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16 lutego 2016 roku w Rybackim 
Centrum Kultury i  Formacji 

boleniec przeprowadzono kon-
sultacje społeczne dotyczące bez-
pieczeństwa i ładu publicznego oraz 
w  sprawie budowy całorocznego 
i  wielozadaniowego hotelu wielko-

gabarytowego. W  spotkaniu z  miesz-
kańcami miasta uczestniczyli: Andrzej 
Strzechmiński – Burmistrz Miasta 
Łeby, Damian Stachura, dyrektor ho-
telu Gołębiewski w  Karpaczu oraz 
przedstawiciele Komendy Powiatowej 
Policji w Lęborku. W pierwszej części 

spotkania mieszkańcy mogli uzyskać 
informację o działaniach Policji, ma-
jących na celu zapewnienie bezpie-
czeństwa i ładu publicznego zarówno 
w sezonie letnim jak i poza nim. Dru-
gą część spotkania poświęcono na 
omówienie korzyści jakie przyniesie 

budowa całorocznego i  wielozada-
niowego hotelu wielkogabarytowego 
w  Łebie. Mieszkańcy mogli wyrazić 
swoje opinie i  obawy dotyczące bu-
dowy tak dużego obiektu. Na zadane 
pytania w tym zakresie odpowiadali: 
Burmistrz Miasta Łeby oraz Dyrek-

tor Hotelu Gołębiewski w  Karpaczu. 
W  konsultacjach wzięło udział nie-
co ponad 100 osób. Byli wśród nich 
mieszkańcy, przedsiębiorcy oraz lo-
kalne media. Mieszkańców intereso-
wało nie tylko to, jakie korzyści dla 
nich i miasta wynikną z wybudowania 
obiektu, ale też jakie będzie to niosło 
zagrożenia.
Dzięki przeprowadzonym warsztatom 
udało się odpowiedzieć na wszystkie 
nurtujące zapytania ze strony osób 
przybyłych na to spotkanie. Jak się 
okazało, mieszkańcy Łeby chcą budo-
wy takiego obiektu w swoim mieście, 
gdyż są przekonani, że dzięki temu 
uda się przedłużyć sezon a  miasto, 
jak i oni sami mogą na tym tylko zy-
skać. Łeba stanie się atrakcyjna także 
dla bogatego klienta, który do tej pory 
nie przyjeżdżał do nadmorskiego ku-
rortu, gdyż nie było odpowiedniej dla 
niego bazy noclegowej. Podczas kon-
sultacji zaprezentowano też pierwsze 
wstępne wizualizacje przyszłego ho-
telu. Całość konsultacji w wersji audio 
znajduje się pod linkiem: 
http://leba.eu/pl/post/43776

• tekst ~ Michał Sałata
asystent ds. kultury i sportu

• fot. ~ Radosław Czyżewski

Konsultacje w sprawie budowy 
hotelu wielkogabarytowego

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.
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Konwent starostów województwa 
Pomorskiego w Łebie

15 marca br. roku w Łebie, odbył 
się Konwent starostów woje-

wództwa Pomorskiego. Konferencja 
zorganizowana została w Hotelu Łeba. 
Poruszane tematy dotyczyły bezpie-
czeństwa energetycznego w regionie,  
jak również problemów młodych lu-
dzi związanych z poszukiwaniem pra-
cy na lokalnym rynku. Po konferencji 
wszyscy goście zostali zaproszeni 
przez Burmistrza Miasta Łeby oraz 
Prezesa Portu Jachtowego na słodki 
poczęstunek i  zwiedzanie łebskiej 
mariny. 

Nowe Trendy w Turystyce

• tekst i zdjęcia ~ Michał Sałata

31 marca 2016 w  Europej-
skim Centrum Solidarności 

w  Gdańsku odbyła się konferencja 
„Nowe Trendy w Turystyce 2016”. Nie-
zmiennie od kilku lat organizatorem 
konferencji jest Gdańska Organizacja 
Turystyczna.

Co roku na wiosnę w Gdańsku od-
bywa się konferencja kierowana prze-
de wszystkim do branży turystycznej, 

która na stałe wpisała się już w kalen-
darz wydarzeń w naszym wojewódz-
twie, a  nawet kraju. Każda edycja 
konferencji przyciąga jeszcze więcej 
uczestników nie tylko z  naszego re-
gionu ale również z całego kraju. 

Gospodarzem tegorocznej konfe-
rencji był Piotr Bucki - strateg, rese-
archer (menager informacji) i badacz 
oddany idei copyleft (rodzaj syste-

mulicencjonowania praw autorskich, 
zezwalający na modyfikację pracy i jej 
dalszą redystrybucję na identycznych 
warunkach) i kulturze remiksu. Wśród 
prelegentów znaleźli się m.in.: Krzysz-
tof Celuch Poland Convention Bureau, 
Justyna Grygo PM Syrius Group, Joan-
na Kuźmicka Ceo Hotel Zone, Kamil 
Łukasiewicz Co-founder Eveytap, Da-
niel Kędzierski CEO Fast Tony.es, Mi-
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chał Pawelec CEO BlaBlaCar.pl. Po-
dobnie jak w latach ubiegłych i w tym 
roku organizator zadbał o bardzo cie-
kawe panele tematyczne, nie pozwa-
lające nudzić się uczestnikom. Każdy 
znalazł „coś dla siebie”. Panele doty-
czyły m.in.:

• Aplikacje mobilne – pomoc czy za-
grożenie dla branży? (kolejnym kro-
kiem musi być więc rozwój aplikacji 
mobilnych dla miast i branży)

• Fakty i mity na temat CSR – społeczna 
odpowiedzialność biznesu (czy hotel 
może być społecznie odpowiedzialny, 
czyli świadomość wpływu biznesu na 
lokalną gospodarkę, środowisko i spo-
łeczność)

• Liczba prawdę Ci powie, czyli jak li-
czyć, żeby się nie przeliczyć ( ilu klien-
tów pozyskaliśmy, jaki był procentowy 
wzrost lub spadek rezerwacji hotelo-
wych i oczywiście najważniejsze – ile 

zysku udało się wygenerować? )
• Jak być na czasie i  nie zwariować? 
Marketing nieoczywisty (czasy, w któ-
rych to klient miał znaleźć Ciebie 
w internecie, już dawno minęły, teraz 
to ty musisz znaleźć drogę do swojego 
klienta po drugiej stronie ekranu)

• Miłość do pierwszej wizyty studyjnej 
( jak sprawić, aby nasz klient już po 
pierwszym spotkaniu miał o  nas do-
skonałe zdanie? )

Każdy panel był bardzo interesu-
jący i  innowacyjny. Zawierał bardzo 
dużo trafnych rad i  uwag. W  dobie 
wzmożonej konkurencji, informa-
cje, które uczestnicy zdobyli podczas 
spotkania, dają szeroką wiedzę i my-
ślę, że udoskonali to pracę w turystyce. 
Nowością w tegorocznej edycji konfe-
rencji były trwające podczas spotka-
nia różnego rodzaju warsztaty, które 
nawiązywały do tematyki panelów. 

Warunkiem udziału w  warsztatach 
była wcześniejsza rejestracja.

W  przerwie pomiędzy poszczegól-
nymi panelami tematycznymi od-
bywały się prezentacje konkursowe, 
w ramach ogłoszonego konkursu Tou-
rism Trends Awards 2016. Wśród firm, 
które zgłosiły się do konkursu i miały 
możliwość zaprezentowania swoich 
dokonań był nasz członek – Łeba Ho-
tel & SPA. Łeba Hotel & SPA decyzją 
jury otrzymał pierwsze wyróżnienie 
w  kategorii „Użyteczność strony in-
ternetowej”. Serdecznie gratulujemy 
nagrody i życzymy dalszych sukcesów.
Wielką niespodzianką dla uczestni-
ków konferencji była wizyta Prezyden-
ta Lecha Wałęsa, który w krótkiej wy-
powiedzi zachęcał do podejmowania 
różnego rodzaju inicjatyw. 

Już dziś zachęcam Państwa do 
udziału w kolejnej edycji konferencji 

„Nowe Trendy w Turystyce”. Warto po-
dążać za zmieniającymi się trendami, 
zwłaszcza w turystyce. 

• Przemysław Rychter
Dyrektor Biura

Lokalna Organizacja Turystyczna Łeba 
– Błękitna Kraina

• zdjęcia ~ archiwum Gdańska 
Organizacja Turystyczna

Zgłosiłeś obiekt do ewidencji innych obiektów, 
w których są świadczone usługi hotelarskie?
Burmistrz Miasta informuje, że na 

podstawie art. 38 ust. 3 ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach 
turystycznych /tekst jednolity Dz.U. 
z 2016 r. poz. 187/ prowadzi ewidencję 
innych obiektów, w których są świad-
czone usługi hotelarskie. Przedsię-
biorca świadczący takie usługi zgłasza 
obiekt do ww. ewidencji, niezależnie 
od dokonania wpisu do centralnej 
ewidencji i  informacji o  działalno-
ści gospodarczej. Natomiast zgodnie  
z  § 17 rozporządzenia Ministra Go-

spodarki i  Pracy z  dnia 19 sierpnia 
2004 r. w  sprawie obiektów hotelar-
skich i innych obiektów, w których są 
świadczone usługi hotelarskie (tekst 
jednolity Dz.U.z 2016 r. Nr 22, poz. 169 
z  późn. zm.) kwaterodawca zobowią-
zany jest do aktualizowania danych 
obiektu zgodnie ze stanem faktycz-
nym. Nawiązując do powyższego pro-
si się osoby prowadzące działalność 
w zakresie wynajmu pokoi o dokona-
nie takiego zgłoszenia, o ile jeszcze nie 
dopełniły tego obowiązku. Natomiast 

osoby posiadające wpis do ewidencji 
prosi się o  zaktualizowanie danych. 
Szczegółowe informacje można za-
sięgnąć pod nr telefonu 598661510 
wew. 42. Dane obiektu w  celu wery-
fikacji można sprawdzić w  Urzędzie 
Miejskim w Łebie pok. nr 11A.

• Wioletta Morawiak
podinsp. ds. przedsiębiorczości i edukacji
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Samorząd Województwa Pomor-
skiego poinformował, że został 

ustalony limit dostępnych środków 
w ramach konkursu na wybór Strate-
gii Rozwoju Lokalnego Kierowanego 
przez Społeczność w  województwie 
pomorskim ( o  ile Państwo pamięta-
cie taką strategię złożyła nasza grupa 
31.XII ub.roku. do Urzędu Marszał-
kowskiego).

Obecnie czekamy na ocenę naszej 
strategii przez expertów powołanych 
przez Marszałka Województwa. W ta-
kiej samej sytuacji są inne grupy z na-
szego województwa.

Na dziś wiemy, iż wartość dostęp-
nych środków w  ramach Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

- na poddziałania 19.2 - Wsparcie na 
wdrażanie operacji w  ramach strate-
gii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność, 19.3 - Przygoto-
wanie i realizacja działań w zakresie 
współpracy z lokalną grupą działania 
oraz 19.4 - Wsparcie na rzecz kosz-
tów bieżących i aktywizacji wynosi 36 
800 680,91 (EUR). Natomiast limit na 
poddziałania 19.2 i 19.3 wynosi 30 099 
276,91 (EUR).

Nadmienić należy, że w wojewódz-
twie pomorskim Lokalnych Grup 
Działania w ramach funduszy PROW 

( Program Rozwoju Obszarów Wiej-
skich ) jest 16 , natomiast w  ramach 
działań PO RYBY( w skrócie Rybactwo 
i Morze ) grup jest 8.

My jesteśmy grupą dwufunduszo-
wą czyli obejmuje nas jedno i drugie 
działanie. 

RLKS, czyli rozwój lokalny kiero-
wany przez społeczność, jest konty-
nuacją podejścia LEADER w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich wspieranego ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  
(EFRROW).

Jednocześnie zgodnie z wcześniej-
szymi ustaleniami w  przypadku wo-
jewództwa pomorskiego kwotą do-
stępnych środków przeznaczonych 
na realizację Lokalnych Strategii Roz-
woju w  ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
jest limit na poddziałania 19.2 i 19.3, 
a  wybór strategii dokona się biorąc 
pod uwagę wysokość łącznego wnio-
skowanego wsparcia jedynie na pod-
działania 19.2 i 19.3 PROW 2014-2020.

Oznacza to, że w  województwie 
pomorskim powyższa kwota zostanie 
podzielona do realizowania przez Lo-
kalne Grupy Działania następujących 
zadań: W  ramach ogłaszanych kon-

kursów przez LGD dla lokalnej spo-
łeczności:

1.    Wspieranie udziału społeczno-
ści lokalnej w realizacji LSR (czytaj Lo-
kalna Strategia Rozwoju) lub wzmoc-
nienie kapitału społecznego przez 
podnoszenie wiedzy społeczności lo-
kalnej w zakresie ochrony środowiska 
i zmian klimatycznych, także z wyko-
rzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

2. Rozwój przedsiębiorczości, 
w  tym: zakładanie działalności go-
spodarczej; dywersyfikacja źródeł do-
chodów w gospodarstwie; tworzenie 
i  rozwój inkubatorów przetwórstwa 
lokalnego 

3. Tworzenie sieci podmiotów 
prowadzących działalność na obsza-
rze objętym LSR, współpracujących 
w  zakresie: świadczenia usług tury-
stycznych, krótkich łańcuchów żyw-
nościowych, rynków zbytu produktów 
i usług lokalnych.

4.   Rozwój rynków zbytu, z  wyłą-
czeniem targowisk.

5.   Zachowanie dziedzictwa lokal-
nego.

6.   Rozwój ogólnodostępnej i nie-
komercyjnej infrastruktury: tury-
stycznej lub rekreacyjnej, kulturalnej, 
drogowej, gwarantującej spójność te-

LGD „Dorzecze Łeby” 
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rytorialną w  zakresie włączenia spo-
łecznego.

7. Promowanie: produktów lokal-
nych lub usług lokalnych, rynków 
zbytu produktów i  usług lokalnych, 
turystyki, rekreacji lub kultury.

W  ramach projektów współpra-
cy realizowanych przez LGD,w  tym 

współpracy międzyterytorialnej (po-
między LGD w ramach jednego woje-
wództwa lub z różnych województw) 
lub współpracy międzynarodowej. 

Zachęcamy również do odwie-
dzin naszej strony www.dorzeczele-
by.pl, gdzie staramy się umieszczać 
wszystkie ważne informacje na temat 

naszych działań i oczywiście do wstą-
pienia w nasze szeregi .

• Dawid Prochowski 
specjalista ds. koordynowania projektów LGD 

„Dorzecze Łeby”

• fot. ~ Mariusz Kużownik

 „Opracowanie Lokalnego Programu 
Rewitalizacji Gminy Miejskiej Łeba do 
roku 2020”
Gmina Miejska Łeba realizuje projekt pn. „Opracowanie 

Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej 
Łeba do roku 2020”. Projekt jest współfinansowany ze środ-
ków Funduszu spójności w ramach Programu Operacyjne-
go Pomoc Techniczna 2014 – 2020 oraz budżetu Państwa.
Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji ma dla 
gminy znaczenie nie tylko z  punktu widzenia realizacji 
programu zintegrowanego w  ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020. Zamierzeniem Gminy jest, aby Lokalny Pro-
gram Rewitalizacji wskazywał na kierunki interwencji na 
większości obszarów miasta, a  nie tylko na wskazanym 
w kontekście programu zintegrowanego obszarze zdegra-
dowanym. Ma to służyć wspieraniu możliwości uzyskania 
dofinansowania w ramach innych działań RPO WP oraz 
innych programów operacyjnych, jak również źródeł nie-
związanych z EFRR, czy EFS. Wspierane mają być również 
inicjatywy mieszkańców i przedsiębiorców, tak by umoco-
wanie danej inwestycji w LPR pozwalało na łatwiejsze uzy-

skanie wsparcia pozadotacyjnego na realizację założonych 
działań wpisujących się w ogólne kierunki rewitalizacji ob-
szaru miejskiego. Podobnie, w przypadku nie uzyskania 
dofinansowania na realizację programu zintegrowanego 
w  ramach RPO WP, Gmina będzie starać się realizować 
przyjęte zamierzenia w całości, lub etapami, korzystając 
z  innych dostępnych źródeł, jak i  ze środków własnych. 
Sprawia to, iż Lokalny Program Rewitalizacji staje się doku-
mentem nie tylko ukierunkowanym na realizację projektu 
zintegrowanego, ale również wyznaczającym kierunki in-
westycyjne na obszarze miasta na kolejne lata.

• Weronika Gałązka
podinspektor ds. gospodarki komunalnej 
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Drodzy Mieszkańcy! Mamy dla 
Was dobrą wiadomość! Dzięki 

wielkiemu zaangażowaniu radnego 
Piotra Kasiny, ze środków Komisji ds. 
Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych w Łebie udało się zakupić nowe 
urządzenia do siłowni znajdującej się 
w Szkole Podstawowej im. Adam Mi-
ckiewicza w Łebie. - Pan Piotr Kasina, 
radny miejski a  przede wszystkim 
sympatyk zdrowego stylu życia, zwró-
cił się do nas z prośbą o zakup nowych 
urządzeń do siłowni. Komisja wydała 
pozytywną opinię przy aprobacie 
Burmistrza. Zakupiono urządzenia za 

Mieszkańcy mogą już korzystać 
z nowych urządzeń na siłowni w szkole!

Turystyka i promocja
wspólna sprawa!

Kochani mieszkańcy! Jako Centrum 
Informacji Turystycznej jesteśmy 

odpowiedzialni min. za promocję 
naszego miasta oraz za organizowa-
ne w  nim imprezy oraz wydarzenia. 
Pracujemy w  budynku cit, który 
znajduje się na wjeździe do Łeby przy 
rondzie. Obecnie nasz zespół to dwie 
osoby i  jeden stażysta. Chcielibyśmy 
wszystkich zaprosić do współpracy. 
Kochamy to miasto tak samo jak Pań-
stwo i chcemy, żeby odwiedzało nas 
coraz więcej turystów. Chcielibyśmy 
Państwa poprosić o pomoc we wspól-
nej promocji. Prowadzimy funpage'a 
Facebooka miasta Łeby „Łeba Miasto 
Czterech Żywiołów”, gdzie zamiesz-
czane są tam aktualne informacje do-

tyczące tego, co aktualnie dzieje się 
w naszym mieście. Prosimy i zachęca-
my, aby Państwo udostępniali nasze 
posty na swoich stronach intraneto-
wych oraz na swoich funpage'ach. Po-
starajmy się, aby informacja dotarła 
do większej ilości osób. W Cit będzie 
dla Państwa dostępny aktualny ka-
lendarz imprez oraz bieżące plakaty 
z wydarzeniami wydrukowane w for-
macie A3, jak również mapy. Zachę-
camy do regularnego odbioru. Z  na-
szej strony przekazujemy Państwu 
informacje za pomocą newslettera, 
SMS-ów, Facebooka też one są regu-
larnie umieszczane na stronie miasta, 
w gablotach znajdujących się na tere-
nie miasta oraz publikowane w  Łeb-

skim Biuletynie Informacji. W  tym 
roku odbędzie się bardzo dużo wyda-
rzeń muzycznych i miło by nam było, 
gdyby Państwo oraz Państwa goście 
w  nich uczestniczyli. Serdecznie za-
praszam do współpracy dla ogólnego 
dobra miasta.

Pozdrawiamy serdecznie oraz życzy-
my udanego sezonu!

• Julia Tomicka i Michał Sałata ~ CIT Łeba

HOTEL
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kwotę 10 tys złotych. W kolejnych la-
tach będziemy starali się sukcesywnie 
wzbogacać siłownię o  kolejne urzą-
dzenia siłowe. Pomieszczenie czeka 
też remont - mówi Marek Lacher. 
Z  siłowni mogą korzystać wszyscy 

Łebianie. Dwa razy w tygodniu za do-
datkową odpłatnością można uzyskać 
poradę od dietetyka i  trenera perso-
nalnego. Osoby aktywnie chodzące 
na tę siłownię ustaliły symboliczną 
kwotę za korzystanie z tych urządzeń, 

która zostanie przeznaczona na do-
raźne „odświeżenie” sali i zwiększenie 
komfortu ćwiczących w niej osób.

Nowa kamerka 
online na plaży A 
w Łebie!

•  Michał Sałata
asystent ds. kultury i sportu

• Julia Tomicka
CIT Łeba

fot ~ Radosław Czyżewski

Na sobotę 16 kwietnia zapowiedzia-
no Otwarcie Sezonu Żeglarskie-

go - Łeba 2016. Początek wydarzenia 
o godzinie 17.00 w Porcie Jachtowym 
w Łebie (Jachtowa 8).
W programie Otwarcia Sezonu Żeglar-
skiego można znaleźć: uroczyste pod-
niesienie bandery, wieczór z muzyką 
morską na żywo, kąpiel Błękitnych 
Morsów i ciepły poczęstunek.

Internautom została udostępniona nowa kamerka online, 
pokazująca w czasie rzeczywistym obraz z plaży A w Łebie. 
Widok z kamery dostępny jest na stronie: 
http://leba-neptun.webcamera.pl/

Otwarcie sezonu żeglarskiego 
w Porcie Jachtowym w Łebie

OTWARCIE

16-04-2016
Sobota, godz.17.00
Port Jachtowy w Łebie

SEZONU ZEGLARSKIEGO

Wieczór z muzyką
szanty

Kąpiel Błękitnych
Morsów

Uroczyste podniesienie
bandery

Ciepły poczęstunek

PORT JACHTOWY 
W ŁEBIE

Wodowanie jednostek pływających 
odbędzie się w godzinach 8:00-15:00.

Wszystkich zainteresowanych 
prosimy o kontakt mailowy 

info.port@leba.eu, bosman.port@leba.eu 
lub telefoniczny pod numerem: 605-668-427

Fot. screen ze strony 

http://leba-neptun.webcamera.pl/
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Milowicz podbił serca Łebianek

W  przeddzień Dnia Kobiet tj. 7 
marca w  Łebie odbył się nie-

samowity koncert z  udziałem popu-
larnego wokalisty i  aktora filmowe-
go – Michała Milowicza. Przed nim 
wystąpili lokalni artyści. Na scenie 
mogliśmy zobaczyć zespół muzyczny 

działający przy Gminnym Ośrodku 
Kultury i Sportu w Wicku – Rapsodia 
oraz dwie utalentowane wokalistki: 
Zosię Pająk oraz Alicję Gieryk. Fre-
kwencja wśród Pań dopisała i  sala 
szybko zapełniła się mieszkankami 
Łeby i okolic. Każda z Pań otrzymała 

lampkę szampana oraz kolorowego 
tulipana.

- Jest nam bardzo miło drogie Panie, 
że tego pięknego wieczora jesteście tu 
dziś z nami. Koncert dedykowany jest 
właśnie Wam. Bo to Wy jesteście tu 
najważniejsze - powiedział Andrzej 
Strzechmiński, Burmistrz Miasta Łeby.
Kulminacyjny punkt programu nad-
szedł, gdy na scenie pojawił się Michał 
Milowicz, który swoim wdziękiem 
i  urokiem szybko urzekł przybyłe 
na koncert Panie. Wykonał utwory  
Elvisa Presleya we własnej aranżacji  
słowno-muzycznej.

• tekst ~ Michał Sałata
asystent ds. kultury i sportu

Zapraszamy nasze mieszkanki na bezpłatne badania mam-
mograficzne finansowane przez Pomorski Oddział Woje-
wódzki NFZ. Badania będą przeprowadzone w Mammobu-
sie – specjalnie zaprojektowanym na potrzeby mammografii.

Termin: 21 kwietnia 2016 w godzinach 9:00 – 12:00
Miejsce: Mammobus przy OSP w Łebie ul. 10 Marca
Grupa docelowa: kobiety od 50 do 69 roku życia (rocznik 
1946-1965).

Rejestracja telefoniczna: 58/ 325 76 02, 58/ 325 76 05 
Fax : 58 325 76 0

Bezpłatne badania mammograficzne 
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Łebski
Rajd Rowerowy
2016
Łeba → Hohnstorf → Lübeck

Deutschland
Polen

Ostsee

Leba
Danzig

Stettin

650 km

250 inm

N

EW

S

Lübeck

Hohnstorf

W  zeszłym roku narodził się po-
mysł na ciekawą formę promo-

cji miasta Łeby oraz obszaru Słowiń-
skiego Parku Narodowego. Pomysł 
ten dotyczył organizacji amatorskie-
go rajdu rowerowego oraz wyłonienia 
grupy śmiałków, sympatyków jazdy 
na dwóch kółkach, których zadaniem 
miało być przejechanie ponad 1200 
kilometrów szlakiem naszych miast 
partnerskich w Polsce przez Mikołaj-
ki do Szczyrku. W tym roku planujemy 
odwiedzić nasze zaprzyjaźnione mia-
sto partnerskie w Niemczech, którym 
jest Hohnstorf.
Rajd, jak co roku, jest dofinansowany 
ze środków Komisji ds. rozwiązywa-
nia problemów alkoholowych miasta 
Łeby pod wiodącym hasłem „Trzeź-
wo patrzę, trzeźwo jadę”. Rowerzy-
ści z Łeby wyruszą 3 maja 2016 roku, 
a zakończą rajd 9 maja br. w ramach 
przypadającej w tym czasie „Majówki 
z Radiem ZET”.
Celem rajdu jest popularyzacja wie-
dzy na temat problemów jakie nie-
sie za sobą uzależnienie od alkoholu 
i  wskazanie alternatywy spędzania 
wolnego czasu – czynnie z  rodziną 
bądź ze znajomymi. Jest to też ukaza-
nie młodemu pokoleniu, jak atrakcyj-
nie można spędzić aktywnie, a przede 
wszystkim zdrowo wolny czas. Ponad-
to projekt będzie miał jak zwykle prze-
słanie charytatywne.

- Chcemy wesprzeć osoby niepełno-
sprawne i  chore z  terenu naszego 

miasta. To z myślą o nich grupa męż-
czyzn po raz kolejny wyruszy na swo-
ich rowerach w długą i niebezpieczną 
podróż. Zdajemy sobie sprawę z tego, 
że każda pomoc jest potrzebna. Mam 

nadzieję, że podobnie jak w zeszłym 
roku zainteresują się nami różne me-
dia, które pomogą nam w  przekazie 
istotnych informacji - mówi Marek 
Lacher, pomysłodawca organizacji 
rajdu.
Na tę okazję ukaże się publikacja 
zawierająca informacje o  walorach 
turystycznych naszego regionu, któ-
re zostaną przekazane do Biur Tury-
stycznych oraz Informacji Turystycz-
nych na trasie przejazdu cyklistów. 

Miejscowości, przez które przejeżdżać 
będzie rajd to: Sławno, Kołobrzeg, 
Świnoujście, Stavenhagen, Parchim, 
Hohnstorf oraz Lubeka. Łączna dłu-
gość trasy wyniesie ponad 655 kilo-

metrów. Uczestnicy rajdu będą poko-
nywać około 100 kilometrów dziennie. 
Przejeżdżając przez różne miejscowo-
ści i spotykając się z lokalną społecz-
nością będą propagować szlachetną 
ideę wydarzenia, a przede wszystkim 
promować walory turystyczne i przy-
rodnicze miasta Łeby.

• Julia Tomicka i Michał Sałata
CIT Łeba
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Długi weekend majowy w  tym 
roku w  Łebie rozpocznie się już  

30 kwietnia i będzie trwał 4 dni. Atrak-
cji z pewnością nie zabraknie. 
Czterodniowa impreza rozpocznie 
się 30 kwietnia Mistrzostwami Ka-
szub w grę karcianą „Karciana Baśka”. 
Wydarzenie zacznie się o godz. 13.00 
w  Hali Sportowej Szkoły Podstawo-
wej im. Adama Mickiewicza w Łebie. 
Osoby zainteresowane udziałem pro-
szone są o  kontakt z  federacją www.
kaszebe-baszka.pl
W dniach od 1 do 3 maja, między go-

dziną 10.00 a  18.00, będzie można 
skorzystać z  wielu atrakcji znajdują-
cych się w Miasteczku Radia ZET przy 
Skwerze Rybaka w Łebie. Znajdziemy 
tam m.in. zabawy z animatorami, ak-
tywne strefy Radia, dmuchańce, prze-
jażdżki konne, konkursy z nagrodami 
Radia ZET i  gadżetami miasta Łeby 
oraz pokazy akcji ratowniczych m.in. 
cięcie samochodu.
Przez cały okres majówki będzie funk-
cjonował Jarmark Sztuki i Rękodzieła. 
Na 1 maja zapowiedziano główne uro-
czystości związane z majówką w Łebie, 

które odbędą się na Skwerze Rybaka 
w Łebie. Od godziny 15.00 zobaczymy 
pokazy Ochotniczej Straży Pożarnej 
z  Łeby - w  zakresie bezpieczeństwa 
drogowego m.in. cięcie pojazdu oraz 
udzielanie pierwszej pomocy przed- 
medycznej. Od godz. 17.00 na scenie 
zaprezentują się lokalni artyści. Kon-
cert zespołu JULA (Julii Fabiszewskiej) 
rozpocznie się o godzinie 19.00
Godz. 17.00 Zespół Wave
Godz. 17.25 Alicja Gieryk i Zosia Pająk 
(śpiew)
Godz. 17.50 Nina Barasińska (występ 
taneczny)
Godz. 17.55 Marcelina Barczewska 
(występ baletowy)
Godz. 18.00 Agnieszka Kozaczenko 
(śpiew)
Godz. 18.10 Marta Baar (śpiew)
Godz. 18.20 Karolina Kaźmierkiewcz 
(śpiew)
Godz. 18.30 Zespół TEMPO (występ 
taneczny)
Godz. 18.35 Maja Mędrek (śpiew)
Godz. 18.45 Zespół TEMPO (występ 
taneczny)
Godz. 19.00 Koncert zespołu JULA
2 maja zapraszamy wszystkich Pań-
stwa do uczestnictwa w grze miejskiej 
przygotowanej przez Bibliotekę Miej-
ską w Łebie.
Ostatniego dnia łebskiej majówki -  
3 maja o  godz. 10.00 odbędzie się 
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uroczysta Msza Święta z okazji Świę-
ta Konstytucji 3 maja w  parafii pw. 
WNMP w Łebie. Godzinę później pla-
nowane jest rozpoczęcie II Łebskiego 
Rajdu Rowerowego z Łeby do miasta 
Hohnstorf w Niemczech. Cykliści goś-
cinnie odwiedzą też Lubekę. 
O  godzinie 13.00 możemy towarzy-
szyć Łebskim Morsom podczas kąpieli 
na plaży A.
Ponadto przez całą majówkę będzie 
można odwiedzić dwie wystawy znaj-
dujące się w Centrum Informacji Tu-
rystycznej w Łebie, przy ul. Kościuszki 
121:
• wystawę malarską „Melodie 
duszy”, Klub Pracy Twórczej ABSURD 
oraz

• wystawę fotograficzną z I Łeb-
skiego Rajdu Rowerowego do Mikoła-
jek i Szczyrku.

• Michał Sałata
asystent ds. kultury i sportu
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Rockowe 
Powitanie Lata w Łebie

25 czerwca 2016 roku zaplanowa-
no organizację dużej imprezy 

rozpoczynającej sezon letni w  Łebie 
pn. „Rockowe Powitanie Lata w Łebie”. 
Na placu sportowym przy ul. Tysiącle-
cia w Łebie powstanie ogromna scena 
z profesjonalnym nagłośnieniem, aby 
sprostać wymaganiom Ray’a  Wilson, 
ostatniego wokalisty grupy GENESIS. 
Koncert gwiazdy wstępnie przewi-
dziano na godzinę 20.00.
Ray Wilson – ostatni frontman grupy 
GENESIS, zanim trafił do tego legen-
darnego zespołu wylansował z  gru-
pą Stiltskin światowy przebój Inside. 
Obecnie z  powodzeniem wydaje so-
lowe albumy, w  zeszłym roku ukaza-
ło się DVD koncertowe„ 20 years and 
more” podsumowujące dotychczaso-
wy dorobek artystyczny szkockiego 
wokalisty, natomiast w tym roku poja-
wi się najnowsza solowa płyta artysty.

Koncerty z  cyklu Ray Wilson - Gene-
sis Classic przedstawiają największe 
przeboje Genesis oraz solową twór-
czość Wilsona. Artysta odświeżył 
brzmienie i nadał nowego charakteru 
m.in. takim przebojom jak: „Another 
Day In Paradise”, „No Son Of Mine”, 

„Follow you follow me”,„Congo”, „Je-
sus he knows me” „Mama” czy „Land 
of Confusion”. Podczas koncertu bę-
dzie można także usłyszeć twórczość 
autorską ostatniego wokalisty Genesis, 
w  tym jego rockowej formacji Stilt-
skin- choćby kultowy utwór„Inside” 
czy przebojowe „American Beauty”. 
W tym roku roku ukaże się już 7 stu-
dyjny album Szkota zatytułowany 

„Backseat Drivers”.
Ray Wilson został wyróżniony przez 

„Classic Rock Magazine“ jako je-
den z  najwybitniejszych wokalistów 
z  Wielkiej Brytanii. Swoją klasę po-

twierdził współpracą z  zespołem Ge-
nesis, kiedy to w  1996 roku zastąpił 
Phila Collinsa w roli wokalisty . Wcześ-
niej, w 1994 roku, debiutujący zespół 
Stiltskin z Rayem w składzie stworzył 
niezapomniany utwór Inside, któ-
ry podbił nie tylko europejskie listy 
przebojów. Szkocki wokalista współ-
pracował także z takimi artystami jak 
Armin Van Buuren czy Scorpions. Parę 
lat temu Ray Wilson zamieszkał w Pol-
sce. Artysta jest założycielem działa-
jącej na terenie Polski i  Europy Fun-
dacji im. Raya Wilsona, podejmującej 
działania z zakresu pomocy młodym 
ludziom zagrożonym wykluczeniem 
społecznym.
Jako support zagrają lokalne zespoły 
rockowe m.in.: Silent Scream z  Lę-
borka, którego wokalistką jest Klaudia 
Juchniewicz. Na ten dzień przewi-
dziano naprawdę wiele niespodzia-
nek, które zdradzimy bliżej terminu  
samej imprezy.

• Michał Sałata
asystent ds. kultury i sportu



15Łebski biuletyn informacyjny marzec / kwiecień – 2016 |

To już pewne! 
Michał Szpak wystąpi w Łebie

9 lipca br. odbędą się uroczystości 
związane ze Świętem Łeby. Tego 

dnia organizatorzy przewidzieli na-
prawdę bardzo wiele atrakcji dla 

mieszkańców oraz turystów przeby-
wających na wypoczynku w nadmor-
skim kurorcie. Tradycyjnie odbędzie 

się przemarsz Księstwa Łeby z  księ-
ciem „Zbyszkiem I” na czele. W prze-
marszu wezmą udział mieszkańcy, 
turyści, samorządowcy oraz koloniści. 

Po przemarszu, na scenie odbędą 
się wybory Bursztynowej Miss Polski 
2016. Dziewczęta przyjadą do Łeby już 

na dwa dni przed samą imprezą i będą 
szlifowały układy choreograficzne. 
Wieczorami będzie można spotkać je 
na mieście z ulotkami zapraszającymi 
do udziału w tym pięknym widowisku. 
Głównym wydarzeniem tego dnia bę-
dzie jednak koncert Michała Szpaka. 
Artysta, mimo wielkiego zaskoczenia, 
wygrał polskie preselekcje do kon-
kursu Eurowizja 2016 wyprzedzając 
nawet takie gwiazdy jak Margaret czy 
Edytę Górniak. To właśnie ten młody 
człowiek będzie reprezentował Pol-
skę w  maju w  Sztokholmie. Do sieci 
trafił właśnie oficjalny teledysk pro-
mujący nasz kraj w konkursie „Color  
Of  Your Life”. 

• Julia Tomicka i Michał Sałata
CIT Łeba
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8 lipca 2016 roku w Łebie odbędzie 
się wielkie wydarzenie muzyczne. 

Gmina Miejska Łeba jest współorga-
nizatorem wielkiego Festiwalu w  kli-
macie Disco Polo pn. „ŁEBA DISCO 
DANCE FESTIWAL”. Będzie to impre-
za masowa, płatna, nastawiona na po-
nad 8 tys uczestników. Pierwsza pula 
biletów (1000 szt.) jest przewidziana 
w  cenie promocyjnej 25zł, kolejna 
pula biletów będzie w cenie 35zł. Bi-

lety można zakupić elektronicznie na 
stronie: koncertomania.ebilet.pl.
Im bliżej samej imprezy tym cena bi-
letów będzie wyższa. Festiwal będzie 
trwał ponad 6 godzin. Tego dnia na 
scenie, która powstanie na placu przy 
Szkole Podstawowej w Łebie, na żywo 
wystąpi pięciu znanych wykonawców: 
Akcent, Boys, MIG, Power Play oraz 
Szafis. Imprezę poprowadzą znani 
prezenterzy z  anteny Polo TV: Edyta 

Folwarska oraz Maciej Smoliński. Fe-
stiwal będzie transmitowany przez 
jedną z  najpopularniejszych telewi-
zji muzycznych w  Polsce - POLO TV. 
Ogólnopolski Radiowy Patronat obję-
ło Radio VOX FM.

Disco Dance 
Festiwal Łeba 2016

• Michał Sałata
asystent ds. kultury i sportu
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19 marca w  Łebie odbył się III 
Ogólnopolski Festiwal Sztu-

ki Baletowej. Imprezę taneczną zor-
ganizowano na Hali widowiskowo-

-sportowej przy ul. Tysiąclecia 11. 
Tego dnia mogliśmy zobaczyć setki 
młodych artystów w różnych katego-
riach tanecznych, na przykład takich 
jak: jazz dance, współczesny formacje 
czy balet klasyczny. Uczestnicy zostali 
podzieleni na poszczególne kategorie 

wiekowe. Niespodzianką był pokaz 
tańca Hip Hop w  wykonaniu grupy 
BRAVO z Lęborka.

- Od wielu lat Łeba wspiera młodych 
i  utalentowanych artystów rozwijają-
cych swoje pasje. Cieszę się, że tylu 
tancerzy z całej Polski po raz kolejny 
przyjechało do Łeby aby przed miesz-
kańcami Łeby i  regionu zaprezento-
wać swój kunszt taneczny - mówi An-
drzej Strzechmiński, Burmistrz Miasta 

Łeby. Jak powiedział nam Sebastian 
Białobrzeski, przewodniczący komisji 
jurorskiej, można śmiało powiedzieć, 
że „Łeba stała się już Taneczną Stolicą 
Polski ze względu na ilość imprez ta-
necznych, które mają tu miejsce”.

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

III Ogólnopolski Festiwal 
Sztuki Baletowej w Łebie
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Weronika Korthals zaśpiewała wiersze 
ks. Jana Twardowskiego!
3 kwietnia 2016 roku w Łebie odbył 

się koncert wielkanocny z  udzia-
łem popularnej kaszubskiej wokalist-
ki - Weroniki Korthals. Zadebiutowała 
w  programie „Szansa na sukces”, po 
którym jej kariera na polskiej scenie 
artystycznej szybko przyspieszyła.
Piosenkarka wystąpiła wraz z  całym 
zespołem na sali w  Rybackim Cen-
trum Kultury i  Formacji BOLENIEC. 

Kaszubska wokalistka zaśpiewała 
utwory z najnowszej płyty „ON”, inspi-
rowane poezją księdza Jana Twardow-
skiego. Jedenaście utworów, aranżacji 
poetyckich, składających się na płytę, 
stanowi inspirującą podróż śladami 
liryki księdza Jana Twardowskiego. 
Publiczność nie zawiodła. Wszyscy 
przybyli goście byli pod wielkim wra-
żeniem twórczości i wykonania wier-

szy przez kaszubską celebrytkę. Przed 
artystką zaśpiewały utalentowane 
wokalistki Alicja Gieryk i Zosia Pająk, 
zwyciężczynie Międzynarodowego 
Festiwalu Piosenki „Super Mikrofon 
Radia jard”. 

Najbardziej kolorowy, najradoś-
niejszy Festiwal na świecie po raz 

drugi zawita do Łeby! Kolorowy Festi-
wal (Festival of Colours) to coraz bar-
dziej popularna zabawa polegająca na 
wyrzucaniu w górę przez tysiące ludzi 
różnokolorowych proszków, które 
tworzą wielką chmurę barw. Młodzi 
i starsi, wszyscy tańczą, śpiewają i ba-

wią się, rzucając Kolory w powietrze. 
Kolorowy Festiwal już 10 sierpnia 2016 
roku na InterCampie w Łebie. Będzie-
my się bawić przy muzyce najpopular-
niejszych DJ'ów z kraju.
Inne atrakcje: przebierz się w najbar-
dziej szalony strój i zgarnij dodatkowe 
nagrody. Uśmiechnij się do przechod-
nia, skorzystaj z darmowego przytula-

nia, poznaj nowych ciekawych ludzi. 
Pojawią się też wyjątkowe festiwa- 
lowe gadżety.

• Julia Tomicka
CIT Łeba

• Julia Tomicka
CIT Łeba

Kolorowy Festiwal ponownie 
zagości w Łebie!
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Spotkanie z pisarką Paulą Bartosiak
 w CIT Łeba

Kobieta Roku 2015

6 kwietnia pracownicy Centrum In-
formacji Turystycznej zorganizo-

wali spotkanie autorskie z  młodą lę-
borczanką, autorką powieści „Say It.”. 
Pisarka chętnie odpowiadała na liczne 
zapytania ze strony uczestników przy-
byłych na to spotkanie. Pytania doty-
czyły głównie zagadnień związanych 
z książką. Fabuła książki rozgrywa się 
w  Stanach Zjednoczonych, w  stanie 
California. Jak powiedziała podczas 
spotkania utalentowana pisarka 

- Pisanie jest całym moim życiem. Nie 
wyobrażam sobie życia bez tego. Na-
pisanie książki zajęło mi zaledwie 
4 miesiące. W  chwili obecnej kończę 
pracę nad drugą częścią” - mówi Paula 
Bartosiak, pisarka z Lęborka.

Wydaniem kolejnej części zaintereso-
wane są wydawnictwa z  całej Polski. 

Książka opowiada o  losach dwóch 
sióstr i  ich perypetiach związanych 
z wiekiem dojrzewania i kontaktami 
z płcią przeciwną. 
Jak powiedziała Paula - Książka na-
pisana jest prostym i  zrozumiałym 
językiem, głównie z  myślą o  młodym 
odbiorcy. Fabuła jednak nie była in-
spirowana moim życiem prywatnym.

Spotkanie upłynęło w  miłej i  przy-
jaznej atmosferze. Organizatorzy 
przygotowali słodki poczęstunek. 
Na koniec autorka otrzymała bukiet 
kwiatów, a następnie podpisała przy-
niesione przez gości książki. 

Powieść można zakupić w  Empiku 
i w wybranych księgarniach również 
na terenie Lęborka.

Od pięciu lat istnieniaUniwersy-
tetu Trzeciego Wieku w Łebie 

,,Żyj z  pasją”organizujemy uroczy-
stość z okazji Dnia Kobiet i od pięciu 
lat wybieramy Kobietę Roku – tytuł 
symboliczny nadawany przez UTW 
w Łebie dla Łebianki, która wyróżnia 
się osobowością, dużą pracą społecz-

ną na rzecz miasta i jego mieszkańców. 
W tym roku uhonorowaliśmy tym ty-
tułem Panią Ewę Mrosewską - Prezes 
Parafialnego Zespołu Caritas przy pa-
rafii św. Jakuba Apostoła w Łebie. Ewa 
Mrosewska ma ogromny dar łączenia 
ludzi. Zarażając swoim zapałem, w ze-
spole zebrała ludzi tak podobnych do 

siebie charakterem i  patrzeniem na 
świat, że dzięki niej ta pomoc niesiona 
jest z entuzjazmem dalej i dalej. 

Serdecznie gratulujemy!

W ubiegłych latach tytuł Kobiety Roku 
otrzymały:

2011- Teresa Trylewicz
2012- Elżbieta Pietruszewska
2013- Elżbieta Mart
2014- Maria Konkol

• Dorota Reszke
Prezes UTW w Łebie

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

Błękitnych Morsów dzieje

Morsowy rok kąpieli ekstremal-
nych w lodowatych wodach Bał-

tyku w  okresie zimowym 2015/2016 
dobiegł końca. Członkowie Klubu 
Łeba Mors Poland-Morsy Łebskie 
bywali na wielu kąpieliskach i uczest-
niczyli w morsowych zawodach na 
krajowych i międzynarodowych akwe-
nach. Cieszy nas to, że Klub rozrósł się 
do 60 śmiałków, z  których wyłoniła 
się grupa zawodników, biorąca udział 
w  zawodach o  prestiżu międzynaro-
dowym. Są to Wojciech Grabowski, 
Piotr Głuszko, Dawid Tołłoczko, Go-
sia i Maciej Barańscy, Grażyna Witka, 

Piotr Klawikowski. Po Mistrzostwach 
Polski, które odbyły się w  Gdyni, 
uczestniczyliśmy w  Międzynarodo-
wych Mistrzostwach Estonii w Talinie 
oraz w  Światowym Zlocie nad Soli-
ną, Kołobrzegu i  Mielnie. Najstarszy 
stażem mors Wojciech Grabowski po, 
Mistrzostwach Świata 2014r. za ko-
łem podbiegunowym w Laponii, tym 
razem odważył sie wziąć udział w Mi-
strzostwach Swiata na Syberii-Rosja 
w  Tyumeniu. W  grupie 1480 zawod-
ników z  42 państw świata, reprezen-
tował barwy Klubu Łebskich Morsów 
i Łeby jako członek kadry 9 zawodni-

ków z Polski.Przy temperaturach - 36 
st.C nocą i - 22 st.C podczas zawodów, 
pływając na dystansach 25m, 50m 
i  sztafecie w  stylu klasycznym, zaj-
mował odpowiednio 8,11,8 miejsca 
w swojej grupie wiekowej - Senior. Tak 
więc Morsowa Syberia zdobyta, przed 
nami są jeszcze lodowce Argentyny 
i Alaska. Zapraszamy do wspólnej za-
bawy i zdrowych kąpieli w nowym se-
zonie morsowym.

Najważniejszymi wydarzeniami 
morsowymi w  miesiącu marcu 

było reprezentowanie miasta ŁEBA 
oraz klubu „Błękitne Morsy Łeb-
skie” w następujących wydarzeniach-  
5 marca br. podgrzaliśmy atmosfe-
rę na drugim zlocie morsów w  Helu, 
podczas którego nasz najmłodszy 
mors Igor otrzymał nagrodę ( ma-
skotkę foczki ) dla najmłodszego ką-
piącego się morsa. Kolejnego dnia 
odbyła się kąpiel u kościerskich mor-
sów w Garczynie, gdzie oprócz kąpieli 

odbyły się zawody Nordic Walking- był 
to bardzo owocny weekend. Tak na 
Helu jak również w  Garczynie mie-
liśmy możliwość integracji z  innymi 
klubami morsów z Pomorza, a także 
z  Polski. Weekend przypadający na  
12 - 13 marca rozpoczęliśmy sobotni-
mi zawodami Pucharu Bałtyku w Nor-
dic Walking zorganizowanymi przez 
ZDROWOTEL ŁEBA- gdzie na koniec 
zawodów odbyła się kąpiel morsów, 
w  której niektórzy uczestnicy zawo-
dów brali udział pierwszy raz. Nato-

miast niedziela rozpoczęła się star-
tem w duathlonie rowerowym dwóch 
naszych morsów, którzy brali udział 
w rajdzie na dystansie 30 km. Nie za-
brakło nas również na zakończeniu 
sezonu morsowego w Szczecinku na 
mysiej wyspie, gdzie morsowało aż 11 
klubów Pomorza i gdzie na wszystkich 
kąpielach panuje miła koleżeńska at-
mosfera. Jak zwykle ŻABA podgrzewa-
ła atmosferę na kąpielach i  wpadała 
w oko obiektywom aparatów. Święta 
Wielkanocne upłynęły także na kąpie-

• Wojciech Grabowski i Piotr Głuszko
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Wernisaż Klubu Pracy Twórczej 
Absurd zawsze przyciąga jego 

fanów i miłośników malarstwa z Łeby 
i okolic. W tym roku uroczyste otwar-
cie wystawy zatytułowanej „Melodie 
duszy” odbyło się 12.03. o godz. 17.00 
w siedzibie, podobnie jak w ubiegłych 

latach, Centrum Informacji Turystycz-
nej w  Łebie. Organizacja, atmosfera 
imprezy dopisała jak zawsze. Dla wie-
lu szczęśliwa okazała się tradycyjna 
loteria prac specjalnie przygotowa-
nych na tę okazję. 
Zauważalna była duża liczba obrazów. 
Oprócz prac podporządkowanych 
specjalnym tematom: Melodie mgieł 
porannych, Portret, Łeba – port czy 
uzdrowisko?, Martwa natura – jesien-
ne przetwory, Mój bukiet, Wydmy, Co 
mi w  duszy gra, zaprezentowane zo-
stały także obrazy wykonane przez 
członkinie Klubu Absurd w  prywat-
nych, domowych pracowniach. 
 Goście wernisażu z  pewnością przy-
zwyczajeni są już do wysokiej jakości 
prac, w tym roku mogli dostrzec zaś 
wyraźne różnice w  stylu poszcze-
gólnych amatorek sztuki malarskiej. 
Poszukiwanie bowiem własnej orygi-
nalnej ekspresji, indywidualnego spo-
sobu wypowiedzi artystycznej ujaw-
niło się zdecydowanie na obecnej 
wystawie. Warto przyjrzeć się od tej 

strony prezentowanym na wystawie 
pracom. Zwraca uwagę także dążenie 
do doskonalenia warsztatu, troska 
o artystyczne dopracowanie szczegó-
łu, poszukiwanie koloru. 
Wydaje się, że najciekawsze są obrazy 
w  tematach najtrudniejszych, a  mia-
nowicie: Wydmy, Melodia mgieł po-
rannych. Tu najczęściej wykorzysty-
wane techniki to pastele i akryl. Warto 
na koniec zauważyć, że znakomicie 
poradziły sobie pośród już doświad-
czonych malarek początkujące w Klu-
bie Absurd członkinie. Cóż, nie ma 
bowiem wśród nich osób przypadko-
wych, pasja twórcza i umiejętności to 
cecha charakterystyczna całego ze-
społu. Prace zaprezentowały: Kamila 
Arseniuk, Beata Demartin, Joanna 
Grabowska, Jolanta Jakubczyk, Mar-
gita Kwidzińska, Brygida Laskowicz, 
Marzanna Skobodzińska, Krystyna 
Suchocka, Magdalena Szczęsna.

lach w morzu oraz na przejażdżkach 
rowerowych, które stanowią element 
treningu przed majowym wyjazdem 
rowerowym promującym nasze pięk-
ne tereny oraz miasto u niemieckich 
sąsiadów - trzech cyklistów, to nasi 
klubowicze. Choć sezon morsowy 
zbliża się ku końcowi, zapraszamy 
w każdą sobotę o godz 15.00 oraz nie-
dziele o  godz 10.00 na koniec ulicy  
Turystycznej w Łebie ( plaża B ).

• Błękitne Morsy Łebskie i ŻABA

• KW

„Melodie duszy” – wernisaż Klubu Pracy 
Twórczej „Absurd” 
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WIOSNO, WIOSENKO ODEZWIJ SIĘ DO NAS!
Marzanno, Marzanno ty zimo-

wa panno, Ciebie pożegnamy 
wiosnę przywitamy. Od 2010 roku ten 
dzień obchodzimy wspólnie z przed-
szkolakami z oddziału Przedszkolnego 
przy Szkole Podstawowej w Łebie i od 
ubiegłego roku z  dziećmi z  prywat-
nego przedszkola Pani Lucyny Hałas. 
Ruszyliśmy wraz z  przybyłą groma-
dą dzieci, wesołym pochodem wraz 
z  „Marzanną” przygotowaną przez 
dzieci i Panie z Oddziału Przedszkol-
nego, ul. 10 Marca. Do naszego koloro-
wego orszaku dołączył przedstawiciel 

„ Błękitnych Morsów” Pan Ireneusz 
Mania w  przebraniu „żaby”. A  Pan 
Jerzy Bagiński z  „Błękitnego Patrolu” 
wykonał piękne zdjęcia. W tym roku 
Panie z  MOPS-u  przygotowały na tę 
okazję kolorowe plakaty informujące 
o  wydarzeniu „żegnanie zimy i  wita-
nie wiosny”. Z  dziećmi przemaszero-
waliśmy ul. 10 Marca, T. Kościuszki aż 
do kanału przy sklepie rybnym. Wraz 
z nami i drzewa się radowały i domy, 

bo wszyscy chcieliśmy, aby już za-
witała tak długo oczekiwana wiosna. 
Dzieci z  wesołymi okrzykami „zgiń, 
przepadnij zimo” wrzuciły kukłę „Ma-
rzanny” do wody. Mogliśmy wówczas 
otworzyć nasze ramiona na przyjęcie 
wiosny, zaśpiewać piosenki o wiośnie. 
Dzieci wymachiwały kwiatami-sym-
bolami wiosny. 
Wiosna przyszła do nas, ale nie taka 
ciepła i kwitnąca. Zimny wiatr dął bez 
litości. Pomimo tego przyniosła nam 
promyki słońca, przyniosła śpiew sko-
wronka i klekot bocianów. Poszukali-
śmy zacisznego miejsca, aby dzieci 
wysłuchały wiersza „Przyjście wiosny” 
wykonanego przez kol. Halinę Stache-
wicz z Klubu Seniora „Niezapominaj-
ka”. Dzieci otrzymały również baloniki 
z wypisanymi zwrotkami tego wiersza 
oraz słodycze-ciasteczka i cukierki ja-
jeczka przypominające o zbliżających 
się Świętach Wielkanocnych. Dzięku-
ję wszystkim, którzy do nas dołączyli 
pomimo przenikającego mroźnego 

wiatru. A  szczególnie „żabie”, która 
bardzo zmarzła i dzieciom wraz z ich 
paniami oraz koleżankom i kolegom 
z  Klubu. Zapraszamy do udziału 
mieszkańców miasta, władze miasta , 
dzieci z pozostałych przedszkoli wzo-
rem innych miast np. Lęborka

Na zakończenie wiersz Rafała Witka... 

„Wiosennieje” 
Krótsze noce, szybciej dnieje-
Już świat cały wiosennieje.
Wzbiera rzeka, słońce grzeje-
Lód się kruszy i topnieje
Gawron kracze, gil się śmieje
Marzec w parku kwiatki sieje.
Mama ziewa- Co się dzieje?
Wstawaj Mamo, wiosennieje!

• tekst ~ Halina Stachewicz
Przewodnicząca Klubu Seniora 

„Niezapominajka”

19 marca 2016 nasz szkolny  
zespół WAVE w składzie: 

Adrianna Buszman, 
Alicja Gieryk, 
Katarzyna Baniak, 
Zofia Pająk, 
Maksymilian Gałązka, 
Jakub Dolecki,
oraz Piotr Fugiel - opiekun zespołu)
wziął udział w  V Wojewódzkim Kon-
kursie Piosenki Dziecięcej i Młodzie-
żowej „Rytm i  Melodia” w  Damnie, 
w  którym zdobył nagrodę główną 
Grand Prix!!! :)

Grand Prix 
dla zespołu „Wave”
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Latem ruszą prace na drodze 
z Łeby do Białogardy

Ponad 105 mln zł może kosztować 
budowa i  rozbudowa drogi wo-

jewódzkiej nr 214 w  okolicach Łeby, 
w  powiecie lęborskim. Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w  Gdańsku planuje 
rozbudować drogę z  Łeby do Biało-
gardy na odcinku ponad 6 km. Dodat-
kowo na ponad 7,5 km odcinku plano-
wana jest budowa trasy wojewódzkiej. 
Wraz z  nią ma powstać obwodnica 
miejscowości Wicko, Charbrowo i Bia-
łogarda. W ramach zadania, na które 
przetarg został właśnie ogłoszony, na 

przebudowywanym odcinku drogi 
zostanie wzmocniona istniejąca na-
wierzchnia, powstaną ciągi pieszo-

-rowerowe, zostaną rozbudowane 
skrzyżowania. Odtworzone zostaną 
istniejące rowy, wykonane urządze-
nia podczyszczające i przepusty pod 
zjazdami. Powstaną też przejścia dla 
zwierząt, ekrany akustyczne.
Roboty mają się rozpocząć z  koń-
cem czerwca tego roku, a zakończyć 
przed końcem listopada 2017 r. In-
westor szuka obecnie wykonawcy. 

Ofert oczekuje do 29 marca tego 
roku. Otrzymane propozycje oceni 
pod względem ceny, za którą przyzna  
80 pkt i wartości technicznej – 20 pkt. 
Oczekuje udzielenia gwarancji na 
okres nie krótszy niż 5 lat i wniesienia 
wadium w wysokości 2 mln zł.

• Elżbieta Pałys
źródło ~ RynekInfrastruktury.pl
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Burmistrz Miasta Łeby ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - 
podinspektor ds. inwestycji

Wymagane dokumenty należy składać w kopercie z dopiskiem „Nabór na stano-
wisko podinspektora ds. inwestycji” w biurze obsługi klienta Urzędu Miejskiego 
w Łebie, lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego, 84 – 360 Łeba, ul. Kościuszki 
90, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 kwietnia 2016 r. do godz. 15.00 
(decyduje data wpływu do urzędu). Oferty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego 
w Łebie po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Szczegółowych 
informacji można dowiedzieć się na stronie BIP Łeba w zakładce „Nabór na wol-
ne stanowiska”. 

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
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wt 3 maja 10:00 - 15:00 wt 3 may 10:00 - 15:00
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