionej z naszym miastem Gminy  
Borgholm.
Uczestnicy rajdu będą codziennie po-
konywać około 100 km. Na całej trasie 
cykliści będą propagować ideę wyda-
rzenia.

• Julia Tomicka
podinspektor ds. Turystyki 

i Promocji Miasta Łeby

5 lutego 2016 roku najmłodszych 
mieszkańców naszego miasta 

odwiedził Burmistrz Miasta Łeby -  
Andrzej Strzechmiński. Włodarz mia-
sta rozdał najmłodszym kolorowanki 
edukacyjne „Bezpieczne Ferie”, kredki 
oraz odblaski na rękę, aby dzieci były 

lepiej widoczne na ulicy po zmroku. 
Ponadto pracownicy CIT Łeba poda-
rowali dzieciom łebskie piłki oraz ba-
lony. Gadżety zostały sfinansowane 
ze środków Komisji ds. Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych w  Łe-
bie. W  okresie ferii zimowych dzieci 

i  młodzież szkolna z  terenu Gminy 
Miejskiej Łeba oraz Gminy Wicko mo-
gły bezpłatnie korzystać z lodowiska 
miejskiego w Łebie. 

Bezpieczne ferie w Łebie

• tekst i zdjęcia ~ Michał Sałata
asystent ds. kultury i sportu
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10 stycznia 2016 roku w  Łebie 
po raz XXIV zagrała Wielka 

Orkiestra Świątecznej Pomocy. Or-
ganizatorami tegorocznej akcji były 
Gimnazjum w  Łebie oraz Centrum 
Informacji Turystycznej w  Łebie. Na 
chwilę obecną wiadomo, że łebski 
sztab uzbierał ponad 17,5 tyś zł. 

Punktualnie o  godzinie 11.00 
na ulice Łeby wyszli wolontariusze 
zbierający do puszek datki na zakup 
urządzeń medycznych dla oddziałów 
pediatrycznych oraz dla zapewnienia 
godnej opieki medycznej seniorów. 
Jak można było zauważyć, mieszkań-
cy z wielką serdecznością podchodzi-
li do kwestującej młodzieży i chętnie 
wrzucali do puszek nie tylko bilon, 

ale też większe nominały. Część ar-
tystyczna rozpoczęła się o  godzinie 
14.00 w  Rybackim Centrum Kultury 
i Sportu BOLENIEC w Łebie. 

Na scenie przed łebską publicznoś-
cią zaprezentowali się: 
- Zespół Wave z Gimnazjum w Łebie,
- Zespół X-Band z  Młodzieżowego 
Domu Kultury z Lęborka,
- Zespół Little Talks z Młodzieżowego 
Domu Kultury z Lęborka, 
- Pokaz baletu wykonany przez Mar-
celinę Barczewską,
- Występ wokalny Alicji Gieryk,
- Występ wokalny Katarzyny Kobiela, 
- Świąteczny pokaz taneczno-mu-
zyczny RCKiF Boleniec,
- Występ taneczny zespołu PRESTO,

- Występ wokalny zespołu Biedronki 
z Łeby oraz

- Występ wokalny Agnieszki Kozaczen-
ko z Lęborka. 

Największą atrakcją tego dnia był 
koncert zespołu Farba z  Trójmiasta. 
Do najciekawszych fantów, które uda-
ło się wylicytować należały:

- Fotel ufundowany przez Meblarską 
Spółdzielnię Pracy DĄB, który został 
wylicytowany za 1700 zł,

- Bursztynowe serduszko szczęścia 
ufundowane przez Sklep Jubilerski – 
Natasza Uryasz, które zostało wylicy-
towane za 1550 zł,

- Złote serduszko szczęścia ufundo-
wane przez Sklep Złotniczo-Jubilerski 
Jerzy Uryasz, które zostało wylicyto-
wane za 800 zł,

- Kolekcja komiksów o  przygodach 
THORGALA, 45 części w  sztywnej 
oprawie, które zostały wylicytowane 
za 1000 zł, 

- oraz Dzień w fotelu Burmistrza Mia-
sta Łeby, który został wylicytowany za 
550 zł. 

Na zakończenie wystrzelono w po-
wietrze fajerwerki w  ramach „świa-
tełka do nieba”. Łebianie tym samym 
pokazali, że wspierają całym sercem 
akcję Jurka Owsiaka.

Łeba potrójnie pobiła  
zeszłoroczny rekord WOŚP!

• Julia Tomicka
podinspektor ds. Turystyki 

i Promocji Miasta Łeby
• zdjęcia~Michał Sałata, Mariusz Kużownik
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Łebianie pomogli czworonogom  
z Dąbrówki

4 stycznia 2016 roku pracownicy 
Urzędu Miasta Łeby przekazali 

ponad 200 kilogramów suchej i 20 pu-
szek mokrej karmy, kołdry oraz ciepłe 
koce dla psów i kotów ze schroniska 

„Przytulisko OTOZ Animals” w  Dą-
brówce koło Wejherowa. Zorgani-
zowanie zbiórki było możliwe tylko 
dzięki wsparciu i pomocy wielu osób 
wielkiego serca z terenu miasta Łeby, 
m.in. radnych, pracowników urzędu, 
mieszkańców, lokalnych przedsię-
biorców oraz stowarzyszeń działają-
cych na terenie miasta.

Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, że 
zostaliśmy ponownie docenieni przez organizatorów 

projektu PZU Trasy Zdrowia. Tym razem otrzymaliśmy od 
nich drobny sprzęt sportowy do wykorzystania w czasie ko-
lejnych zajęć na urządzeniach PZU Trasy Zdrowia w Łebie. 
Instalacje znajdują się w Parku Nadmorskim przy Czarnym 
Stawku. Głównym czynnikiem, który fundatorzy brali pod 
uwagę, była ciekawa promocja PZU Trasy Zdrowia, pro-
mocja zdrowego trybu życia jak również ciekawie dobrane 
zajęcia sportowe, które odbywały się jesienią 2015 roku na 
tych urządzeniach. W zestawie otrzymaliśmy m.in.: maty 
składane, tyczki slalomowe, ringo, skakanki, oszczep pian-
kowy, matę krzyżakową czy piłkę lekarską - miękką 1,5 kg.

Otrzymaliśmy drobny 
sprzęt sportowy!

• Julia Tomicka
podinspektor ds. Turystyki 

i Promocji Miasta Łeby

• tekst ~ Michał Sałata
asystent ds. kultury i sportu
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W dniach od 9 do 15 lutego pracow-
nicy Centrum Informacji Turystycznej 
z Łeby wraz z pracownikiem Lokalnej 
Organizacji Turystycznej „Łeba – Błę-
kitna Kraina” zorganizowali akcję pro-
mocyjną miasta Łeby w  Zakopanem 
i  Szczyrku. Pierwszego dnia - dzięki 
uprzejmości dyrektora Centralnego 
Ośrodka Sportu w  Zakopanem - na-
miot promocyjny stanął przed skocz-
nią narciarską „Wielka Krokiew”.

Na stoisku Łeby mogliśmy znaleźć 
ulotki i broszury informacyjne, otrzy-
mać łebskie gadżety czy spróbować 
przepysznego śledzika po łebsku 
przyrządzonego według specjalnej 
receptury.
Pomimo wielu przeszkód, z  którymi 
spotkaliśmy się w drodze do Zakopa-
nego, a jedną z nich była m.in. awaria 
przyczepy, udało nam się zrealizować 
założone cele. Cała akcja promocyjna 
wyszła naprawdę dobrze. Spotkaliśmy 
się z  wielką życzliwością i  sympatią 
ze strony odwiedzających nas gości – 
mówi Julia Tomicka, podinspektor ds. 
Turystyki i Promocji Miasta Łeby.

Kolejnego dnia namiot Łeby stanął 
u  progu stoku narciarskiego „Haren-
da”. Przed namiotem najmłodsi mogli 
pobawić się na specjalnie przygoto-

wanej „plaży” z prawdziwym łebskim 
piaskiem.

Wśród osób, które odpowiedzia-
ły poprawnie na pytania zawarte 
w  ankiecie, wylosowano darmowe 
voucher’y na pobyty weekendowe 
w Łebie oraz darmowe bilety wstępu 
do atrakcji, które zostały ufundowane 
przez przedstawicieli branży tury-
stycznej w  Łebie. Pytania były ściśle 
związane z nadmorskim kurortem jak 

i  Słowińskim Parkiem Narodowym. 
Hitem tego dnia był niewątpliwie 
spontaniczny pokaz taneczny w  wy-
konaniu przedstawicieli i  uczniów 
klubu z  pobliskiego ośrodka narciar-
skiego.

- Choć w górach zimowa aura w peł-
ni, nasz namiot promocyjny cieszył 
się bardzo dużym zainteresowaniem 
wśród turystów przebywających 
w  tych dniach na zimowym wypo-

Winter Tour 2016
Zimowa akcja promocyjna słonecznej Łeby w górach
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czynku w  Zakopanem i  Szczyrku. - 
mówi Michał Sałata, asystent Burmi-
strza Miasta Łeby ds. Kultury i Sportu. 
Trzeciego i  czwartego dnia „promo-
cyjny team Łeby” pojawił się ze stoi-

skiem na głównym placu w Szczyrku. 
Miejscowość ta jest miastem partner-
skim Łeby w ramach projektu „Morze, 
Góry i Mazury”, polegającym na wza-
jemnej współpracy na wielu płasz-
czyznach, w  tym wzajemnej promo-

cji. W tych dniach rozdano dzieciom 
kolorowanki „Bezpieczne ferie” oraz 
odblaski na rękę. Dużą niespodzian-
ką było zainteresowanie się dzienni-
karzy TVP łebską akcją w górach oraz 
nakręcenie przez nich reportażu fil-
mowego, który został wyemitowany 
we wszystkich stacjach regionalnych 
Telewizji Publicznej w całej Polsce. Na 
pytanie Pani redaktor „skąd w górach 
piasek znad morza?” Pan Michał Sa-
łata odpowiedział „ To proste! Łeba 
ma najpiękniejsze plaże na polskim 
wybrzeżu. Dlatego piasek z nich roz-
dajemy dziś w szklanych fiolkach jako 
pamiątkę znad morza w górach”.

- Nasza akcja ma na celu przede 
wszystkim zachęcenie turystów prze-
bywających w górach do odwiedzenia 
morza, które jest piękne także poza 
sezonem letnim – mówi Przemysław 
Rychter, dyrektor Lokalnej Organiza-
cji Turystycznej „Łeba – Błękitna Kra-
ina”.

Ponadto z gościnną wizytą pojawi-
ły się sympatyczne przedstawicielki 
Związku Emerytów ze Szczyrku, któ-
re w  wesoły sposób zachęcały prze-
chodniów do odwiedzenia łebskiego 
stoiska.

Dziękujemy wszystkim fundato-
rom za przekazane voucher'y na bez-
płatne pobyty w Łebie, a także ekipie 
CIT ze Szczyrku za miłą gościnę i po-

• opracowanie i zdjęcia ~ CIT Łeba

częstunek kwaśnicą. Pobyty w Łebie 
wśród osób, które wypełniły ankietę, 
losował Burmistrz Miasta Szczyrk – 
Antoni Byrdy. 
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Gabriel Fleszar 
o profilaktyce uzależnień!

„Godzina dla Ziemi 
WWF”

26 stycznia 2016 roku w Rybackim Centrum Kultury 
i  Formacji BOLENIEC w  Łebie odbyło się spotka-

nie związane z profilaktyką uzależnień, prowadzone przez 
znanego wokalistę i głównego bohatera filmu „Sezon na 
leszcza” - Gabriela Fleszara. Spotkanie zorganizowane 
zostało przez Komisję ds. Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych w Łebie. W koncercie wzięli udział ucznio-
wie Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w  Łebie oraz 
mieszkańcy miasta. 

- W swoim życiu zmagałem się z nałogiem jakim było pale-
nie papierosów. Przez ten czas wypaliłem dziesiątki tysięcy 
papierosów. Byłem uzależniony od nikotyny, ale pewnego 
dnia postanowiłem zmienić coś w swoim życiu i walczyć 
z samym sobą a dokładnie z tym nałogiem - mówi Gabriel 
Fleszar, polski wokalista solista.
W Polsce z powodu palenia papierosów umiera rocznie od 
75 tys. do 100 tys. osób. 

W sobotę 19 marca wybije tegoroczna Godzina dla 
Ziemi WWF. Godzina dla Ziemi WWF to wyjątko-

wa akcja społeczna, która co roku jednoczy miliony ludzi 
w ponad 170 krajach. Do tej pory kojarzona była głównie 
z tym, że na tę jedną godzinę ludzie gasili światła w swo-
ich domach, gaszone było także oświetlenie w budynkach 
użyteczności publicznej.

W  ubiegłym roku roku Gmina Miejska Łeba uczestni-
czyła w akcji będącej kampanią zachęcającą do wykona-

nia symbolicznego gestu mającego przypomnieć o  tym, 
że powinniśmy dbać o naszą Planetę na co dzień. Celem 
akcji stało się rozwiązywanie konkretnych problemów eko-
logicznych. W zeszłym roku była to krytycznie zagrożona 
bałtycka populacja morświna.

W  tym roku, poza symbolicznym gaszeniem światła 
w trosce o naszą Planetę, Godzina dla Ziemi WWF będzie 
poświęcona niezwykłemu gatunkowi jakim jest wilk. 
Wilki to zwierzęta bardzo potrzebne dla sprawnego funk-
cjonowania naszej przyrody i jeśli mają przetrwać w natu-
rze, należy im pomóc.
Serdecznie zachęcamy mieszkańców Łeby do tego, aby 
w dniu 19 marca o godz. 20.30 zgasili światła w geście po-
parcia idei ochrony wilka w Polsce.

• tekst i zdjęcia ~ Michał Sałata
asystent ds. kultury i sportu

• Wojciech Siwczyński
UM w Łebie 
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Na sesji Rady Miasta Łeby 8 lutego 2016 roku została 
podjęta ważna uchwała „na dofinansowanie za-

dań związanych z wymianą starego źródła ciepła na nowe 
– ekologiczne”. Działania te związane były z ochroną środo-
wiska. Dofinansowanie w chwili obecnej przysługuje pię-
ciu podmiotom uprawnionym, które ograniczyły zużycie 
energii konwencjonalnej poprzez zakup i montaż urządze-
nia grzewczego w tym:
1) elektryczne kotły centralnego ogrzewania,
2) gazowe kotły centralnego ogrzewania,
3) olejowe kotły centralnego ogrzewania,
4) kotły centralnego ogrzewania na biomasę,
5) pompy ciepła w  systemie centralnego ogrzewania 
i ogrzewania ciepłej wody użytkowej,
6) kolektory słoneczne w  systemie ogrzewania ciepłej 
wody użytkowej oraz opcjonalnie wspomagające pracę 
centralnego ogrzewania.

Wszelkiej pomocy w tym zakresie, włącznie z pisaniem 
wniosków o przyznanie dofinansowania z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska, udzieli pracownik meryto-
ryczny Urzędu Miasta w Łebie. Kwota dofinansowania ze 
środków własnych Gminy Miejskiej Łeba wynosić będzie 5 

tysięcy złotych. Natomiast Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska ma dopłacać do 30 % tej inwestycji. 

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna za-
uważyła, że niektórzy mieszkańcy naszego miasta w okre-
sie jesienno-zimowym spalają w swoich piecach różnego 
typu niebezpieczne dla zdrowia odpady, które następnie 
z dymem przedostają się do atmosfery, by w końcu trafić 
do naszego układu oddechowego. Z tego powodu władze 
miasta postanowiły dołożyć wszelkich starań, aby ograni-
czyć ten szkodliwy dla zdrowia proceder i zmobilizować 
mieszkańców do przestrzegania zasad segregacji odpadów. 
Co roku w ramach uchwały będą wyznaczone kolejne pod-
mioty, które będą mogły skorzystać z tego programu.

• Michał Sałata
asystent ds. kultury i sportu

Eko-dofinansowanie
na ogrzewanie

Segregacja śmieci pod lupą!

Zakład Zagospodarowania Od-
padów „Czysta Błękitna Kraina” 

w  Czarnówku poinformował wszyst-
kie gminy, z  których dostarczane są 
odpady komunalne, o  fakcie, iż od-
pady zbierane selektywnie w  dużym 
stopniu są zanieczyszczone. Dlatego, 
aby w przyszłości zapobiec takiej sytu-
acji, zaostrzamy zasady segregacji od-
padów. Odpady zbierane selektywnie 
zanieczyszczone powyżej 30 % będą 
traktowane jako zmieszane odpady 

komunalne. W konsekwencji opłata za 
gospodarowanie odpadami również 
będzie wyższa – zgodnie z cennikiem 
opłaty za odpady zbierane w sposób 
nieselektywny.

Prosimy mieszkańców, aby segre-
gacja odpadów komunalnych prze-
biegała poprawnie.
NIE WRZUCAJMY do pojemników 
i  worków w  sposób bezmyślny rów-
nież innych odpadów, ponieważ takie 
sytuacje niestety mają miejsce. Zdarza 

się, że w workach z odpadami zebra-
nymi selektywnie znajdowano zużyte 
pieluchy, resztki z posiłków, czy inne 
odpady komunalne. W  taki sposób 
oszukujemy samych siebie, a  po-
nadto wydajemy nasze pieniądze na 
opłacenie sztabu osób ponownie se-
gregujących „wysegregowane” przez 
nas odpady.

• Weronika Gałązka
podinspektor ds. gospodarki komunalnej 
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Żółte kartki za błędne 
segregowanie odpadów

Symboliczną żółtą kartkę oraz ostrzeżenie o możliwości 
podniesienia opłaty otrzymają mieszkańcy, którzy nie 

przestrzegają zasad segregacji odpadów na terenie Gminy 
Miejskiej Łeba.

Wzmożona zostanie kontrola prowadzenia selektyw-
nej zbiórki odpadów komunalnych przez mieszkańców 
gminy. W przypadku nieprzestrzegania zasad związanych 
z segregacją odpadów, właściciel nieruchomości otrzyma 
ostrzeżenie („żółta kartka” za zbiórkę odpadów niezgodną 
z deklaracją). Na ostrzeżeniu jest także komunikat, że jeśli 
sytuacja taka się powtórzy i właściciel otrzyma tzw. „czer-
woną kartkę”, Burmistrz Miasta Łeby wyda decyzję określa-

jącą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi - zgodnie z cennikiem opłaty za odpady zbierane 
w sposób nieselektywny.

Wzory ostrzeżeń, jakie otrzymają mieszkańcy, którzy nie 
przestrzegają zasad selektywnej zbiórki odpadów, można 
pobrać ze strony miasta: www.leba.eu

• Weronika Gałązka
podinspektor ds. gospodarki komunalnej 
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Dyżury
Radnych

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łebie Zdzisław Stasiak pełni dyżur w pierwszą 
i ostatnią środę miesiąca w godz. od 12.00 do 15.00 w budynku Urzędu Miejskiego 
przy ul.Kościuszki 90 pokój nr 2 – Biuro Rady Miejskiej (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 Miejskiej (parter).
Radny Tomasz Tutak pełni dyżur w pierwszy poniedziałek miesiąca 
od godz. 13.30 do 14.00.

Łeba bez azbestu
dofinansowania dla mieszkańców 

Zasady dofinansowania:

n koszty podlegające refundacji to koszty:
demontażu, transportu, zabezpieczenia
i unieszkodliwiania odpadów zawierających 
azbest, poniesione po dacie rozstrzygnięcia 
konkursu,

n kwota dofinansowania zadania może wynosić
do 85% kosztów,

n dotacje nie dotyczą zadań rozpoczętych
lub zakończonych.

Mieszkańcy zainteresowani udziałem w konkursie: 
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu 
województwa pomorskiego” (edycja 2016), 
powinni złożyć kompletny wniosek w Urzędzie 
Miejskim w Łebie wraz z niezbędnymi 
załącznikami, w nieprzekraczalnym terminie
do 1 marca 2016 r.

Formularz wniosku dostępny jest w Urzędzie 
Miejskim w Łebie, oraz na stronie 
http://www.leba.eu/pl/azbest.

www.leba.eu/pl/azbest

WNIOSEK
DO 1 MARCA 2016

KONKURS

DO 85%
DOFINANSOWANIA
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Świadczenie wychowawcze będzie realizowane 
w gminach, a w sprawach, w których zastosowanie 
będą miały unijne przepisy o koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego, świadczenie realizować 
będą marszałkowie województw. Wybór optymalnych 
rozwiązań organizacyjnych w gminach, które zapewnią 
prawidłową i terminową realizację świadczenia wy-
chowawczego, należeć będzie do wójtów, burmistrzów 
i prezydentów miast. Analogicznie do funkcjonujących 
od wielu lat rozwiązań organizacyjnych dotyczących 
świadczeń rodzinnych, świadczenie wychowawcze 
będzie mogło być realizowane w danej gminie, zarów-
no w urzędzie gminy/miasta lub w wyodrębnionej ko-
mórce organizacyjnej w ośrodku pomocy społecznej 
lub innej jednostce organizacyjnej w danej gminie np. 
w funkcjonujących już w wielu miastach w Polsce spe-
cjalnych centrach utworzonych do realizacji świadczeń 
socjalnych.

 Kto będzie wypłacał świadczenie?

Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie 
polskich rodzin. Świadczenie wychowawcze otrzymają 
rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Każ-
da rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci 
będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i każde kolejne 
dziecko. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 
zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na 
pierwsze lub jedyne dziecko. 

Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium 
dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto. Dodatko-
we wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny 
zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze typu ro-
dzinnego oraz rodzinne domy dziecka, na każde dziec-
ko, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej.

Jeżeli partnerzy żyją w związku nieformalnym i mają 
dzieci z poprzednich związków oraz wychowują co naj-
mniej jedno wspólne dziecko, to wówczas świadczenie 
wychowawcze na pierwsze dziecko będzie uzależnione 
od kryterium dochodowego, a na pozostałe dzieci bez 
względu na dochód. Dziecko do 25. r.ż., które pozo-
staje na utrzymaniu rodziców, jest uwzględniane przy 
obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie. Dzięki temu 
jego młodszy brat lub siostra może nadal otrzymywać 
wsparcie, jeśli dochód na osobę nie przekroczy 800 zł 
(1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziec-
ka niepełnosprawnego). 

Co w przypadku rodzin patchworkowych?

Świadczenie otrzyma każda rodzina bez względu na 
stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno ro-
dziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak 
i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformal-
nych związkach. W przypadku rodziców rozwiedzionych 
wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje 
opiekę nad dzieckiem. Jeśli rodzice po równo dzielą się 
opieką nad dzieckiem, oboje mają prawo złożyć wniosek 
i otrzymają wsparcie z uwzględnieniem okresu, w któ-
rym sprawują opiekę. 

Czy każda rodzina otrzyma wsparcie?

Świadczenie 500 zł to wsparcie długofa-
lowe. Kto otrzyma świadczenie?

2,7 mln
rodzin skorzysta z programu „Rodzina 500 plus”                 

Program Rodzina 500 plus to 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatko-
wych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne 
dziecko przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie 
dziecka niepełnosprawnego. To 6000 zł netto rocznego wsparcia na dziecko. 

100
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6000 zł
otrzymają rodzice przez rok na wychowanie 
dziecka w ramach programu „Rodzina 500 plus”

Kiedy będzie można składać wnioski?
Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r. 

tj. od momentu startu programu. Jeśli wniosek zostanie 
złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną 
wyrównanie wstecz od 1 kwietnia – pozwoli to uniknąć 
kolejek i zapewni płynność wypłat. Do programu będzie 
można dołączyć w dowolnym momencie. W kolejnych 
miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesią-
ca, w którym rodzice złożą wniosek. Co do zasady, dla 
osób korzystających z programu okres rozliczeniowy bę-
dzie trwał od 1 października do 30 września następnego 
roku kalendarzowego Wnioski na kolejne okresy będą 
przyjmowane już od 1 sierpnia danego roku. Istotne jest, 
że pierwszy okres na jaki będzie przyznane prawo do 
świadczenia będzie dłuższy, gdyż rozpocznie się 1 kwiet-
nia 2016 r. i trwać będzie do 30 września 2017 roku. Dzię-
ki temu rodzice nie będą musieli składać dwóch wnio-
sków w 2016 roku, kiedy program wejdzie w życie.

W przypadku dziecka niepełnosprawnego kryterium 
dochodowe na pierwsze dziecko będzie wynosiło 1200 zł. 
Istotne jest, że w składzie rodziny brane będą pod uwa-
gę pozostające na utrzymaniu dzieci do ukończenia 25 
roku życia. Dodatkowo, wliczane też będą dzieci, które 
ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem 
o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związ-
ku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie 
pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo za-
siłek dla opiekuna.

Wniosek o to świadczenie będzie trzeba składać raz 
do roku. Będzie można to zrobić przez internet lub oso-
biście w gminie. Gdy rodzina będzie ubiegać się o świad-
czenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci nie będzie 
konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej. 
Jedynie świadczenie na pierwsze dziecko uzależnione 
będzie od kryterium dochodowego i w takim przypadku 
co roku trzeba potwierdzić fakt nieprzekroczenia tego 
progu. We wniosku trzeba podać dane osoby starającej 
się o świadczenie, dane drugiego z rodziców oraz dane 
dzieci wraz z dodatkowymi zaświadczeniami i oświad-
czeniami jeśli takie będą w indywidualnej sprawie nie-
zbędne. Jednocześnie gmina sama będzie pozyskiwała 
podstawowe dane o dochodach, więc nie trzeba będzie 
już dołączać tych informacji. Świadczenie wychowaw-
cze, tak jak wszystkie świadczenia rodzinne, będzie wy-
płacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przede 
wszystkim przelewem na konto lub w gotówce.

Jak załatwić formalności?

Zgodnie z projektem ustawy świadczenie wychowaw-
cze nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje 
za granicą świadczenie o podobnym charakterze. Jeśli 
rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wnio-
sek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje 
o tym fakcie właściwego marszałka województwa w Pol-
sce. Ten zaś przekaże te informacje do właściwej gminy. 
Jest to mechanizm, który od wejścia Polski do UE, tj. od 
ponad 11 lat funkcjonuje już w systemie świadczeń ro-
dzinnych i eliminuje sytuacje jednoczesnego pobierania 
świadczeń w więcej niż jednym kraju. 

Rodzina 500 plus w UE

Świadczenie wychowawcze 500 zł nie będzie liczone 
do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych 
systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świad-
czeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, 
świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych, sty-
pendiów dla uczniów i studentów. Zmiana ta została 
dokonana na etapie uzgodnień międzyresortowych.

500 plus a inne świadczenia dla rodzin?

Rodzina z dwojgiem dzieci spełniająca kryterium do-
chodowe otrzyma miesięcznie 1000 zł. Jeśli jej dochody 
na osobę są wyższe niż 800 zł netto, otrzyma 500 zł mie-
sięcznie, aż do ukończenia przez dziecko 18 r.ż. Rocznie 
mniej zamożne rodziny z dwojgiem dzieci otrzymają 12 
tys. zł. Rada Ministrów będzie miała możliwość podwyż-
szenia wysokości wsparcia i kryterium dochodowego 
w zależności od poziomu inflacji. Świadczenie nie jest 
opodatkowane – rodzice otrzymają 500 zł, od których 
nie będą musieli odprowadzać podatku ani żadnych 
składek. Dotyczy to także rodziców prowadzących dzia-
łalność gospodarczą.

Ile będzie można dostać?

Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym?

3,7 mln
dzieci zostanie objętych wsparciem programu 
“Rodzina 500 plus”
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Łeba polską stolicą  
Campingu i Caravaningu

3 lutego br. odbyło się spotkanie 
właścicieli campingów w  Łebie. 

Celem spotkania było uzgodnienie 
wspólnej promocji Łeby wraz z właś-
cicielami poszczególnych ośrodków 
na przyszłe lata. Pomysł zrodził się 
dzięki przyznaniu przez Polską Fede-
rację Campingu i Caravaningu wyróż-
nień łebskim campingom. 

- Cieszę się bardzo, że dojdzie do 
ścisłej współpracy pomiędzy właś-
cicielami campingów. Nie możemy 
rywalizować „na własnym podwórku” 
ale musimy ze sobą współpracować. 
Konkurować powinniśmy z  innymi 
miejscowościami nadmorskimi celem 
pozyskania turystów z kraju i zagrani-
cy – mówi Andrzej Strzechmiński, Bur-
mistrz Miasta Łeby. 

- Jak się okazało w naszym mieście 
jest najwięcej tego typu ośrodków, 

które dysponują wysokim standardem 
jeśli chodzi o posiadane wyposażenie 
i obsługę klienta – mówi Michał Sałata, 
Asystent Burmistrza Miasta Łeby ds. 
Kultury i Sportu. - Idąc dalej tym śla-
dem, chcemy promować w skali kraju 
tą unikatową perełkę , jaką są łebskie 
campingi – dodaje Julia Tomicka, Pod-
inspektor ds. Turystyki i Promocji mia-
sta Łeby. 

W czasie tego spotkania ustalono, że 
na początek zostanie wydana specjal-
na publikacja, której zadaniem będzie 
promowanie wszystkich campingów 
w Łebie. Zostanie ona wydana w kilku 
językach obcych. Przewidywalny na-
kład to około 10.000 tysięcy sztuk. Do-
celowo ma trafić do zaprzyjaźnionych, 
zagranicznych miast partnerskich 
oraz zagranicznych przedstawicielstw 
Polskiej Organizacji Turystycznej. 

Działania promocyjne zostaną wzbo-
gacone o  organizację „Międzynaro-
dowego zlotu właścicieli przyczep 
campingowych oraz caravaningu” na 
terenie InterCampu w Łebie w okresie 
września celem przedłużenia sezonu 
turystycznego. W  programie m.in.
wielki piknik połączony z koncertem. 
Polska Federacja Campingu i Carava-
ningu wspiera całym sercem ten pro-
jekt i  zamierza promować Łebę jako 
Polską stolicę Campingu i Caravanin-
gu poprzez pomoc w kolportowaniu 
tej publikacji, która ukaże się w kwiet-
niu br.

13 stycznia 2016 roku w  Urzę-
dzie Miasta Gdyni odbyło się 

spotkanie podsumowujące sezon 
turystyczny 2015. Podczas spotkania 
omówione zostały zadania zrealizo-
wane przez Zespół ds. Promocji Tu-
rystycznej Metropolitalnego Forum 
Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów 

i Starostów Norda. W ubiegłym roku 
w  ramach wspólnych działań zreali-
zowano m.in.: konferencję inauguru-
jącą sezon turystyczny, wydawnictwo 
promujące atrakcje turystyczne Gdyni 
i Północnych Kaszub, serię plakatów 
z  kalendarzem imprez, mapę rowe-
rową, reklamę w  magazynach: „Fo-

rum Pomorskie”, „Pomerania”, „Prze-
gląd Samorządowy”. Ponadto po raz 
pierwszy zorganizowano konferencję 
jesienną, podczas której zaprezento-
wano bogatą ofertę kulturalno - re-
kreacyjną dostępną poza sezonem 
letnim. Wszystkie powyższe elementy 
przyczyniły się do realizacji wspólnej 

• Michał Sałata
asystent ds. kultury i sportu

Podsumowanie działań Zespołu  
ds. Promocji Turystycznej  
Metropolitalnego Forum Norda 
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Roztańczony weekend  
w Łebie!

polityki promocyjnej gmin i powiatów 
Forum jednocześnie wytyczając linię 
dalszych działań na bieżący rok. Gmi-
na Miejska Łeba od wielu miesięcy jest 
jednym z ważniejszych partnerów Fo-
rum NORDA. 

Podjęte podczas spotkania decyzje 
dotyczące wspólnych działań:
1. Zakup dodatkowego modułu do 
aplikacji mobilnej Gdynia i Północne 
Kaszuby z trasami (rowerowymi, szla-
kami turystyki pieszej, ścieżkami dy-

daktycznymi oraz nordic walking). 
2. Organizacja konferencji prasowej 
inaugurującej sezon turystyczny 2016 

- 20 kwietnia 2016 roku, na terenie 
Muzeum Techniki Wojskowej „Gryf” 
w Dąbrówce (gmina Luzino). 
3. Dodruk tzw. „mapy wyrywanki” 
i  wydanie jej podobnie jak w  roku 
ubiegłym w  języku polskim, angiel-
skim oraz niemieckim. 
4. Kalendarz imprez w formie plakatu. 
Zostanie przygotowany nowy layout

z  wykorzystaniem grafiki z  aplikacji 
mobilnej oraz powiększona czcionka. 

Kolejne spotkanie Zespołu ds. Pro-
mocji Turystycznej Metropolitalne-
go Forum Norda zaplanowano na 16 
marca 2016 roku, na godzinę 10:00 
w Gdyni.

• tekst i zdjęcia ~ Michał Sałata
asystent ds. kultury i sportu

• CIT Łeba

W dniach od 15 do 17 stycznia w Łebie trwał X Jubile-
uszowy Ogólnopolski Festiwal Tańca Nowoczesne-

go. Trzydniowa impreza odbyła się na Hali widowiskowo-
-sportowej przy ul. Tysiąclecia 11 w  Łebie. Każdego dnia 
mogliśmy zobaczyć setki młodych artystów w  różnych 
kategoriach tanecznych m.in.: hip hop, house, salsa, disco 

czy freestyle. Uczestnicy zostali podzieleni na poszczegól-
ne kategorie wiekowe. Wyjątkową niespodzianką był pokaz 
tańca wykonany przez tancerzy z Teatru Wielkiego.
W  tych dnia w  Łebie na parkiecie zobaczyliśmy setki  
tancerzy.

- Od wielu lat Łeba wspiera młodych i utalentowanych ar-
tystów rozwijających swoje pasje. Cieszę się, że tylu tance-
rzy z całej Polski po raz kolejny przyjechało do Łeby, aby 
przed mieszkańcami Łeby i regionu zaprezentować swój 
kunszt taneczny - mówi Andrzej Strzechmiński, Burmistrz  
Miasta Łeby.
Jak powiedział nam Sebastian Białobrzeski, przewodniczą-
cy komisji jurorskiej, można śmiało powiedzieć, że „Łeba 
stała się już Taneczną Stolicą Polski ze względu na ilość im-
prez tanecznych, które mają tu miejsce”.
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Szanowni Państwo! Lokalna Grupa 
Działania „Dorzecze Łeby” działa 

na terenie miast i gmin już ponad pół 
roku.
 Na dzień dzisiejszy liczy już 176 
członków. 
Należą do nas samorządy miast Lę-
borka i  Łeby, Starostwo Powiatowe 
Lębork oraz gminy Cewice , Choczewo, 
Nowa Wieś Lęborska i Wicko.
W  skład naszego stowarzyszenia 
wchodzą zarówno osoby, które pro-
wadzą działalność gospodarczą, 
mieszkańcy obszaru, a  także stowa-
rzyszenia, których terenem działania 
lub siedzibą jest wspomniany obszar 
miast i gmin.

Na ostatnim Walnym Zebraniu 
Członków, które odbyło się dnia 
22.12.2015 przyjęto uchwałami bar-
dzo ważne dokumenty takie jak: Lo-
kalna Strategia Rozwoju, wybór człon-
ków Rady Lokalnej Grupy Działania 

„Dorzecze Łeby”, Regulamin Organiza-
cyjny Pracy Rady stowarzyszenia LGD 
oraz Zasady realizacji operacji finan-
sowych w ramach wdrażania LSR.

Są to bardzo ważne i  prioryteto-
we dokumenty, które pozwolą nam, 
po pozytywnej ocenie przez Urząd 
Marszałkowski, ubiegać się o  środki 
finansowe z UE na potrzeby rozwoju 
przedsiębiorstw, inwestycji samorzą-
dowych, a także wspomagać realizację 
projektów zaproponowanych przez 
mieszkańców obszaru, które obejmu-
je LGD.

Wszystkich, którzy niecierpliwie cze-
kają na dofinansowania do swoich 
projektów, chciałabym uspokoić; mu-
simy cierpliwie poczekać na zweryfi-
kowanie naszych dokumentów, które 
muszą przejść procedurę kontroli 
przez Urząd Marszałkowski.
Lokalna Strategia Rozwoju została 
opracowana na podstawie wniosków 
złożonych przez tzw „grupy robocze” 
składające się z  przedstawicieli róż-
nych sektorów społecznych i  gospo-
darczych reprezentujących wszystkie 
samorządy stowarzyszone w  LGD, 
a następnie poddana została szerokim 
konsultacjom społecznym. Zawiera 
więc ona nasze oczekiwania, które 
mamy nadzieję pozytywnie zostaną 
ocenione przez Urząd Marszałkowski.

Zachęcam więc do lektury Lokal-
nej Strategii Rozwoju, która znajdu-
je się na naszej stronie internetowej  
www.dorzeczeleby.pl.
W tym miejscu chciałabym podzięko-
wać przede wszystkim mieszkańcom, 
a  także urzędnikom poszczególnych 
gmin za pomoc przy jej opracowaniu.
Bez Was, Drodzy Państwo nie udało-
by się nam wypracować szczegółowo 
tego dokumentu.

Zarząd na swych posiedzeniach 
monitorował postępy w opracowaniu 
strategii i  brał czynny udział w  spot-
kaniach konsultacyjnych jak i spotka-
niach grup roboczych.
W  posiedzeniach Zarządu często 
uczestniczył Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej naszego stowarzyszenia 
Pan Ludwik Greczko, któremu dzię-
kujemy za cenne uwagi i zapraszamy 
do dalszej współpracy.

Zapraszamy Państwa także do kon-
taktu z  Biurem LGD. Obecnie pracu-
je w nim (zatrudniony od lipca ub.r.) 
Dyrektor, a od grudnia ub. roku także 
specjalista ds. koordynowania projek-
tów. Wszelkie informacje kontaktowe 
mogą Państwo znaleźć na naszej stro-
nie internetowej.

Nasze działania finansowane są 
obecnie ze składek członkowskich, 
a także korzystamy ze wsparcia przy-
gotowawczego przyznanego nam 
przez Urząd Marszałkowski.
Dyrektor Biura LGD Ewa Horanin
Zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania 
Członków, składka członkowska wy-
nosi 50 zł za rok, a z opłaty zwolnione 
są stowarzyszenia, które nie prowadzą 
działalności gospodarczej. Samorządy 
wnoszą wkład finansowy w wysokości 
15 tys. zł rocznie.

Jeśli przekonałam Państwa do wstą-
pienia w nasze szeregi, zachęcam do 
wypełnienia deklaracji, która znajdu-
je się na naszej stronie internetowej 
i wysłania bądź osobistego dostarcze-
nia jej do naszego biura w Łebie, które 
znajduje się przy alei św. Jakuba Apo-
stoła 25. 

Klub Łeba Mors Poland Morsy Łeb-
skie liczy już ponad 60 osób i na-

sze miejsce spotkań FOKARIUM pęka 
już w szwach.

Możemy pochwalić się uczestni-
kami lodowatych kąpieli w wieku od 
8 lat do najwcześniej urodzonych, jak 

o  sobie mówią 67 latkowie. Popular-
ność naszego klubu wiąże się z wielo-
ma czynnikami. Jednym z nich jest na 
pewno walor zdrowotny. Warto wie-
dzieć, że kąpiele zażywane regularnie 
zwiększają m.in.wydolność układu 
sercowo-naczyniowego, obniżają 

poziom insuliny we krwi, wpływają 
korzystnie na stawy, zwiększając ich 
sprawność, a  przede wszystkim har-
tują-morsy rzadko cierpią na choroby 
układu oddechowego. Ponadto mor-
sowanie to także dawka dobrego hu-
moru, którego w naszym klubie nigdy 

Lokalna Grupa 
Działania „Dorzecze Łeby” 

• Ewa Horanin
Dyrektor Biura LGD „Dorzecze Łeby”

Warto zostać morsem!
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nie brakuje i wtedy podczas takich za-
biegów zwiększa się wydzielanie hor-
monów szczęścia. Kąpiele są również 
doskonałym sposobem na spalenie 
kalorii oraz zachowanie jak najdłużej 
gładkiej i jędrnej skóry. Przynoszą ulgę 
zmęczonym nogom i wzmacniają żyły 
przy żylakach. Leczą także depresje 
i pomagają kobietom po menopauzie.
Bycie morsem to również nowe zna-

jomości i  wspaniała zabawa na wy-
jazdach integracyjnch, gdzie liczba 
uczestników przekracza czasami 2 tys. 
Staramy się uczestniczyć w  jak naj-
większej ilości wyjazdów.

Obecnie jesteśmy po dwóch naj-
większych imprezach morsowch 
w  Polsce-Kołobrzeg 2016 i  Mielno 
2016. W  najbliższym czasie - kąpiel 
w Dunajcu, bieg i kąpiel morsa w Gar-

czynie, wyjazd na zawody do Estonii 
i  Mistrzostwa Świata na Syberii. Za-
chęcamy do zdrowotnych kąpieli w lo-
dowatej wodzie, które ponoć sprzyjają 
długowieczności.

• Piotr Głuszko

WICKO

CEWICE
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6 sierpnia 2016 roku w Łebie odbędzie się wielkie wyda-
rzenie muzyczne. Agencja Events Management wraz 

z  Gminą Miejską Łeba zorganizują wielki Festiwal w  kli-
macie lat 90-tych pn. „Łeba Love Message Festival”. Pod tą 
marką odbędzie się kilka dużych imprez nie tylko w Pol-
sce ale także zagranicą. Będzie to impreza masowa, płatna, 
nastawiona na ponad 15 tys. uczestników. Przedsprzedaż 
biletów rozpocznie się elektronicznie juz wkrótce. Pierw-
sza pula biletow (1000 szt.) jest przewidziana w cenie pro-
mocyjnej 35zł, kolejna pula biletow będzie w cenie 45zł. 
Im bliżej samej imprezy, tym cena biletów będzie wyższa. 
Festiwal będzie trwał ponad 6 godzin. Tego dnia na scenie, 
która powstanie na placu przy Szkole Podstawowej w Łe-
bie, na żywo wystąpi sześciu znanych wykonawców zagra-
nicznych z tamtych lat. Na chwilę obecną znamy pięciu 
z sześciu wykonawców tego festiwalu, a są to m.in.: LayZee 
aka Mr. President, znany z takich hitów jak „Coco Jambo”, 
zespół Loona „Bailando”, Nana „Lonely” czy Fun Factory 

„I Wanna Be With U”.

Bilety można zakupić: Biuro Turystyczne „Dunaj”, Adres: Tar-
gowa 11, 84-300 Lębork, Telefon: 59 862 80 72,
Lokalna Organizacja Turystyczna „Łeba-Błękitna Kraina”, 
Adres: 11 Listopada 5 a, Łeba, Telefon: 59 866 25 65.

Od lutego ruszy także promocja ogólnopolska całego wy-
darzenia. Patronat ogólnopolski obejmie Radio VOX FM. 
Pojawią się gadżety festiwalowe, takie jak m.in.: koszulki, 
kubki czy czapki. Nasz portal z wielką przyjemnością objął 
patronatem medialnym tą imprezę.

- Będzie to pierwsze tak duże wydarzenie w naszym re-
gionie. Przez cały sezon wakacyjny promotorki będą od-
wiedzały różne miejscowości nadmorskie zachęcając ludzi 
do przyjazdu do Łeby. Jak widać, zapowiada się naprawdę 
gorący sezon tego lata w  Łebie, pełen wielu atrakcji dla 
odwiedzających nas gości - mówi Michał Sałata, asystent 
Burmistrza Miasta Łeby ds. Kultury i Sportu.

Wystąpią:
- LayZee aka Mr. President
- Loona
- Fun Factory
- Nana
- MasterBoy
- ??? (informacja zostanie opublikowana na początku 

aamaja 2016 roku)

ŁEBA LOVE MESSAGE FESTIVAL

Fun Factory

Loona Nana

Mr. President
• tekst ~ Michał Sałata

asystent ds. kultury i sportu
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Jula

Obchody łebskiej Majówki z  Ra-
diem ZET będą trwały aż czte-

ry dni. Rozpoczną się 30 kwietnia  
Mistrzostwami Kaszub w  Kaszubską 
Baśkę. Zawody zostaną rozegrane na 
hali sportowej Szkoły Podstawowej 
im. Adama Mickiewicza w Łebie. Na-
stępnego dnia, tj. 1  maja 2016 roku, 
odbędzie się koncert znanej, polskiej 
wokalistki Julii Fabiszewskiej „JULA”. 
Przed nią na scenie zaprezentują się 
lokalni artyści. Przez wszystkie dni na 
skwerze Rybaka zobaczymy jarmark 
rękodzieła i festiwal kulinarny. Ostat-
niego dnia tj. 3 maja br. w  kierunku 
Sztokholmu wyruszy II Łebski Rajd 
Rowerowy. Zachęcamy już dziś do 
wspólnej zabawy.

• fot. materiały prasowe

Budujemy i puszczamy latawce - 

prowadził Wiesław Gwizdała

Zagłada Starej Łeby: legenda i historia. Tworzymy komiks o Zasypanym Mieście – prowadziła biblioteka

Papierowe składanki - 

prowadziła Pani Maria Rabka
Turniej gier planszowych - 
prowadzili wolontariusze i biblioteka

Czytajmy dzieciom - 
bajki czytali wolontariusze i  harcerze

Przyrodnicze prezentacje multimedialne

 prowadziła Pani Katarzyna Sitkowska z SPN

Ferie
w 

bibliotece

Majówka z Radiem ZET

• tekst ~ Michał Sałata
 asystent ds. kultury i sportu
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W ostatnich latach Łeba stała się 
prężnie działającym ośrodkiem 

sportowym, czego doskonałym przy-
kładem jest nadchodzący drugi week-
end marca, gdzie w sobotę (12.03) od-
będą się biegi przełajowe (rozgrzewka 
przed Pucharem Bałtyku) i  Plażowe 
Mistrzostwa Nordic Walking (inaugu-
racja PB w nordic walking). Ponadto 
na niedzielę (13.03) zaplanowano Du-
athlon na Wydmach i  Maraton MTB. 

Sportowy weekend w Łebie

• Błękitne Morsy Łebskie i ŻABA

W  dn. 13 grudnia 2015 r. wraz 
z  morsami z  innych zaprzy-

jaźnionych klubów braliśmy udział 
w biciu rekordu Guinessa w najwięk-
szej ilości równocześnie kąpiących się 
morsów w wielu miejscach w Polsce. 
Naszym morsom z  klubu udało się 
wykąpać w  Ustce - jak zwykle Żaba 
budziła duże zainteresowanie.
Najważniejszymi wydarzeniami mor-
sowymi stycznia były reprezentowa-
nie miasta Łeba oraz klubu w dniach 
15 -17 stycznia na Pierwszym Świato-
wym Zlocie Morsów Solina w  Polań-
czyku, gdzie w  kąpieli wzięło udział 
około 400 morsów, nie tylko z Polski 
ale również z innych państw. Drugim 
ważnym wydarzeniem morsowym 
była obecność naszego klubu na 10 
rocznicy powstania zaprzyjaźnione-
go klubu morsów „Wiking Postomino”.
Błękitni otrzymali wtedy drugą już na-
grodę za twórczość literacką na temat 
Klubu morsów Wiking oraz za strój.
W miesiącu lutym nie zabrakło nas na 
13 międzynarodowym zlocie morsów 

w  Mielnie, ponadto swoją obecnoś-
cią (ŻABA) podgrzaliśmy atmosferę 
na kąpieli walentynkowej w  Pile, na 
zaproszenie Klubu Morsów Piła nad 
jeziorem Płotki. „Żaba” sprawiła wie-
le radości i uśmiechów u wielu osób 
morsujących, ale i kibiców morsowa-
nia. Chętnych spróbować zimowych 
kąpieli zapraszamy w  każdą sobotę 
o godz 15.00 oraz w niedziele o godz. 
10.00 na koniec ulicy Turystycznej 
w Łebie (plaża B).

Błękitne Morsy Łebskie - 
ciekawostki i wydarzenia!
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Zatem jeśli uprawiasz sport, to w tym 
czasie musisz być w Łebie, nie ma in-
nej opcji.

Aktywny weekend i wiele niemalże 
jednocześnie odbywających się wy-
darzeń sportowych to spore wyzwa-
nie organizatorskie. Sprawcą całego 
sportowego zamieszania jest ponow-
nie Zdrowotel Łeba, który od 5 lat nie 
ustaje w  zacięciu i  tworzy coraz to 
nowe i lepsze zawody dla miłośników 
różnych dyscyplin. Na miejscu zawsze 
znajdą się prysznice, depozyt, różne 
nagrody, ciekawe medale i dwudanio-
wy posiłek z deserem. Czym dokładnie 
ugoszczą nas gospodarze tegorocznej 
edycji? Okaże się niebawem.

Plażowe Mistrzostwa Nordic Wal-
king przyciągają miłośników kijów 
głównie z Pomorza, są też jednak za-
wodnicy, którzy specjalnie pokonują 
dużo więcej kilometrów, aby znaleźć 
się w tym miejscu. Ostatnimi laty Łeba 
zaistniała na nordicowej mapie Polski, 
oferując ciekawą alternatywę dla wiel-
komiejskich imprez. 

Natomiast nie da się ukryć, że Bieg 
o  Palmę Pierwszeństwa, to małe kli-
matyczne zmagania dla lubiących 
trasy przełajowe koneserów pięknych 
widoków.
Co ważne, w ciągu tych pięciu lat orga-
nizatorom nie skończyły się pomysły 
i wciąż są w stanie nas zaskoczyć oraz 

zaoferować coś nowego. Trasa będzie 
wiodła malowniczymi leśnymi ścież-
kami wzdłuż jeziora Sarbsko, po czym 
uczestnicy dotrą na plażę, by pokonać 
ostatni odcinek 5 kilometrowej pętli.

Część biegaczy i  nordicowców 
z  pewnością planuje start zarówno 
w  sobotę, jak i  niedzielę, w  Duathlo-
nie Na Wydmach lub Maratonie MTB. 
Duathlony przyciągają jak magnes mi-
łośników biegania. W tej konkurencji 
można dodatkowo się sprawdzić wsia-
dając na rower i zobaczyć, jak szybko 
uda się pokonać 10 km pieszo i 25 km 
na dwóch kółkach (liczy się czas, waż-
ne więc też jak szybko zdążymy prze-
brać buty).

Na tej imprezie nie może też za-
braknąć morsowania, w  końcu bę-
dziemy znajdować się w  marcu nad 
Bałtykiem, a  to przecież najlepsza 

pora, aby wskoczyć do wody. Łebskie 
morsy na pewno będą zachęcały nie-
zdecydowanych, więc może warto się 
skusić?

Bieg o  Palmę Pierwszeństwa zwią-
zany jest ściśle z okresem zbliżającej 
się Wielkanocy, zatem w  miasteczku 
zawodów rozstawiony będzie kier-
masz okolicznościowy, a  zawodnicy 
rywalizować będą o  ręcznie robione 
palmy wielkanocne.
Bieganie, nordic walking, rower i du-
athlon – sportowy weekend w Łebie – 
12-13 marca 2016 r.

• Adrian Sosnowski

Lodowisko Miejskie przy 
ul. Tysiąclecia w Łebie 

Lodowisko będzie czynne codziennie 
od godz. 10.00 do 20.00. W sobo-

tę i niedzielę w godzinach od 14:30 do 
16:00 – przerwa techniczna. Godzina 
jazdy kosztuje 5 zł, bilet ulgowy 3 zł. 
Funkcjonuje także wypożyczalnia ły-
żew: 5 zł za godz., za dodatkowe 5 zł za 
godz. można otrzymać kask ochronny.

Więcej na stronie miejskiej pod  
adresem www.leba.edu.pl/lodowisko
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Sierpień
6 sierpnia – Festiwal lat 90tych „Łeba Love Message” (Plac przy Orliku)10 sierpnia – Festiwal Kolorów (Intercamp)11-14 III Zlot Samochodów Amerykańskich „American Dream” (Intercamp)11-14 – I Zlot Fanów Garbusów, Bulików i Ogórków VW (Intercamp)14 sierpnia – Łebski Festiwal Disco Polo - Euphoria (Plac przy Orliku)14 sierpnia – Zawody kobiet w wędkarstwie (Czarny Staw)15 sierpnia – Odpust WNMP (koncert połączony z paradą motocyklistów) (Plac Oblatów)15 – 21 sierpnia – VI Międzynarodowy Zlot Motocykli Bike Week Łeba 2016 (Intercamp)19-21 sierpnia - Kaszubskie Camino (Park Jana Pawła II)26 – 28 sierpnia – „Smaki Regionów” (Plac przy Orliku)27 sierpnia – Pożegnanie Wakacji (Plac przy Orliku)26 – 28 sierpnia – Festiwal Latawców (Plaża A)

Lipiec
2 lipca – Event Kinder Joy (Plac Przy Orliku)

3 lipca – Zawody młodzieżowe do lat 19 „Łebianie kontra wczasowicze” (Czarny Staw)

8 lipca – Disco Dance Festival – Festiwal Disco Polo (Plac przy Orliku)

8-10  lipca – Lato z Książką
9 lipca – Święto Łeby (Plac przy Orliku)

9 lipca – Bursztynowa Miss Polski (Plac przy Orliku)

           ??? - Plażowe Mistrzostwa Budowniczych (Plaża A)

31 lipca – Zawody rodzinne w wędkarstwie 
dla wczasowiczów (Czarny Staw)

Czerwiec
5 czerwca – Dzień Dziecka z PZW Koło Łeba (Rzeka Chełst)

11-12 czerwca – Nadmorskie Rytmy – Festiwal Tańca (Hala Szkoły Podstawowej)

17 czerwca – Wystawa autorska Barbary Gawron-Gołębiewskiej

18 czerwca – VI Zawody Surfcastingowe (Słowiniec)

24 – 26 czerwca „Smaki Regionów” (Skwer Rybaka)

25 czerwca – Powitanie Lata połączone z Eksplozją Kolorów (Skwer Rybaka)

25 czerwca – Wielka Bitwa na 2 patelnie (Skwer Rybaka)

26 czerwca – Zawody rodzinne w wędkarstwie (Czarny Staw)

Maj
30 kwietnia - 3 maja Majówka z Radiem ZET – Smaki Gruzji (Skwer Rybaka)

1 maja - Obchody 70lecia OSP Łeba

1 maja - Otwarcie sezonu (Mistrzostwa Koła) – Czarny Staw

3-12 maja - Rajd Rowerowy do Szwecji
14 maja – Noc Muzeów

22 maja – Mistrzostwa Koła Leszcz 2016

Kwiecień
16 kwietnia – Rozpoczęcie sezonu żeglarskiego (Port Jachtowy)17 kwietnia – Zawody spławikowe dla aktywu koła PZW Łeba - Cecenowo30 kwietnia – Mistrzostwa Kaszub w Kaszubską Baśkę (Hala Szkoły Podstawowej)

* Wstępny kalendarz imprez na 2016 rok, który może ulec zmianie. ~ CIT Łeba

Marzec
4 – 6 marca – XVII Maraton Piłki Siatkowej (Hala Szkoły Podstawowej)

7 marca – Dzień Kobiet (Boleniec)

12 marca – V Plażowe Mistrzostwa Nordic Walking (Zdrowotel)

12 marca – Bieg o Palmę Pierwszeństwa (Zdrowotel)

12 marca – Wernisaż Malarski „Melodie Duszy” (CIT Łeba)

13 marca – Duathlon na wydmach (Zdrowotel)

13 marca – MTB Łeba (Zdrowotel)

16 - 17 marca – Talentiada (Hala Szkoły Podstawowej)

19 marca – III Ogólnopolski Festiwal Sztuki Baletowej
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