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Burmistrz powołał swojego zastępcę
3 lutego Burmistrz Miasta – Andrzej Strzechmiński
powołał swojego zastępcę - pana Jacka
Nowakowskiego. Wiceburmistrz o sobie mówi tak:
Pochodzę z Torunia, ale z Łebą związałem się 26 lat
temu. Z wykształcenia jestem inżynierem
mechanikiem. Nie pracowałem jednak nigdy

w wyuczonym zawodzie. Po studiach ukończyłem
dodatkowo studium pedagogiczne w Gdańsku,
uzyskałem kwalifikacje pedagogiczne i zostałem
nauczycielem. Stało się to za sprawą mojej żony.
Sama ukończyła studia pedagogiczne, a konkretnie
geografię w Słupsku. Żona pochodzi z Łeby, jej
ojciec, Władysław Miakisz był jednym z pierwszych
osadników, którzy przybyli na te ziemie.
Przez siedem lat pracowałem w szkole, jako
nauczyciel fizyki, później, jako dyrektor szkoły. Po
sześciu latach tej pracy, gdy nadal nie było nas stać
na kredyt, z którego moglibyśmy wybudować dom
w Łebie, złożyłem wypowiedzenie i założyłem
własną firmę świadczącą usługi menedżerskie dla
innych podmiotów. Pierwszy - trzyletni kontrakt,
jaki podpisałem był związany z pełnieniem funkcji
dyrektora administracyjnego w firmie posiadającej
24 oddziały w Polsce centralnej i północnej. Kolejny,
tym razem pięcioletni kontrakt, podpisałem, jako
dyrektor ds. techniczno-inwestycyjnych w firmie
posiadającej 7 oddziałów na terenie Polski centralnej
i północnej. Ostatni kontrakt podpisałem w 2005
roku, jako prezes firmy handlowej. Po otrzymaniu
propozycji powołania na stanowisko z-cy
Burmistrza Łeby 26 stycznia br. zbyłem udziały,
odszedłem z zarządu i zrzekłem się funkcji prezesa
w tej firmie.

Szansa na wypromowanie Łeby
W dniach od 20 lutego do 20 marca 2011r.
dwadzieścia dwa miasta, które uzyskają w internetowym głosowaniu największą liczbę głosów znajdą
się na narodowej planszy gry MONOPOLY Polska.
Wystarczy wejść na stronę www.monopoly.pl,
zarejestrować się i kliknąć na ŁEBĘ, która
umieszczona jest na DZIKIEJ KARCIE (liście
nominowanych). Użytkownicy konta Facebook
mogą zalogować się bez rejestracji. By głosujących
było jak najwięcej, prześlij zaproszenie do
znajomych!! GŁOSOWAĆ MOŻNA CODZIENNIE! Korzyści: Pole na narodowej planszy
Monopoly Polska to doskonała okazja do promocji
miasta, jego walorów i atrakcji turystycznych. To
także prestiż, jakim jest znalezienie się na planszy
jednej z najbardziej rozpoznawalnych gier na
świecie. Wreszcie to wielki sukces być
wyróżnionym spośród prawie 1000 innych polskich

miast i uwiecznionym w grze, która zadebiutuje na
polskim rynku jesienią tego roku. Teraz czas na
Polskę! Wykorzystajmy swoją szansę! Więcej
o akcji oraz odnośniki do głosowania na stronie
miejskiej - www.leba.eu.

ŁEBA

Głosuj codziennie na Łebę
do 20 marca 2011r.
Szukaj na FB
Głosujemy na Łebę
w MONOPOLY!

www.monopoly.pl

Pojemniki na odpady
Informujemy, że od marca 2011r. wprowadzamy
ogólnodostępny odbiór posegregowanych odpadów
wtórnych, tworzyw sztucznych i szkła na terenie
miasta Łeby. Dotychczasowa segregacja oparta na
wystawianiu w określone dni odpadów przed dom
zostaje zastąpiona segregacją do ogólnodostępnych
pojemników ustawionych na terenie miasta.
Do Państwa dyspozycji zostaną ustawione
pojemniki na szkło i tworzywa sztuczne w następujących miejscach:

n ul.Łąkowa
n ul. Jagiellońska

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

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

Do Straży Miejskiej...
codziennie w godzinach od 7:30 do 8:30,
w urzędzie miejskim (pokój nr 5) dyżur
pełnią strażnicy miejscy.
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Pojemniki żółte na tworzywa sztuczne

Pojemniki zielone na szkło

Możemy segregować:

Możemy segregować szkło białe
i kolorowe tj.:

n puste butelki plastikowe po

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

kosmetykach i środkach
czystości (np.: po
szamponach, płynach),
n plastikowe opakowania po żywności (np.: kubki

po jogurtach, margarynach),
n folie i torebki z tworzyw sztucznych,
n czyste kanistry plastikowe,
n opakowania stalowe i aluminiowe (puszki,

pudełka, folie itp).
Nie wrzucamy:
n opakowań i butelek po olejach i smarach,
n puszek i pojemników po farbach i lakierach,
n opakowań po środkach chwasto- i

owadobójczych.
PAMIĘTAJ:
n wrzucaj opakowania puste i czyste,
n przed wrzuceniem zgnieć butelki i puszki.

Motywacją do segregacji powinien być prosty
rachunek ekonomiczny. Wprowadzając selekcję
odpadów w naszych gospodarstwach domowych
zmniejszamy ich ilość o ok. 40 % . Jeżeli ze śmieci
uda się nam wyodrębnić biomasę – objętość
zmniejszymy o kolejne 30 %.
Tym samym obniżamy o 70 % koszt wywozu
odpadów z własnych gospodarstw i chronimy
środowisko naturalne przed niepotrzebnym
zanieczyszczeniem.

n butelki szklane po napojach

i żywności,
n szklane opakowania
po kosmetykach.
Nie wrzucamy:
n szkła płaskiego (szyby okienne i samochodowe),
n szkła zbrojonego,
n luster – mają inną temperaturę topnienia od
szkła opakowaniowego i nie stopią się razem
z butelkami i słoikami),
n szklanek, kieliszków,
n szkła kryształowego,
n naczyń żaroodpornych,
n ceramiki (fajans, porcelana, naczynia typu arco,
doniczki, miski, talerze),
n żarówek,
n świetlówek,
n kineskopów, szklanych opakowań
farmaceutycznych i chemicznych z jakąkolwiek
pozostałością zawartości.
PAMIĘTAJ:
n nie tłucz szkła przed wrzuceniem do pojemnika,
wrzucaj czyste opakowania, nie musisz odrywać
etykiet.

Rady na odpady
Prosty kompostownik można wykonać z kosza
wiklinowego. Ustawić w cieniu drzew lub
o b s a d z i ć s z y b k o ro s n ą c y m i ro ś l i n a m i
dyniowatymi. Usychające części roślin, liście,
trawę, ścinki drewna , resztki z kuchni należy
ułożyć warstwami na przemian luźne i zwarte,
i polewać wodą. Po paru miesiącach powstanie
z nich wartościowa próchnica, którą można
wykorzystać do nawożenia drzew, krzewów,
warzyw i innych roślin. Wyprodukowana we
własnym ogrodzie próchnica z bioodpadów
polepsza jakość gleby i dostarcza potrzebnych
substancji odżywczych.
Złom i akumulatory przyjmowane są przez firmę
- Kazimierz Banzmer w Łebie, ul. Kościuszki 118,
Punkt Skupu Surowców Wtórnych.
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Dyżury Radnych
Radni Rady Miejskiej w Łebie pełnią dyżury
w każdy poniedziałek w godz. od 14:30 do 15:30
w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy
Kościuszki 90 w pokoju nr 2 – Biuro Rady Miasta,
według poniżej zamieszczonego harmonogramu:
07 marca - Genowefa Zielińska
14 marca - Krzysztof Szumała
21 marca - Barbara Wawrzyniak
28 marca - Piotr Okenczyc

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

Karetka
wyjazdowa
Uregulowano stan prawny dotyczący korzystania
przez zespół karetki wyjazdowej z pomieszczeń
w budynku OSP, przy ul. 10 Marca w Łebie.
Podpisana została umowa, zgodnie z którą koszty
utrzymania przedmiotu umowy, w tym koszty
energii elektrycznej, wody, ścieków, centralnego
ogrzewania ponosić będzie Dyrektor SPS ZOZ
w Lęborku. Jest to kwota ok. tysiąca złotych
miesięcznie.

Specjalistyczna
pomoc dla mieszkańców
Do dyspozycji mieszkańców, w budynku przy
urzędzie (osobne wejście do budynku od zaplecza
urzędu) funkcjonują następujące punkty
konsultacyjne obsługiwane przez Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
n ds uzależnień, p. Honorata Urbańczyk przyjmuje

w każdy czwartek, w godz. 15:00-18:00,
n ds przemocy w rodzinie, p. Julita Chądzyńska

przyjmuje w każdą środę, w godz. 13:00-15:00,
n psycholog, p. Tomasz Michuniewicz przyjmuje

w każdą środę, w godz. 16:00-19:00.
Na spotkania można umawiać się telefonicznie lub
osobiście. Telefon kontaktowy do punktów
konsultacyjnych w godzinach pracy punktów –
59 8662 000 lub do MOPS 59 8661 781.
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Narodowy Spis
Powszechny
Ludności
i Mieszkań 2011
Spis zostanie przeprowadzony w dniach od
1 kwietnia do 30 czerwca 2011r. Narodowy Spis
powszechny realizowany będzie metodą mieszaną.
Początkowo GUS zbierze szczegółowe informacje
o każdym Polaku w pierwszej kolejności ze źródeł
administracyjnych, a następnie brakujące dane
uzupełnione zostaną o informacje od obywateli
trzema metodami:
n od 1 kwietnia do 16 czerwca poprzez samospis

internetowy - osoby posiadające dostęp do
internetu będą mogły za jego pomocą wypełnić
ankietę spisową, która będzie dostępna na stonie
www.spis.gov.pl,
n od 8 kwietnia do 30 czerwca, telefonicznie spis

będą przeprowadzać ankieterzy,
n od 8 kwietnia do 30 czerwca, bezpośrednie

wywiady będą przeprowadzać rachmistrzowie
spisowi.
Na terenie Łeby rachmistrzami są: Pani Danuta
Gumienna i Pani Elżbieta Szymańska.
Narodowy Spis Powszechny to jedyna metoda
pozwalająca uzyskać pełną informację o liczbie
ludności, strukturze demograficznej, społecznej
i zawodowe. Dzięki spisowi dowiemy się nie tylko
ilu jest Polaków, ale także w jakich warunkach żyją.
Wszelkie informacje o spisie można uzyskać
w siedzibie Gminnego Biura Spisowego w Łebie
(tel. 59 8661 513) mieszczącym się w Urzędzie
Miejskim w Łebie pok. nr 18 oraz w Wojewódzkim
Biurze Spisowym mieszczącym się w Urzędzie
Statystycznym w Gdańsku (tel. 58 7683 100).

Rozbiórka obiektów
tymczasowych
Burmistrz Miasta Łeby apeluje o dokonanie
rozbiórki tymczasowych obiektów usługowych,
które pozostały w stanie niezmienionym od sezonu
letniego. Uzgodnienia dotyczące lokalizacji
obiektów tymczasowych w sezonie 2011,
dokonywane będą po przeprowadzeniu kontroli
nieruchomości.
W przypadku stwierdzenia istnienia obiektów
tymczasowych, sprawy zgłaszane będą do nadzoru
budowlanego.
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Kalendarz imprez
Trwają prace nad kalendarzem imprez na 2011 rok.
Jesteśmy w trakcie negocjacji warunków realizacji
poszczególnych wydarzeń kulturalno-rozrywkowych. Na dzień dzisiejszy w kalendarzu imprez
zapisane zostały:
n 2011.03.17-20; 03.24-27; 04.7-10

n
n
n

n
n

n
n
n
n

Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej
Młodzieży
2011.05.06-08 Spotkanie fotografów
latawcowych
2011.05.12-15 XXIX Mistrzostwa Polski w
Wędkarstwie Morskim
2011.05.14-15 Międzynarodowa Wystawa
Polskich Owczarków Nizinnych i konferencja
nt. dorobku dr Danuty Hryniewicz
2011.05.31 MOST - Max Pechstein
2011.07.01-10 IX Nadmorskie Letnie Kursy
Muzyczne z koncertami finałowymi: 8 lipca
koncert profesorów, 9 lipca koncert uczestników
kursów.
2011.07.09-11 XI Międzynarodowy Festiwal
Latawców Łeba 2011
2011.08.06-07 "Bezpiecznie nad wodą" - piknik
kampanii PGNiG
2011.09.01 Koncert Marcina Stycznia z
udziałem Ernesta Brylla
2011.08.15 Odpust w Zaczarowanym Mieście

Informacja dotycząca
stanu zadłużenia miasta
Stan zadłużenia Gminy Miejskiej Łeba na dzień
31.12.2010r. wynosi 9.335.294,00zł co stanowi
36,30% w relacji do przewidywanych dochodów
budżetu w 2010r.
Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów
i pożyczek oraz emisji obligacji przedstawiają się
następująco:
1) kredyt (aktualny stan zadłużenia) w wysokości
1.935.294,-zł został zaciągnięty na współfinansowanie (udział własny) projektu "Poprawa
dostępu do portu morskiego Łeba i odciążenie
układu komunikacyjnego miasta - etap I". Termin
całkowitej spłaty przypada na dzień 30.06.2021r.

miasta - etap I". Termin całkowitego wykupu
przypada na dzień 16.01.2015r.
n emisja obligacji w kwocie 2.200.000,-zł (aktualny

stan zadłużenia) miała na celu:
n współfinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą

"Budowa centrum obsługi morskiego ruchu
turystycznego w Porcie Jachtowym w Łebie,
n finansowanie pozostałych inwestycji ujętych

w wykazie zadań inwestycyjnych planowanych
do realizacji w 2006 roku,
n bieżące wydatki rzeczowe.

Termin całkowitego wykupu przypada na dzień
30.06.2021r.
n emisja obligacji w 2010r. na kwotę 4.000.000,-zł

miała na celu uzyskanie środków finansowych
z przeznaczeniem na współfinansowanie
projektów:
n poprawa dostępu do portu morskiego Łeba

i odciążenie układu komunikacyjnego miasta etap II,
n rewitalizacja historycznego centrum miasta

poprzez przebudowę obszaru ulicy Kościuszki etap I,
n tereny rekreacyjno-sportowe przy ulicy

Tysiąclecia - mobilne lodowisko. Wykup
obligacji przez Gminę Miejską Łeba
rozpocznie się w 2015 roku, a termin
całkowitego wykupu przypada na dzień
31.12.2020r.
Potencjalna spłata udzielonego poręczenia
w wysokości 101.695,-zł to poręczenie z tytułu
pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku dla Przedsiębiorstwa Składowania
i Przerobu Odpadów Sp.z o.o. (której Gmina
Miejska Łeba jest udziałowcem) na realizację
inwestycji pod nazwą Budowa Zakładu
Zagospodarowania Odpadów "Czysta Błękitna
Kraina". Termin całkowitej spłaty pożyczki
przypada w roku 2014.

2) obligacje w wysokości 7.400.000,-zł z tego:
n emisja obligacji w kwocie 1.200.000,-zł (aktualny

stan zadłużenia) miała na celu pozyskanie
środków na współfinansowanie przedsięwzięcia
pod nazwą "Poprawa dostępu do portu morskiego
Łeba i odciążenie układu komunikacyjnego
Łebski Biuletyn Informacyjny - Nr 2/2011
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Łeba w kurortach
narciarskich
Przez cały marzec na nośnikach typu ekran diodowy
w pięciu kurortach narciarskich: Zakopane,
Zieleniec, Białka Tatrzańska, Krynica, Witów
wyświetlany będzie 10 sekundowy spot promocyjny
Łeby prezentujący walory turystyczne miasta
i zapraszający do Łeby. Spot wyświetlany będzie
w godzinach otwarcia wyciągów narciarskich.

Moje okno na Świat
ZAPRASZAMY mieszkańców do uczestnictwa
w Projekcie „Moje okno na Świat”
Przedmiotem projektu jest zorganizowanie
i przeprowadzenie kursów w ramach projektu „Moje
okno na świat” współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, Program Operacyjny
Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.5 Oddolne
inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
Głównym celem projektu jest uświadamianie
społeczności powiatu lęborskiego o konieczności
ciągłego dokształcania się, nabywania nowych
umiejętności oraz mówienia o korzyściach z tego
płynących. W ramach projektu przeprowadzone
zostaną następujące kursy:
n języka angielskiego
n „Możliwości zarobkowania i pozyskiwania

środków dla mieszkańców terenów wiejskich”.
Powstanie również publikacja.
Projekt skierowany jest do 44 osób dorosłych –
bezrobotnych i pracujących, zamieszkałych
(w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na
terenie województwa pomorskiego, na obszarach
gmin: Cewice, Nowa Wieś Lęborska, Wicko i Łeba.

Nowy plan miejscowy
W dniu 21 lutego 2011r. Gmina Miejska Łeba
ogłosiła przetarg na opracowanie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Łeby dla terenów przylegających do Alei Świętego
Jakuba, ulicy Powstańców Warszawy i Kościuszki.
Obszar opracowania wynosi 49,5 ha. Celem planu
będzie rewitalizacja terenów zabytkowych centrum
miasta oraz określenie warunków zabudowy dla
inwestycji realizowanych przy Alei Świętego
Jakuba. Miasto dużym wysiłkiem finansowym
przystąpiło do „Rewitalizacji historycznego
Centrum miasta Łeby poprzez przebudowę obszaru
ulicy Kościuszki”, przystąpiło do zorganizowania na
nowo terenów przestrzeni publicznej. Jednocześnie
liczy na wsparcie idei przez właścicieli nieruchomości sąsiednich, rewaloryzacji budynków
i przestrzeni działek stanowiących ich własność.
Rewitalizacja stanowi element długofalowej
strategii rozwoju społeczno - ekonomicznego Łeby
w odniesieniu do zdegradowanych obszarów miasta.
Obszary położone w granicach opracowania planu
stanowią trzon miasta Łeby, miejsce zamieszkania
stałych mieszkańców miasta. Historycznie
ukształtowana zabudowa tego obszaru jest
dziedzictwem kultury i nośnikiem identyfikacji
lokalnej. Stanowi również potencjał dla dalszego
rozwoju turystycznego Łeby. Dążenie do promocji
Łeby jako znanego szeroko nad Bałtykiem ośrodka
całorocznej rekreacji (uzdrowiska), wymaga
podjęcia zintegrowanych działań modernizacyjnych. Opracowany plan będzie stanowił regulację
prawną umożliwiającą miastu skuteczną walkę
z elementami szpecącymi zabytkowe centrum
miasta, skuteczne narzędzie do egzekwowania
dbałości o estetykę zabytkowego obszaru. Plan
uwzględni uchwalony przez Radę Miejską uchwałą
nr 484/XLIX/2006 z dnia 26.10.2006r. Lokalny
Program Rewitalizacji. Zgodnie z przyjętym przez
Władze Miasta programem głównymi celami
rewitalizacji jest odnowa reprezentacyjnego
wizerunku miasta poprzez modernizację systemu
przestrzeni publicznych centrum Łeby. Rejon ul.

Czas realizacji projektu: do 30 czerwca 2011r.
Spotkanie informacyjne dotyczące możliwości
przystąpienia do projektu odbędzie się w kinie
„Rybak” w Łebie 1 marca 2011 r. o godz. 16.00.
Kontakt - Wojciech Siwczyński, tel. 59 8661 513
wew. 36 (Urząd Miejski w Łebie pokój nr 7).
ZAPRASZAMY
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Kościuszki ma stanowić strefę umacniania tradycji
i tożsamości kulturowej oraz ochrony dziedzictwa
kulturowego. Plan rewitalizacji nie przewiduje
lokalizacji tymczasowej zabudowy usługowej
w pasie drogowym ul. Kościuszki, która zasłania
niską zabytkową zabudowę. Wskazane jest
wprowadzanie usług w istniejącej zabudowie oraz
tworzenie usług w „ogródkach kieszonkowych”.
Klimat historycznego centrum miasta tworzą
zarówno zabytkowe budynki jak i wszystkie
pozostałe elementy tworzące przestrzeń, takie jak
nawierzchnie dróg, zagospodarowanie podwórek,
latarnie, kosze na śmieci, reklamy. Z tego powodu na
obszarze planu będą obowiązywały zakazy
i ograniczenia zarówno w zakresie prowadzenia
robót budowlanych jak też w odniesieniu do
działalności usługowej, umieszczania reklam.
W zakresie robót budowlanych wprowadzone
zostaną zakazy prac prowadzących do zmian
wystroju zachowanych elewacji frontowych
zabytkowych budynków. Zostaną wprowadzone
zakazy lokalizacji urządzeń technicznych na
dachach budynków frontowych w miejscach
widocznych z poziomu przechodnia od strony
przestrzeni publicznej. Napisy i inne elementy
plastyczne będą mogły dotyczyć wyłącznie znaków
firmowych lokalu, prowadzonej działalności lub
informacji o danym lokalu, z wyłączeniem reklam
wyrobów. Zostaną wprowadzone zakazy stawiania
sezonowych obiektów w bramach, przejściach
i przejazdach do budynków. Wprowadzone zostaną
ograniczenia wystawiania i oferowania do sprzedaży
towarów przed budynkami oraz na elewacjach. Nie
będzie wolno umieszczać od strony przestrzeni
publicznych urządzeń nagłaśniających i klimatyzacji oraz elementów zasłaniających detale
architektoniczne. Zakazane będą nośniki informacji
wizualnej o jaskrawej kolorystyce, projekcje
świetlne. Na elewacji budynków nie będzie można
umieszczać znaków towarowych, za wyjątkiem
oznaczenia sklepów firmowych mieszczących się
w danym budynku.

Akcje profilaktyczne
z zakresu ochrony
zdrowia
Powiat Lęborski w 2011 roku rozpoczął realizację
następujących akcji profilaktycznych z zakresu
ochrony i promocji zdrowia dla mieszkańców
powiatu:
Badania mężczyzn w zakresie wczesnego
wykrywania nowotworu gruczołu krokowego
Powiat na realizację zadania przeznacza kwotę
w wysokości 23.500 zł. Akcją prozdrowotną zostaną
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objęci mężczyźni od 40 roku życia, zamieszkali na
terenie powiatu lęborskiego. W ramach akcji
beneficjentowi programu wykonane zostaną:
n badanie kliniczne w Poradni Chirurgicznej,
n badanie PSA w Pracowni Diagnostyki

Laboratoryjnej,
n badanie USG w Pracowni Diagnostyki

Obrazowej,
n konsultacja lekarska.

Na badania w zakresie wczesnego wykrywania raka
prostaty mężczyźni mogą rejestrować się osobiście
lub telefonicznie w Poradni Chirurgii Ogólnej /IV
Pietro budynku SPSZOZ w Lęborku/ pod nr telefonu
59 8635 289 od poniedziałku do piątku w godzinach
od 7:00-8:00 z wyjątkiem wtorku, kiedy rejestracja
trwa od 7:00-11:00.
Badania niemowląt w zakresie wczesnego
wykrywania dysplazji stawów biodrowych
Powiat na realizację zadania profilaktycznego,
którego celem jest wczesne wykrywanie dysplazji
stawów biodrowych u noworodków przeznaczył
kwotę w wysokości 28.700,00 zł. Programem objęte
będą wszystkie noworodki zamieszkałe na terenie
powiatu lęborskiego kwalifikujące się do badania
w 2011 roku. W ramach jednego badania wykonane
zostaną następujące czynności:
n porada lekarska,
n badanie USG stawów biodrowych,
n wypisanie skierowania (w zależności od

diagnozy) celem zaopatrzenia w pomocowe
środki zaopatrzenia ortopedycznego.
O możliwości skorzystania z bezpłatnych badań
rodzice będą informowani po raz pierwszy przy
wypisie dziecka ze szpitala, następnie zostaną
powiadomieni indywidualnym zaproszeniem
przesłanym pocztą przed planowanym terminem
badania dziecka.
Szczepienia przeciw wirusowi
raka szyjki macicy (HPV)
Powiat przeznacza na realizację zadania
profilaktycznego, którego celem jest obniżenie
ryzyka zachorowań na raka szyjki macicy kwotę
w wysokości 5.400,00 zł. W bieżącym roku Powiat
planuje rozpoczęcie szczepień u następnej grupy
dziewczynek w wieku 12 lat z rodzin zastępczych
z terenu powiatu lęborskiego i Placówki
Wielofunkcyjnej nr 1 w Lęborku. Opiekunowie
dziewczynek objętych szczepieniem otrzymają
indywidualne zaproszenia na szczepienie, przesłane
pocztą.
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Badania obrazowe piersi w zakresie
wczesnego wykrywania nowotworu piersi
Powiat Lęborski rozpoczął realizację
bezpłatnych badań profilaktycznych dla
kobiet z terenu powiatu lęborskiego. Powiat
Przeznaczył na ten cel 18.000zł. Celem
prowadzonych badań jest obniżenie ryzyka
zachorowań kobiet na raka piersi. Badaniami
zostaną objęte kobiety w wieku 35-50 lat
oraz po 70 roku życia, które w ostatnich 12
miesiącach nie miały wykonanych badań
obrazowych piersi. W ramach jednego
badania profilaktycznego zostaną wykonane
następujące czynności:
n badanie palpacyjne piersi wykonane

przez lekarza radiologa z nauką
samodzielnego wykonywania badania
palpacyjnego przez kobietę,
n zebranie wywiadu,

równoczasowo - w zależności od wieku
kobiety, obciążenia dziedzicznego oraz
budowy piersi),
n wykonanie badania (usg, mammografia),
n wydanie wyniku przeprowadzonego

badania,
n określenie czasu wykonania następnego

badania profilaktycznego lub w sytuacji
stwierdzenia patologii wymagającej
leczenia - stosowne skierowanie
pacjentki.
Na badania można rejestrować się
telefonicznie /nr 59 8635 227/ lub osobiście
w rejestracji Pracowni Diagnostyki
Obrazowej /I piętro – RTG/ Samodzielnego
Publicznego Specjalistycznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Lęborku, od
poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00
do 13:00.

n kwalifikacja do wykonania

Wiktor Tyburski
Starosta Lęborski

odpowiedniego badania (usg piersi,
mammografia lub oba badania

Reorganizacja ruchu
Po konsultacjach społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami, przyjęto
koncepcję reorganizacji ruchu drogowego na
odcinku rewitalizowanej ulicy Kościuszki
i ulicach przyległych.
Reorganizacja polega na całkowitym
wyłączeniu z ruchu pojazdów na zaznaczonym odcinku w okresie sezonu letniego od 1-VI-2011 do 31-VIII 2011, z zastrzeżeniem dopuszczenia ruchu do określonej
godziny przedpołudniowej. Po okresie
sezonu powróci dotychczasowa organizacja
ruchu.
Dopuszcza się możliwość korekty wprowadzonych zmian po okresie obserwacji
w okresie sezonu.

Spotkanie w sprawie gazyfikacji
Amber Gaz Sp. z o.o. zaprasza Mieszkańców Łeby, przedstawicieli lokalnych
Firm, Przedsiębiorstw, Pensjonatów i Hoteli na spotkanie dotyczące
gazyfikacji, które odbędzie się w czwartek 03.03.2011 roku o godz. 17:00
w małej sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej.
Informujemy, że firma Amber Gaz Sp. z o.o. jako nowy Inwestor sieci gazowej
w Łebie, wstępująca w miejsce P.L. Energia S.A. w Krzywopłotach przejęła
wszelkie prawa i obowiązki związane z realizacją gazyfikacji Łeby.
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