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W piątek 5 sierpnia 2011 r. o godzinie 15:00 
na ulicy Kościuszki otwarto długo oczekiwaną 
„Ścieżkę czasu” zwaną Aleją Prezydentów 
Rzeczypospolitej. Uroczystego otwarcia dokonała 
córka ostatniego prezydenta II Rzeczypospolitej 
Ryszarda Kaczorowskiego, pani Jadwiga 
Kaczorowska.

Oficjalne otwarcie poprzedził występ Orkiestry 
Dętej Pstrong, przy dźwiękach której można było 
wysłuchać Hymnu Narodowego, a także wielu 
utworów o tematyce morskiej. Orkiestra swoim 
występem również zakończyła uroczystość otwarcia 
„Ścieżki czasu”.

Po wysłuchaniu Hymnu, Pani Jadwiga Kaczorowska 
odsłoniła mosiężną płytę z odciskiem dłoni swojego 
ojca. Następnie żołnierze 7 Brygady Obrony 
Wybrzeża złożyli na jej ręce flagę Polski, którą 
przysłonięty był odlew dłoni Prezydenta Ryszarda 
Kaczorowskiego, oddając hołd ostatniemu 
Prezydentowi II Rzeczypospolitej.

Z uwagi na wcześniejsze zobowiązania, nie było 
dane uczestniczyć w otwarciu Alei Prezydentów, 
najważniejszym dla tego wydarzenia osobom, czyli 
prezydentom RP. Nie zabrakło jednak wielu innych, 
ważnych osobistości.

Zaproszenie na otwarcie „Ścieżki czasu” przyjęli 
i zaszczycili na niej swoją obecnością:  Marszałek 
Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, 
Posłanka PiS Jolanta Szczypińska, przedstawiciele 
Brzegowej Stacji Ratowniczej 3 Flotylli Okrętów 
w Gdyni, Wojskowej Komendy Uzupełnień 
w Słupsku, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego 
w Gdańsku, czy Morskiego Oddziału Straży 

w Łebie Granicznej w Gdańsku, lokalne władze samorzą-
dowe oraz przedstawiciele Księstwa Łeby.

Uroczystość cieszyła się ogromnym zaintereso-
waniem wśród mieszkańców i turystów, o czym 
świadczyła duża frekwencja. Wśród zgromadzonej 
publiczności pomysł na otwarcie „Ścieżki czasu” 
zwanej Aleją Prezydentów RP, cieszył się wielkim 
uznaniem. Przy płytach z odciskami dłoni 
prezydentów RP, wielu ludzi robiło pamiątkowe 
zdjęcia, przykładało swoje dłonie do odlewów dłoni 
prezydentów i podziwiało jedyną w Polsce Aleję 
Prezydentów RP.

Jak usłyszeliśmy od Pani Jadwigi Kaczorowskiej, 
otwarcie Alei Prezydentów stało się wydarzeniem na 
skalę międzynarodową, „taka inicjatywa jest czymś 
więcej niż wydarzeniem na skalę krajową, jest 
wydarzeniem w skali międzynarodowej, ponieważ 
nigdzie na świecie nie można spotkać tak 
nietypowego miejsca, jakim niewątpliwie stała się 
Aleja Prezydentów RP w Łebie”.

Z uwagi na wielkość wydarzenia, jakim 
niewątpliwie było otwarcie pierwszej w Polsce Alei 
Prezydentów RP, na której to można podziwiać 
mosiężne odlewy dłoni prezydentów RP, nie 
zabrakło udziału mediów. To właśnie ze środków 
masowego przekazu nasi rodacy, mogli dowiedzieć 
się o tej ważnej dla miasta, jak i reszty kraju chwili, 
która wpisze się na stałe w historię Księstwa Łeby.

Jedyną w Polsce Aleję z odciskami dłoni 
prezydentów RP można podziwiać w Łebie na ulicy 
Kościuszki.

Magdalena Nieczypor
fot. Radosław Czyżewski

Wielkie otwarcie
„Ścieżki czasu” – Alei Prezydentów RP



Wiele udało się już osiągnąć w kwestii czystości 
Łeby. Jakim społecznym kosztem? Odpowiedź 
wszyscy znamy. Jednak podrzucane śmieci 
w naszym mieście to nadal problem. Problem dużo 
mniejszy, ale powtarzający się. W okresie letnim 
nasila się, ale po sezonie wcale nie maleje. Odpady 
nadal wyrzucane są na ulice, do przydrożnych 
rowów, na łąki i do lasów. Problem śmieci niczyich 
nadal istnieje, a co gorsza wielu z nas bagatelizuje 
go. Nie dziwmy się, że turyści nie potrafią 
uszanować naszej pięknej przyrody, skoro my 
mieszkańcy nie dajemy im dobrego przykładu. Od 
nas samych powinniśmy zacząć naukę czystości 
w naszym mieście. Powinniśmy nauczyć się dbania 
o czystość nie tylko na chodnikach wokół naszych 
domów, ale także w lasach, na plażach i łąkach. 
Zacznijmy dawać dobry przykład naszym dzieciom, 
naszym sąsiadom, a przede wszystkim samym sobie. 
Odpowiedzmy na pytanie – czy mamy szacunek dla 
kogoś, kto sam go dla siebie nie ma?

Ci, którzy zostawiają po sobie największy bałagan, 
to ludzie, którym zależy tylko i wyłącznie na 
„zrobieniu” szybkiego, za wszelką cenę pieniądza. 
Najczęściej to oni dewastują wszystko wokół siebie, 
nie myśląc dzisiaj o kolejnym sezonie i o tym, że 
może w końcu zabraknąć nie zdewastowanego 
miejsca na kolejny ich stragan lub pensjonat.

Na szczęście zaczynają coraz śmielej podnosić 
głowę łebianie utożsamiający się z Łebą a nie tylko 
mówiący, że są łebianami. Ludzie patrzący na swój 
mały lub większy biznes z perspektywy całego 
życia, a nie tylko jednego sezonu. Ludzie, którzy 
patrzą na swoją pracę jako długofalowe działanie 
dające stabilizację, renomę i gwarancję bytu przez 
cały rok.

Jeżeli my sami nauczymy się szanować otoczenie, 
w którym przyszło nam żyć, to turyści dostrzegą to 
i zaczną szanować nas i nasze zasady. Wielu z nas 
panicznie boi się zwrócić uwagę „niesfornemu 
turyście” na jego złe zachowanie, bo nie przyjedzie 
drugi raz. I niech nie przyjeżdża. Na jego miejsce 
przyjedzie trzy razy więcej tych, którzy chcą 
przebywać w czystym i zadbanym miejscu, którzy 
będą mieli szacunek dla ludzi, do których przyjadą 
wypocząć.

Jacek Nowakowski

Dyżur
Przewodniczącej
Rady Miejskiej w Łebie

Dyżury radnych

Dyżury
Radnego Rady
Powiatu Lęborskiego

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Łebie - Barbara Dąbrowska - 
pełni dyżur w każdą środę w godz. 
od 12:00 do 15:30 w Urzędzie 
Miejskim w Łebie, pokój nr 2 - 
Biuro Rady Miasta.

Harmonogram na rok 2011:

  5 września - Barbara Wawrzyniak

12 września - Piotr Okenczyc

19 września - Genowefa Zielińska

26 września - Lucyna Ulewicz Karaś

  3 października - Krzysztof Szumała

10 października - Wojciech Śnioszek

17 października - Joanna Jagodzińska

24 października - Halina Stachewicz

31 października - Adam Rataj

  7 listopada - Lucyna Ulewicz Karaś

14 listopada - Brunon Hokusz

21 listopada - Wolff Aleksandra

28 listopada - Adam Rataj

  5 grudnia - Adam Rataj

12 grudnia - Piotr Okenczyc

19 grudnia - Lucyna Ulewicz Karaś

R a d n y  R a d y  P o w i a t u  
Lęborskiego, członek Zarządu 
Powiatu Lęborskiego - Tomasz 
Tutak pełni dyżur w Urzędzie 
Miasta w Łebie, w każdy 
p i e r w s z y  p o n i e d z i a ł e k  
miesiąca w godzinach 13:00 - 
14:00.

Zapraszam www.tomasztutak.pl

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Czystość
Łeby i nie tylko
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W dniu 24 sierpnia br. odbyło się kolejne spotkanie 
w sprawie renaturyzacji Parku Czarny Staw. Pan 
Krzysztof Kwatera, przybliżając zebranym wyniki 
konsultacji społecznych, które odbyły się na 
początku sierpnia w Łebie podkreślając, że zakres 
renaturyzacji Parku Czarny Staw doskonale wpisuje 
się w zakres inwestycji podlegających dofinanso-
waniu w zakresie Osi 4 Programu Operacyjnego 
Ryby. Wskazał jednocześnie, że proces renatu-
ryzacji winien być rozumiany jako  proces przywró-
cenia środowisku stanu naturalnego, możliwie 
bliskiego stanowi pierwotnemu sprzed wprowa-
dzenia w nim zmian przez człowieka, a więc może 
wymagać realizacji działań technicznych i dlatego 
dotyczy przedsięwzięć inżynieryjnych (z reguły 
z zakresu melioracji i hydrotechniki). Może 
stanowić część rekultywacji. Pan Krzysztof Kwatera 
omówił także propozycje zmian wypracowane 
podczas konsultacji. Miałyby one dotyczyć m.in.: 
inwentaryzacji przyrodniczej, odtworzenia starego 
koryta rzeki Łeby do pierwotnych rozmiarów, 
wykonania nowego mostku przebiegającego przez 
zbiornik wodny, odtworzenia ścieżek zdrowia w 
nawiązaniu do wcześniejszej funkcji parku - w 
połączeniu z nowoczesnym podejściem do rekreacji 
(Nature Fitness Park), zbudowania tras nordic walk-
ing’owych. Pan Burmistrz Andrzej Strzechmiński, 
odnosząc się do propozycji przeprowadzenia 
niezbędnych prac w zakresie Parku Czarny Staw 
przedstawił ich zakres i wstępne koszty. Pierwszy 
etap miałoby zdaniem burmistrza stanowić 
oczyszczenie terenu – jego renaturyzacja.  Po swoim 
wystąpieniu burmistrz zaprosił do dyskusji, 
w trakcie której zebrani podnosili różne kwestie 
związane z pracami wokół Parku Czarny Staw. 

Wskazywali oni na potrzebę zagospodarowania w/w 
terenu  tylko i wyłącznie w zakresie jego 
renaturyzacji oraz przywrócenia funkcjonowania 
parku okalającego Czarny Staw. Głos w dyskusji 
zabrał także projektant miejski wyjaśniając 
wszystkim, że zagospodarowanie terenu Parku 
Czarny Staw nie może mieć charakteru skiero-
wanego na prowadzenie tam działalności gospo-
darczej – musi być zgodne z planem zagospoda-
rowania przestrzennego, który uchwali Rada 
Miejska, powołując się na opinie mieszkańców 
w tym zakresie. Wątpliwości zebranych starał się 
także rozwiać burmistrz Andrzej Strzechmiński – 
wskazując, że omówione przez niego wcześniej 
prace nie wykroczą poza zakres renaturyzacji (jest to 
proces przywrócenia środowisku stanu naturalnego) 
terenu i jego zagospodarowania małą architekturą, 
podkreślając jednocześnie po raz kolejny, że 
omawiany teren znajduje się w granicach, będącego 
w opracowaniu, miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego. A celem opracowania tego 
planu jest uporządkowanie terenów leśnego parku 
miejskiego, urządzenie go dla wypoczynku, 
rekreacji i uprawiania sportów. Jeszcze raz podkre-
ślono, że miejscowy plan ustali przeznaczenie 
terenów, określi sposób ich zagospodarowania 
i zabudowy, a plan ten uchwali Rada Miejska. 
Ustalenia zawarte w tym planie będą stanowić prawo 
miejscowe, wiążące nie tylko urzędy ale także 
i mieszkańców, przesądzając o rozwoju tego terenu 
na wiele lat. Rada Miejska uchwalając plan 
miejscowy może wprowadzić zakaz lokalizacji 
funkcji usługowo – handlowej. 

Jacek Nowakowski
(na podstawie notatki D. Reszke i D. Prochowskiego)

Gmina Miejska Łeba będzie ubiegać się 
o dofinansowanie na rekultywację Czarnego Stawu  
ze środków Stowarzyszenia LGR ,,Pradolina Łeby” 
które funkcjonuje w ramach Osi 4, programu 
,,Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa 
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.            
Z inicjatywy burmistrza Andrzeja Strzechmińskiego 
i kierownika LGR ,,Pradolina Łeby” Krzysztofa 
Kwatery 4 sierpnia w kinie ,,Rybak” odbyły się 
konsultacje społeczne, dotyczące odtworzenia parku 
,,Czarny Staw”. Organizatorzy przygotowali  mapki 
i ankiety z oceną miejsca w której można było 
odpowiedzieć na kilka istotnych pytań dotyczących 
tego terenu. Uczestnicy spotkania skupieni 
w kilkuosobowych grupach oceniali ogólną 
atrakcyjność, szanse oraz jakie działania byłyby 
najbardziej optymalne w tym miejscu. Mieszkańcy 
w wyniku konsultacji zaproponowali szereg 

Odtworzenie parku "Czarny Staw”
pomysłów. Propozycje dotyczyły min. oczyszczenia 
stawu, utworzenie ścieżek rowerowych, placu 
zabaw,  instalacji oświetlenia i postawienie ławek 
oraz koszy na śmieci. Pani Elżbieta Pietruszewska 
zaproponowała również rozszerzenie funkcji 
o Nature Fitness Park i o odtworzenie ścieżki 
zdrowia. Zebranie podsumowujące odbyło się 
gościnnie w Kapitanacie Portu w Łebie. Organiza-
torzy dziękują kapitanowi panu Zbigniewowi Gierek 
i oficerowi Jackowi Beczyczko za możliwość 
spotkania. Obecny na konsultacjach przewodni-
czący Komisji Turystyki i Ochrony Środowiska 
Adam Rataj zaproponował kolejne spotkanie 
z Burmistrzem Miasta, z całą Radą Miejską i LGR 
,,Pradolina Łeby” w celu zbilansowania wszystkich 
dotychczasowych ustaleń odnoszących się do tego 
terenu.

Dorota Reszke, Dawid Prochowski
LGR ,,Pradolina Łeby”
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10.09.2011
Rodzinna Wycieczka Rowerowa 

10.09.2011
Tratwa NORD Andrzeja Urbańczyka

11.09.2011
XI Dożynki Powiatowe

Zapraszamy do wzięcia udziału w rodzinnej 
wycieczce rowerowej organizowanej przez Port 
Jachtowy w Łebie. Startujemy o godz. 9:00 z końca 
ul. Nadmorskiej. Jedziemy przez Ulinię, Sarbsk, 
Szczenurze, Nowęcin i wracamy do Łeby.  Powrót 
planujemy na godz. 15:00.

O godz. 16:00 zapraszamy na odsłonięcie tablicy 
pamiątkowej „Tratwą przez Bałtyk”, następnie na 
ognisko z szantami. Wstęp wolny.

Wójt Gminy Wicko i Starosta Powiatu Lęborskiego 
zapraszają na dożynki – Stadion „Chrobry” w 
Charbrowie. O godz. 11:30 – Uroczysta Msza Święta 
Dożynkowa. W programie między innymi: 
przemarsz korowodu dożynkowego, koncert 
orkiestry dętej „Ziemia Lęborska”, konkurs 
wieńców dożynkowych ,  tu rn ie j  s i ł acza  
dożynkowego, koncerty zespołów artystycznych, 
zabawa dożynkowa.

17-18.09.2011
Łebskie Kamienie Milowe

Morska Madonna Maxa Pechsteina

24-25.09.2011
Wielkie Otwarcie Pomorskiego Szlaku Kajakowego 

„Ave Maria” koncert w wykonaniu zespołów 
Anhelos, Bel Canto i Stella Maris oraz Tomka 
Kamińskiego w kościele o. oblatów, kustoszy 
Morskiej Madonny. Następnego dnia – finisaż 
wystawy „Max Pechstein: Most” w bibliotece 
miejskiej.

Burmistrz Miasta Łeby oraz Starosta Lęborski mają 
zaszczyt zaprosić na Study Tour poświęcone 
otwarciu „PoMorskiego Szlaku Kajakowego”, które 
odbędzie się w Porcie Jachtowym w Łebie, w dniach 
24-25 września 2011 r. W programie między innymi: 
otwarcie i symboliczne przepłynięcie po PoMorskim 
Szlaku Kajakowym, pokazy ratownictwa na wodzie, 
prezentacja sprzętu kajakarskiego. Następnego dnia 
pokaz sportów wodnych na Bałtyku, plaża B ( m. in. 
k i tesur f ing ,  wakeboard ing ,  parasa i l ing ,  
windsurfing). Dla zaintersowanych odbędzie się 
Kurs Kajakowy organizowany przez Polski Związek 
Kajakarski – kontakt Marcin Sochaj 695 690 154.

Redakcja

Mistrzostwa NIVEA Ratowników WOPR, które 
odbyły się w dniach 6 – 7 Sierpnia 2011 w Łebie – 
zakończone. Miejsce rozgrywanych mistrzostw - 
plaża wschodnia A.

W dziesiątej odsłonie Mistrzostw Nivea Rato-
wników WOPR brało udział sześć drużyn kobiecych 
i osiem męskich. Finałowe drużyny wyłonione 
zostały we wcześniejszych eliminacjach, odbywa-
jących się w Krynicy Morskiej i Mielnie. Zawodnicy 
rywalizowali w dziesięciu konkurencjach w morzu 
i na plaży. 

Pierwsze miejsce w zawodach męskich drużyn zajęli 
obrońcy mistrzowskiego tytułu z roku 2010 
z Ustronia Morskiego. Drugie miejsce należało do 
ratowników REDECO Wrocław, a trzecie zajęli 
zawodnicy z Mielna. Walka o podium była bardzo 
zacięta. Rywalizujące zespoły były wytrwałe 
w swoich zmaganiach o zdobycie mistrzostwa. 

Walka kobiet o wygraną była równie nieugięta jak 
mężczyzn. Panie walczyły o wygraną do samego 
końca. Pierwsze miejsce w zawodach kobiecych 
zdobyła drużyna Big Auto Rescue Team Kołobrzeg. 

Mistrzostwa NIVEA Ratowników WOPR

Drużyna ta konkurowała z ratowniczkami z Ustronia 
Morskiego, zdobywczyniami tytułu w 2010 roku, 
które w tegorocznych zawodach zajęły drugie 
miejsce na podium. Z miejsca trzeciego mogły 
cieszyć się ratowniczki MOSIR-u Gdańsk. 

Dziesiąte Mistrzostwa NIVEA Ratowników WOPR 
były bardzo wyczerpujące nie tylko dla zawodników 
biorących w nich udział, także dla publiczności, 
która oddanie kibicowała swoim ulubieńcom do 
rozstrzygnięcia zawodów. 

Magdalena Nieczypor
(Na podstawie notatki WOPR, fot. www.wopr.pl)

Zapowiedzi najbliższych wydarzeń w Łebie



Nieznane były jeszcze słowa „sponsor”, 
„marketing”, „media”, a pewien  młodzieniec z iskrą 
Bożą, naczytawszy się Jacka Londona, odkrywał na 
świerkowej tratwie przyboje mórz południowych na 
zimnym Bałtyku. Było to wielkie wydarzenie 
w życiu mieszkańców miasteczka, rozpaliło 
wyobraźnię, odbiło się szerokim echem w prasie, 
a przede wszystkim stało się początkiem drogi 
żeglarza i pisarza. Poprzez kolejne wydania książek 
punkt na mapie u ujścia rzeki Łeby stawał się bliskim 
i znanym magicznym miejscem dla tysięcy 
czytelników. Czy możliwe są powroty do krainy 
dalekiej, a zarazem tak bliskiej i serdecznie 
opisanej...? - napisał w 1998 r. łebianin Henryk Piłat.

28 sierpnia, w 54. rocznicę  rejsu tratwą NORD przez 
Bałtyk, spotkali się przy Świerkowej Tratwie 
w bibliotece miejskiej przyjaciele i fani kpt. 
Andrzeja Urbańczyka, pamiętający wyprawę 
łebianie, a także zaciekawieni żeglarskim 
wydarzeniem turyści. Przy „Szyprze z Łeby” - 
potrawie pięknie opisanej przez Urbańczyka 
w książce „Cymesy z mojej mesy” - uczestnicy 
spotkania rozmawiali z samym Kapitanem 
Świerkowej Tratwy NORD, który poprzez telemost 
z Hawajów dołączył (na swój koszt) wraz z żoną 
Krystyną do świętujących rocznicę rejsu w Łebie. 

W tym samym czasie świętowano tenże historyczny 
rejs na Gotlandzie, w Japonii i w Niemczech. 
Poprzez Internet dołączyła do celebrujących 
Henryka Budniak z domu Kowalczyk, która przed 
54 laty wspierała wyprawę z lądu. Jej słowa 
przywołamy 10 września na Nabrzeżu Świerkowej 

Tratwy NORD w Porcie Jachtowym. Wówczas to 
odsłonięta zostanie wystawa przypominająca rejs 
Tratwą przez Bałtyk, który wraz z Morską Madonną 
Maxa Pechsteina zaliczony został do łebskich 
„kamieni milowych”, wpisujących nasze miasto 
w europejskie i światowe dziedzictwo.

Spotkanie 28 sierpnia w bibliotece było wzruszającą 
i bogatą w treści rozmową. Na takiej rozmowie wiele 
można budować... Co? Przede wszystkim siebie. 
Wydaje się – napisał kiedyś Andrzej Urbańczyk -  że 
owa tratwa, wypływająca z Łeby w zamknięty 
zakazami świat, jest jakimś symbolem i może być 
swego rodzaju drogowskazem: Rób w życiu to, 
czego CHCESZ. Wędruj do Stęknicy na piechotę, 
jedź rowerem do Lęborka, pociągiem do Warszawy, 
samolotem do Australii i bądź z tego dumny. Albo 
też – jeśli tego chcesz, jeśli to Twój wybór – nie 
ruszaj się nigdy z Łeby – i też bądź dumny, bo sam 
wyznaczasz swój los, bo tu jest przystań Twojej 
tratwy.

Maria Konkol

Obchody Święta Łeby
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Tratwą przez Bałtyk – w 54. rocznicę rejsu

fot. Marta Demartin



17 lipca zawitało do Łeby, mini – miasteczko 
Komisji Europejskiej.

Według danych podanych na stronie internetowej 
www.ec.europa.eu, ilość odwiedzających mini - 
miasteczko na Skwerze Rybaka w naszym mieście, 
mogła sięgnąć nawet 10 tysięcy osób. To największa 
liczba odwiedzających Europejskie Miasteczka na 
całym pomorzu.

Głównym punktem był konkurs wiedzy o Unii 
Europejskiej „EuroQuiz”. Wzięło w nim udział 
prawie 70 osób. Choć chętnych nieustannie 
przybywało, konkurs musiał zakończyć się 
w momencie kiedy wyczerpały się przygotowane 
nagrody dla uczestników.

Pytania były bardzo zróżnicowane i adekwatne do 
wieku zawodników. Dzieci najczęściej pytano 
o stolice miast europejskich, natomiast młodzież 
i dorośli odpowiadali m.in. na pytania dotyczące 
kryzysu gospodarczego czy  ilości krajów UE 
w 2002 roku.

Humory dopisywały  wszystkim. Zarówno 
zawodnikom, którzy dzielnie walczyli o wygraną jak 
również publiczności, która od początku do końca 
quizu z wielkim entuzjazmem dopingowała swoich 
faworytów.  Podpowiedzi ze strony publiczności 
były dozwolone, więc zawodnicy chętnie z nich 
korzystali, jednak nie zawsze z pozytywnym 
rezultatem. Nie wszystkie odpowiedzi, których 

udzielała publiczność, były poprawne, co wzmagało 
radość tłumów. 

EuroQuiz, który był konkursem z wiedzy o UE, 
z czasem przeobraził się w fantastyczną zabawę. 
Tego dnia  pogoda wyjątkowo sprzyjała zawodom, 
dzięki czemu turystów i mieszkańców z minuty na 
minutę przybywało.  

Jednym z celów mini – miasteczka Komisji 
Europejskiej, było nawiązanie do dnia  1 lipca br. 
czyli objęcia przez Polskę prezydencji w Radzie Unii 
Europejskiej oraz fakt, iż rok 2011 jest Europejskim 
Rokiem Wolontariatu. 

W namiotach tematycznych członkowie Komisji 
Europejskiej oraz przedstawicielki  Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Łebie udzielali 
odpowiedzi na wszystkie pytania zainteresowanych. 
Nie mogło zabraknąć wielu ciekawych publikacji, 
z których każdy  mógł skorzystać. 

Pytając przybyłych do mini miasteczka, co sądzą 
o takich przedsięwzięciach, większość była zgodna, 
że powinny one odwiedzić więcej miast w Polsce. 
Pozwoliłoby to ludziom dokładnie zrozumieć 
strukturę UE, ponieważ jest jeszcze duża część 
społeczeństwa, nie posiadająca wielkiej wiedzy na 
temat Unii Europejskiej. 

Magdalena Nieczypor
fot. www. ec.europa.eu

EuroQuiz 2011 w Łebie

W następstwie przystąpienia Miasta Łeby do 
projektu pt. „Łeba wolna od dymu tytoniowego”, 
wspieranym przez Polskie Towarzystwo 
Programów Zdrowotnych, pragniemy poinformo-
wać wszystkich przedsiębiorców o planowanych na 
kwiecień 2012 roku szkoleniach ukazujących 
założenia projektu oraz  konieczność wydzielenia 
i odpowiedniej organizacji miejsc użyteczności 
publicznej do palenia zgodnie z obowiązującą tzw. 
Ustawą Antynikotynową z dnia 8 kwietnia 2010 
roku. Szkolenia skierowane będą przede wszystkim 
do właścicieli oraz przedsiębiorców związanych 

z branżą gastronomiczną oraz hotelarską. Informacja 
o dokładnym terminie znajdzie się  w stosownym 
czasie na łamach Biuletynu oraz na stronie 
www.leba.eu.

Agnieszka Pałac

Łeba wolna od dymu tytoniowego
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Pierwszy raz w tym roku, a zapewne nie ostatni, 
Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie o/ Łeba wraz 
z Parafią św. Jakuba Apostoła w Łebie, 
zorganizowało kaszubskie pielgrzymowanie do 
relikwii świętego Jakuba Apostoła Starszego.

Zaskoczeni byliśmy, a jednocześnie bardzo 
zadowoleni z dużego zainteresowania tym 
wydarzeniem naszych turystów,  jak również 
mieszkańców miasta. Msza była bezpośrednio 
transmitowana  przez rozgłośnie radiową Diecezji 
Pelplińskiej. Oprawę muzyczną przygotował zespół 
dziecięcy z Luzina, pod kierownictwem 
wspaniałego Kaszuba Pana Piotra Skrzypko-
wskiego.

Kaszubskie Camino w Łebie Uroczystość miała 
wyjątkową oprawę, ponieważ w każdy 20-sty dzień 
miesiąca odczytywane są prośby wiernych 

o wstawiennictwo do św. Jakuba Apostoła. Wierni 
mieli okazję uczestniczyć w wyjątkowym 
wydarzeniu, msza była bowiem odprawiana 
w języku kaszubskim. Mszę celebrował ksiądz 
kanonik Zenon Myszk – proboszcz tutejszej parafii.

Miłym zaskoczeniem dla naszych gości, był 
poczęstunek na salce katechetycznej przygotowany 
przez członków naszego oddziału. Każdy z wiernych 
otrzymał z parafii muszlę świętego Jakuba – znak  
pielgrzymki do wrót jego łebskiej świątyni.

Kaszubskie Camino w Łebie to piękne wydarzenie 
chcemy kontynuować  co roku. Jest to nie tylko 
msza, jest to również kultywowanie tradycji 
kaszubskiej. Już dziś zachęcam wszystkie oddziały 
do udziału w naszym Kaszubskim Camino.

Ewa Horanin
fot. www.gazetakaszubska.pl

Kaszubskie Camino w Łebie

XIII Światowy Zjazd Kaszubów odbył się tym razem 
w Lęborku dnia 23 lipca 2011 roku, w którym to 
Centrum Informacji Turystycznej w Łebie we 
współpracy z Księstwem Łeba i Zrzeszeniem 
Kaszubsko Pomorskim, prowadziło miejskie stoisko 
promocyjne. Prezentowaliśmy na nim atrakcyjność 
Łeby  pod  wzg lędem wypoczynkowym,  
kulturowym, sportowym, rekreacyjnym i 
środowiskowym. Turyści i goście mogli skosztować 

Zjazd Kaszubów
Śledzia po Łebsku, otrzymać informacje o atra-
kcjach w mieście i okolicach oraz plan miasta Łeby, 
żeby nie zabłądzić po drodze jak i zaobserwować 
liczne atrakcje, które oferowali organizatorzy 
stoiska. W uroczystości uczestniczył Premier 
Donald Tusk, który został przywitany przez Księcia 
Łeby i przedstawicieli Miasta.

Paweł Dąbrowski
fot. Ewa Horanin
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W sobotę 6 sierpnia 2011 roku, odbyły się pokazy 
morskich służb ratowniczych, pod nazwą 
„Bezpiecznie nad wodą w Łebie”. Ćwiczenia miały 
na celu zademonstrowanie turystom oraz 
mieszkańcom, codziennej pracy służb ratowniczych, 
dbających o bezpieczeństwo na morzu. 

W przeddzień występów tj. 5 sierpnia 2011 roku na 
Skwerze Rybaka, odbył się statyczny pokaz sprzętu 
ratowniczego Brzegowej Grupy Ratowniczej, 
podczas którego umożliwiono chętnym zwiedzanie 
18 metrowej łodzi ratunkowej.

Specjaliści z 44 Bazy Lotnictwa Morskiego 
w Siemirowicach,  Wojskowej  Komendy 
Uzupełnień oraz 7 Brygady Obrony Wybrzeża 
w Słupsku, w piątek przy stoiskach promocyjnych na 
Skwerze Rybaka oraz w sobotę  przy Kapitanacie 
Portu w Łebie, udzielali wszelkich niezbędnych 
informacji dotyczących możliwości podjęcia służby 
wojskowej.

Pierwszy etap pokazów morskich służb 
ratowniczych rozpoczął się o godzinie 12.00  na 
plaży wschodniej A. Rozpoczęto go symulacją 
ratowania tonącego człowieka przez załogę  
śmigłowca W-3RM z 43 Bazy Lotnictwa Morskiego 
z Gdyni oraz przetransportowanie go na pokład łodzi 
ratunkowej „Huragan”. W następnych ćwiczeniach 
udział  wzięli ratownicy z Morskiej Służby 

Poszukiwania i Ratownictwa oraz Morskiego 
Oddziału Straży Granicznej, którzy zademonstro-
wali podjęcie tonącego z wody. Kolejną symulacją 
było ratowanie większej liczby pozorantów 
z udziałem łodzi SAR – 1500.

Drugi etap pokazów, odbył się w Kanale Portowym 
przy Kapitanacie Portu Łeba. Przedstawiał podjęcie 
pozoranta przez załogę śmigłowca. Helikopter 
wykonał kilka okrążeń nad zgromadzoną 
publicznością, po czym w bezpiecznej odległości od 
falochronu, opuścił  poszkodowanego na noszach, 
asekurowanego przez ratownika, który został 
przetransportowany do oczekującej karetki. 
Następnie ratownik oddalił się odpalając świecę 
dymną, by załoga Anakondy mogła określić jego 
położenie i zabrać z powrotem na pokład.  Na koniec 
pokazu, ratownicy pożegnali się ze zgromadzoną 
publicznością ukłonem śmigłowca w stronę 
widowni.

Kolejnym przedstawieniem było ukazanie 
rozmaitych sposobów i technik podejmowania 
pozorantów oraz bezpieczne umieszczanie ich na 
pokładach łodzi ratunkowych. Żegnając się 
z widownią, ratownicy SAR Łeba oraz BGR Gdynia 
dali występ, w którym pokazali wspaniałe 
możliwości techniczne swoich łodzi ratowniczych.

Magdalena Nieczypor
fot. Radosław Czyżewski i Sebastian Kluska

Bezpiecznie nad wodą w Łebie
Pokazy Morskich Służb Ratowniczych



Na placu przy boisku Orlik w Łebie, w dniach 13 – 
15 sierpnia, odbył się Międzynarodowy Zlot 
Motocyklowy organizowany przez Proboszcza 
Parafii pw. WNMP w Łebie, przy współpracy 
z Klubem Motocyklowym Gremium z Wrocławia. 

W trakcie trwania trzydniowego zlotu, mogliśmy 
podziwiać przeróżne marki motocykli, a w szcze-
gólności te, których nie sposób jest już zobaczyć na 
polskich drogach. Każdy z nas mógł zrobić sobie 
przy nich pamiątkowe zdjęcie oraz za zgodą 
właścicieli przejechać się „wymarzonym” 
motocyklem. Ponadto mieliśmy okazję bawić się 
razem z uczestnikami zlotu podczas koncertów kapel 
rockowych takich jak Sedes, Off Reason czy 
4Szmery. Tymczasem przy Kapitanacie Portu 
w Łebie odbyły się koncerty zespołów Golden Life 
oraz Sławomira Łosowskiego „Słodkiego Miłego 
Życia”. 

Odważniejsi z nas mieli szansę zmierzyć się 
z organizatorami oraz uczestnikami zlotu, w wielu 
konkurencjach sprawdzających naszą wytrzy-

małość, m.in. w konkurencji przeciągania liny czy 
picia piwa na czas, których wygrana gwarantowała 
zawodnikom bardzo oryginalne i niecodzienne 
nagrody. 

Kolejną atrakcją wzbudzającą wielkie zainte-
resowanie turystów i mieszkańców, była parada 
motocyklowa. Ponad 800 zgromadzonych na zlocie 
motocykli wyjechało na ulice miasta, by 
zintegrować się ze zgromadzoną publicznością oraz 
zachęcić do wspólnej zabawy. Po zmroku, każdy z 
nas mógł podziwiać fajerwerki wystrzelone w niebo 
oraz lampiony wzbijające się w powietrze. 
Ostatniego dnia, wraz z motocyklistami wzięliśmy 
udział w uroczystej Mszy Świętej przy Kapitanacie 
Portu w Łebie. Na koniec całego wydarzenia, jakim 
był zlot motocyklowy, uczestnicy wraz z organiza-
torami wyruszyli w korowodzie oświetlonym 
pochodniami, na ulice naszego miasta, żegnając się 
ze zgromadzoną publicznością i dziękując za 
wspólną zabawę. 

Magdalena Nieczypor
fot. Magdalena Nieczypor

Zlot Motocyklowy Łeba 2011
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Miasta Łeba oraz Ustka powróciły do rywalizacji, 
tym razem na morzu. W dniach 27 i 28 sierpnia 
2011r. odbyły się Regaty Morskie, w których udział 
wzięli reprezentanci samorządów: Miasta Łeby, 
Miasta Ustka, Miasta Słupsk oraz Gminy Słupsk. 
Największa rywalizacja, rozstrzygała się między 
miastami Łeba i Ustka, których to kapitanami drużyn 
byli: Burmistrz Miasta Łeby Andrzej Strzechmiński 
oraz Zastępca Burmistrza Miasta Ustka Ryszard 
Kwiatkowski.

Samorządowcy mieli do dyspozycji szybkie łodzie 
regatowe typu Delphia 24. Start pierwszego etapu 
odbył się na redzie Portu Łeba, w sobotę 27 sierpnia 
o godzinie 9:00, start drugiego etapu na redzie Portu 
Ustka, w niedzielę 28 sierpnia o godzinie 9:00. 
Niespodziewanie okazało się, iż było trzech 
zwycięzców, co w ostateczności rozstrzygnął 
regulamin żeglarski, poprzez który miejsca na 
podium klasyfikowały się następująco:

1. Miasto Ustka, 
2. Gmina Słupsk,
3. Miasto Łeba 
4. Miasto Słupsk

Równolegle odbywały się regaty klasy otwartej, 
których zwycięzcą okazał się być Jacht o nazwie 
Portowiec Gdański II. 

Puchary dla zwycięzców zostały wręczone w Porcie 
Jachtowym w Łebie 28 sierpnia o godz. 18:00.

Impreza ta ma zapoczątkować coroczną tradycję 
międzymiastowych regat morskich, gdzie poprzez 
sportową rywalizację, miasta będą miały okazję 
wspólnie zrealizować żeglarski pierwiastek 
promocyjny własnego regionu.

Agnieszka Pałac i Paweł Dąbrowski
fot. Radosław Czyżewski

ŁEBA I USTKA W RYWALIZACJI NA MORZU
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Urząd Miejski w Łebie

Anteny

Zmiana numeru tel.

Zapraszamy do 
wspólnego redagowania 
Biuletynu

Burmistrz Miasta Łeby informuje mieszkańców 
o tym, iż na wieży Kościoła Św. Jakuba Apostoła 
w Łebie nie jest planowana rozbudowa bazowej 
stacji telefonii komórkowej. Nie nastąpi również 
zwiększenie ilości anten i mocy stacji.

Andrzej Strzechmiński

Informujemy o zmianie numeru telefonu do Urzędu 
Miejskiego w Łebie. Nowy numer to . 
Za utrudnienia w komunikacji przepraszamy.

Radosław Czyżewski

Urząd Miasta Łeby i Redakcja Łebskiego Biuletynu 
Informacyjnego zapraszają wszystkich miesz-
kańców Miasta Łeby do współredagowania gazetki. 
W związku ze zmianami formuły Łebskiego 
Biuletynu Informacyjnego, chcielibyśmy aby 
Państwo jako mieszkańcy wzięli czynny udział 
w redagowaniu gazetki. 

Wszelkie listy, pomysły, nurtujące Państwa 
problemy, czy ciekawostki, którymi chcieliby 
Państwo podzielić się z naszą gazetką i resztą 
mieszkańców, prosimy kierować na adres: 

Urząd Miejski w Łeby
ul. Kościuszki 90

84 – 360 Łeba 

lub e-mail: lbi@leba.eu

z dopiskiem Redakcja Łebskiego Biuletynu 
Informacyjnego, bądź dostarczać je osobiście do 
Punktu Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim lub do 
Centrum Informacji Turystycznej w Łebie 
znajdującego się na ul. Kościuszki 121.

Magdalena Nieczypor

59 8661 510


