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Spółka Amber Gaz Sp. z o. o. z siedzibą w Koszalinie 
założona została w 2010 roku, jako docelowa spółka 
zajmująca się obrotem i dystrybucją gazu ziemnego 
dla miasta Łeba. 

Jednym z właścicieli Amber Gaz jest Przedsię-
biorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z o. 
o. z siedzibą w Koszalinie, które jest głównym 
wykonawcą sieci gazowej w Łebie. Drugim 
właścicielem Amber Gaz jest Blue Line Engineering 
Sp. z o. o. z siedzibą w Krzywopłotach, który jest 
wykonawcą przyłączy gazowych oraz stacji 
regazyfikacji gazu ziemnego w Lucinie. Zakres 
działalności spółki, oprócz dystrybucji i obrotu 
gazem ziemnym, obejmuje doradztwo techniczne, 
budowę sieci i instalacji gazowych, prowadzenie 
Gazowego Pogotowia Technicznego czyli komple-
ksową obsługę klienta w zakresie przyłączania się do 
sieci gazowej. 

Każdy odbiorca przyłączający się do sieci gazowej 
podpisuje z dystrybutorem gazu umowę przyłącze-
niową, dzięki której kontrahent przyłącza się do sieci 
gazowej oraz ponosi koszty związane z realizacją 
przyłączenia. Budowa sieci gazowej w Łebie 
rozpoczęła się w marcu 2011 r. Podzielona ona 
została na dwa etapy. Mieszkańcy, którzy znaleźli 
się w I etapie inwestycji, będą mogli korzystać 
z możliwości odbioru gazu już w grudniu br. Prace 
spółki w Nowęcinie przewidziane są na początek 
roku 2012. Całkowite zakończenie wszystkich prac 
oraz możliwość korzystania z gazu ziemnego 
przewidziane jest na październik 2012 r. Dzięki 
wybudowanej sieci gazowej mieszkańcy miasta 

Łeba oraz wsi Nowęcin, będą mieli możliwość 
wybrać paliwo ekologiczne, co dla miejscowości 
wypoczynkowych ma ogromne znaczenie, a przede 
wszystkim możliwość korzystania z tańszego źródła 
ciepła jakim jest gaz ziemny, w porównaniu z olejem 
opałowym czy gazem propan-butan. Więcej infor-
macji pod linkiem .

Magdalena Nieczypor 

Tekst przygotowany przy współpracy
Prezesa Zarządu Amber Gaz - Adama Tomczyka

www.ambergaz.com.pl

Gaz ziemny

Stacja regazyfikacji  gazu ziemnego w Lucinie (w budowie). 
Zbiorniki na gaz - każdy o pojemności ponad 63 tys. litrów.
(fot. Radosław Czyżewski)
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Narodowe Święto Niepodległości

Po raz pierwszy w 1937 r. dzień 11 listopada ustanowiono świętem państwowym. Podczas okupacji hitlerowskiej 
oraz w latach od 1945 do 1989 r. w trakcie rządów komunistycznych w Polsce obchodzenie tego święta było 
zabronione. Dopiero w 1989 r. ustawą uchwaloną przez Sejm, wznowiono obchody Święta Niepodległości. 

Dzień 11 listopada jest Narodowym Świętem Niepodległości, obchodzonym co roku dla upamiętnienia rocznicy 
odzyskania niepodległości przez Polskę. W całym kraju z tej okazji odbywają się uroczystości, największe 
w Warszawie na Placu Józefa Piłsudzkiego przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Dzień 11 listopada jest dniem 
wolnym od pracy. 

W Łebie z okazji Narodowego Święta Niepodległości odprawiona będzie msza święta za Ojczyznę w Kościele 
Św. Jakuba Apostoła o godz. 11.00. We mszy wezmą udział wszystkie poczty sztandarowe, a śpiewać będzie 
Chór Jantar.

Magdalena Nieczypor



Opłaty za cmentarz

Ankieta dot. deptaka

Spotkanie dotyczące 
utrzymania porządku 
w mieście

Zgodnie z Uchwałą nr V/38/2011 Rady Miejskiej 
w Łebie z dnia 28 lutego 2011 roku, przypominamy 
o obowiązku uiszczania opłat za korzystanie 
z cmentarza komunalnego.

Opłata za miejsce na cmentarzu na okres 20 lat:

grób oraz rezerwacja miejsca – 450 zł.,

grób dziecka do lat 6 – 200 zł.

Wpłaty należy dokonać do 31.12.2012r. w kasie 
Urzędu Miejskiego w Łebie przy ul. Kościuszki 90 
lub na konto BS Łeba 66 9324 0008 0000 0202 2000 
0010.

Redakcja

Od dnia 22 października, podczas imprezy z okazji 
zakończenia sezonu żeglarskiego w Porcie 
Jachtowym, mieszkańcy Łeby mogli wyrazić swoją 
opinię dot. deptaka. Redakcja Łebskiego Biuletynu 
Informacyjnego stworzyła ankietę próbną, która 
dostępna była w Urzędzie Miejskim w Łebie. Celem 
ankiety było poznanie opinii mieszkańców, czy 
deptak na ul. Kościuszki ma pozostać strefą pieszą, 
czy też ma być otwarty dla ruchu kołowego. Jeżeli 
nie wyrazili jeszcze Państwo swojej opinii, mogą 
Państwo wypełnić ankietę w Urzędzie Miejskim do 
końca listopada br. Wykres obrazuje jak do tej pory 
odpowiadali wszyscy ankietowani.

Redakcja

Dnia 11.10.2011 r. z inicjatywy Zastępcy Burmistrza 
Miasta Pana Jacka Nowakowskiego, odbyło się 
spotkanie dotyczące utrzymania porządku i czysto-
ści na terenie miasta, pielęgnacji zieleni oraz stanu  
technicznego dróg i chodników w Łebie.

W spotkaniu udział wzięli p. Łukasz Gniedziejko 
z brygadzistą z firmy Lukas, która zajmuje się 
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Dyżur Przewodniczącej
Rady Miejskiej w Łebie

Dyżury radnych

Dyżury Radnego
Rady Powiatu Lęborskiego

www.tomasztutak.pl

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

Harmonogram na rok 2011:
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

Radny Rady Powiatu Lęborskiego, członek Zarządu 
Powiatu Lęborskiego - Tomasz Tutak pełni dyżur
w Urzędzie Miejskim w Łebie, w każdy pierwszy 
poniedziałek miesiąca w godzinach 13:00-14:00. 
Zapraszam na 
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sprzątaniem miasta, p. Teresa Szpilewicz z „Ogrodu 
Twoich Marzeń”, która wygrała przetarg na 
utrzymanie terenów zielonych w naszej gminie, 
p. Stanisław Horanin z firmy STAMIR odpo-
wiedzialny za utrzymanie dróg i chodników, Straż 
Miejska oraz pracownicy Urzędu Miejskiego.

Celem spotkania było usprawnienie komunikacji 
i współpracy pomiędzy wyżej wymienionymi 
uczestnikami, a funkcjonariuszami Straży Miejskiej 
odpowiedzialnymi za poszczególne rewiry. 
Strażnicy są zobowiązani do sygnalizowania 
zaobserwowanych uchybień i usterek na ulicy 
należącej do ich rewiru osobom odpowiedzialnym 
za ich naprawę. Chcemy uniknąć nakładania kar na 
właścicieli tych firm i wyegzekwować punkty 
zapisane w umowach. W związku ze zbliżającą się 
zimą i opadami śniegu podjęta została kwestia 
odśnieżania i wywożenia śniegu. Mieszkańcom 
przypominamy o obowiązku sprzątania i odśnie-
żania terenu wokół własnych posesji. Osoby, które 
zaniechają tych czynności zostaną pociągnięte do 
odpowiedzialności. 

Właściciele wszystkich firm zgodnie zapewnili, że 
dokonają wszelkich starań, aby nasze miasto 
wyglądało jeszcze piękniej. Dużo pracy i wysiłku 
kosztowało nas to jak Łeba teraz wygląda, dlatego 
też zrobimy wszystko aby utrzymać ten stan rzeczy - 
powiedział na zakończenie spotkania Zastępca 
Burmistrza .

Anna Rataj

94%

6%

6% ankietowanych chcia-
ło otwarcia deptaka dla 
ruchu kołowego.

Zebrano 135 ankiet.

94% ankietowanych chcia-
ło pozostawić deptak tylko 
dla ruchu pieszego i rowe-
rzystów.
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W dniu 29.09.2011 r. z inicjatywy Burmistrza 
Miasta Łeby Andrzeja Strzechmińskiego został 
zorganizowany wyjazd do miejscowości Pyrzyce 
/zachodniopomorskie/, w której funkcjonuje od 
05.12.1994 r. Geotermia Pyrzyce Sp. z o. o. zajmu-
jąca się dostarczaniem energii cieplnej oraz ciepłej 
wody użytkowej do różnych obiektów. Zbudowana 
ciepłownia geotermalna jest obecnie jedną 
z najnowocześniejszych w Europie. Prezesem spółki 
jest mgr inż. Stanisław Kulik, z którym spotkał się 
Burmistrz Miasta Łeby wraz z grupą radnych 
/J. Kużelem, A. Ratajem, P. Okenczycem, 
K. Szumałą/ i pracownikiem Urzędu Miejskiego 
G. Kleiną. Podobne spółki funkcjonujące na bazie 
wykorzystania wód geotermalnych działają m.in. 
w Uniejowie, Białce Tatrzańskiej, Bukowinie 
i Zakopanem.

Prezes spółki zapoznał wszystkich uczestniczących 
w spotkaniu z historią i funkcjonowaniem geotermii 
w Pyrzycach oraz możliwościami wykorzystania 
wód geotermalnych w przyszłości. Podzielił się 
również informacją, że prawdopodobnie w oko-
licach Łeby są bardzo płytko posadowione warstwy 
jury górnej i środkowej, w których wody mają 
niewielką mineralizację i kilkanaście °C i nadają się 
do balneologii. Natomiast w formacjach mezozoiku 
/karbon/ są bardzo zmineralizowane – przeszło 
330 g/l.

Rozmawiano także o możliwości zbudowania na 
terenie miasta Łeby mini tężni solankowej, która 
mogłaby powstać za niewielkie środki finansowe 

w stosunku do korzyści jakie mogą powstać z jej 
wybudowania. Do rozmowy m.in. na jej temat 
obiecano powrócić podczas spotkania w Łebie, na 
które Burmistrz Miasta Andrzej Strzechmiński 
zaprosił Prezesa Geotermii Pyrzyce Stanisława 
Kulika oraz Dyrektora Technicznego Polgeol S.A. 
Warszawa Henryka Biernata, którego firma powinna 
dysponować profilami otworów wykonanych na 
obrzeżach Łeby w poszukiwaniu soli, na bazie 
których można określić zasoby i parametry wód 
termalnych w tzw. czerwonym  spągowcu.

W Ocenie zasobów energii geotermalnej 
i możliwości ich wykorzystania w województwie 
pomorskim /Prussak, Koszka-Maroń 2004/ 
w dolnopaleozoicznym subbasenie przybałtyckim 
wody geotermalne o temperaturze od 30 do 120 °C 

2występują na obszarze około 15 tys. km  
w głębokościach od 1 do 4 km. Objętość tych wód 

3
szacuje się na około 37,5 km  , a potencjalne zasoby 
energii cieplnej możliwej do pozyskania po ich 
wydobyciu ocenia się na około 241 mln t paliwa 
umownego. Po uwzględnieniu analizy zbiorników 
wód geotermalnych w województwie pomorskim 
w wymienionym wyżej opracowaniu wskazuje się 
obszar zawarty pomiędzy miejscowościami Ustka – 
Słupsk – Łeba jako najbardziej perspektywiczny dla 
przeprowadzenia prac rozpoznawczych, które mogą 
umożliwić ewentualne wykorzystanie energii 
geotermalnej.

Krzysztof Szumała

GEOTERMIA W ŁEBIE?

Przy miniaturze koła wodnego - Prezes Geotermii Pyrzyce 
mgr inż. Stanisław Kulik. Obok Burmistrz - A. Strzechmiński, 
G. Kleina oraz radni. (fot. Krzysztof Szumała)

Hala ciepłowni.
(fot. Krzysztof Szumała)
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Burmistrz Miasta Łeby wraz z Prezesem Portu 
Jachtowego w sobotę 22 października w Porcie 
Jachtowym pożegnali sezon żeglarski i razem 
z mieszkańcami przywitali jesień. 

Burmistrz razem z Prezesem Portu rozpoczęli 
wspólną zabawę witając mieszkańców i zapraszając 
do poczęstunku w postaci kiełbasek, bigosu 
i grochówki. Na początku zabawę umilała pięknym 
śpiewem i wyjątkowym głosem Sandra Pączek, 
a zakończył ją koncert Pana Piotra Żurawskiego 
i Marka Wróblewskiego, którzy grali i zabawiali 
mieszkańców do późnego wieczora.

Podczas imprezy kończącej sezon żeglarski, przy 
palącym się ognisku można było usmażyć sobie 
kiełbaskę, czy się ogrzać, kiedy temperatura na 
dworze była coraz niższa. Pod namiotem miasta 
Łeby każdy z mieszkańców mógł wypełnić krótką 
ankietę dotyczącą wyrażenia swej opinii na temat 
otwarcia lub dalszego zamknięcia ul. Kościuszki. 
Mieszkańcy oraz organizatorzy imprezy byli bardzo 
zadowoleni ze wspólnej zabawy, wyrażając chęci na 
dalsze uczestnictwo przy okazji innych przedsię-
wzięć organizowanych w Łebie. 

Magdalena Nieczypor

Zakończenie sezonu żeglarskiego
oraz powitanie jesieni

Diss Wave to sport niewątpliwie ekstremalny 
wymagający niebywałej precyzji, skupienia oraz 
profesjonalizmu. Specjalnego rodzaju deska 
windsurfingowa ma na celu wykorzystanie 
wysokich fal, które tworzą odpowiednie dla tego 
sportu warunki atmosferyczne. Diss Wave cieszy się 
coraz większą popularnością wśród młodych ludzi. 
Dowodem na to są zawody ww. dyscypliny, na 
których pojawia się coraz to większa liczba 
uczestników. Weźmy choćby pod uwagę ostatnie 
zawody, które odbyły się właśnie w Łebie. 

Duża determinacja organizatorów oraz zawodników 
przyczyniła się do zorganizowania tego rodzaju 
zawodów właśnie w naszym mieście. Co więcej, 
prócz kategorii kobiet i mężczyzn sędziowie 
zdecydowali się wyróżnić najlepszą wywrotkę 
w kategorii „best crash”. Całość wydarzenia 
uświetnili sportowcy uprawiający kitesurfing, 
ukazując sporty wodne jako atrakcję miasta z uwagi 
na walory jakie posiadamy. 

Paweł Dąbrowski

Diss Wave 2011. Łeba - druga edycja 

Zakończenie sezonu żeglarskiego w Porcie Jachtowym.
(fot. Agnieszka Pałac)

Diss Wave w Łebie.
(fot. Robert Maliszewski i Andrzej Stolarski)
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Nagrody
dla łebskich kempingów 
i Parku Dinozaurów
Łebskie kempingi po raz kolejny zdobyły bardzo 
wysokie miejsca w 45 edycji Ogólnopolskiego 
Konkursu „Mister Camping 2011”.

Polska Federacja Kempingu i Caravaningu przy 
współudziale Ministerstwa Sportu i Turystyki, 
Polskiej Organizacji Turystycznej i Adria Caravan 
Polska, już po raz 45 oceniała jakość kempingów, 
możliwości wypoczynku, stan techniczny obiektu, 
jego czystość, oznakowanie dojazdu do kempingu 
czy przystosowanie do turystów niepełnospra-
wnych. Ww. czynniki to tylko kilka z ocenianych 
przez Federację, w rzeczywistości kempingi musiały 
spełnić o wiele więcej warunków, by zakwalifi-
kować się do konkursu. 

18 – 21 października w Hotelu Verano w Kołobrzegu 
odbył się konkurs „Mister Camping 2011”. W środę 
19 października kilka z łebskich kempingów 
otrzymało nagrody za zajęcie miejsc na podium. 
Nagrodzone kempingi to: , , 

, ,  oraz 
, które nie po raz pierwszy zajęły 

najwyższe miejsca na podium. Ww. kempingi od 
roku 2001 zajęły już po dziesięć razy miejsce I i II, 
siedem razy miejsce III oraz trzynaście razy zostały 
wyróżnione. Możemy zatem pogratulować zwycięz-
com wcześniejszych oraz tegorocznych w pełni 
zasłużonych miejsc na podium. 

Dodatkowo Łeba może być dumna z nagrody jaką 
otrzymał Park Dinozaurów w Łebie - Nowęcin, 
który 27 września w Filharmonii Bałtyckiej na 
Ołowiance w Gdańsku z okazji Światowego Dnia 
Turystyki, otrzymał Nagrodę Honorową PROT za 
kompleksowe zagospodarowanie Turystyczne 

Parku Dinozaurów w Łebie 
– Nowęcin. Tematem 

przewodnim tegoro-
cznego Światowego 
Dnia Turystyki było 
hasło „Turystyka – 

Łączenie  Kul tur” .  
Z d o b y t a  n a g r o d a  

pokazuje  m.in.  jak 
ważną atrakcją turysty-
czną dla mieszkańców 
oraz turystów indywidu-
alnych, bądź rodzin 
odwiedzających Łebę, 

jest Park Dinozaurów. 
Zwycięzcom serde-
cznie Gratulujemy. 

Magdalena Nieczypor

Ambre 41 Leśny 51
Morski 21 Rafael 145 Marco Polo 81
Przymorze 48

Turyści w Łebie
Pracownicy Centrum Informacji Turystycznej 
w sezonie letnim od czerwca do września 2011, 
badali profil turystów odwiedzających Informację. 
Najwięcej podróżujących odnotowali z Polski, 
a także z Niemiec, Włoch, Czech, Holandii 
i Szwecji. CIT odwiedzili również goście m.in. ze 
Stanów Zjednoczonych, Izraela oraz Australii. 
Przyjazd turystów z tak odległych krajów świadczy 
o dużej popularności miasta za granicami naszego 
kraju i pokazuje, że Łeba posiada bogatą ofertę, 
atrakcyjną również dla gości z zagranicy.

Polacy jak i obcokrajowcy najczęściej pytali 
o ruchome wydmy i Słowiński Park Narodowy, 
o atrakcje turystyczne w Łebie i okolicach, o historię 
miasta oraz noclegi.

Poniższe wykresy obrazują statystyki turystów przy-
byłych do CIT-u. 

Wszystkich z Państwa zainteresowanych szczegó-
łową analizą przeprowadzonych statystyk zapra-
szamy do Centrum Informacji Turystycznej przy ul. 
Kościuszki 121.

Magdalena Nieczypor

MIASTA, Z KTÓRYCH PRZYJECHAŁO
NAJWIĘCEJ TURYSTÓW

ŚRODKI TRANSPORTU I NAJCZĘŚCIEJ
ZADAWANE PYTANIA

KRAJ POCHODZENIA TURYSTÓW
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Już od września każdy amator chodzenia z kijami 
może uczęszczać do Szkoły Nordic Walking 
Zdrowotel Łeba. Trenerzy wciąż oczekują na 
kolejnych pasjonatów tej formy aktywności.

Szkoła Nordic Walking Zdrowotel Łeba mimo, że 
jest bardzo młoda, to już posiada szereg osiągnięć 
sportowych i jest rozpoznawalna (głównie przez 
niebieskie teamowe koszulki) wśród „chodzących”. 
Team Zdrowotel Łeba uczestniczył w lipcowych 
zawodach w Ustce, gdzie zdobył dwa brązowe 
medale, we wrześniu był na Mistrzostwach Polski 
w Złotoryi, następnie w październiku w Sławnie, 
z godnym pochwały wynikiem - złoty medal i dwa 
brązowe.

W październiku odwiedzili też Puchar Polski 
w Gdańsku, tam niestety bez miejsca na podium 
i Słupski finał Pucharu Pomorza gdzie zdobyli jeden 
brązowy medal.

Idea powstania Szkoły Nordic Walking Zdrowotel 
Łeba zrodziła się wśród dwóch żywiołowych 
przyjaciółek, które zapragnęły szerzyć ten, coraz 
bardziej popularny sport. Jak same twierdzą w tej 
dyscyplinie ważna jest technika i poprawność, którą 
szkoła zobowiązuje się przekazać. Niezbędne jest 
jednak dodanie, że w Nordic Walking najważniejsza 
jest przyjemność z ruchu i relaks.

Tydzień przed Wielkanocą następnego roku w Łebie 
odbędą się I Plażowe Mistrzostwa Polski Nordic 
Walking o Palmę Pierwszeństwa organizowane 
przez Szkołę Nordic Walking Zdrowotel Łeba. Jest 
to impreza partnerska z Mistrzostwami Polski 
odbywającymi się regularnie w Złotoryi, jest także 

Szkoła Nordic Walking

wspierana przez portal . 
Zapowiada się wysokiej klasy zabawa w sportowej 
atmosferze i (miejmy nadzieję) z dużą ilością 
uczestników.

Spotkania Szkoły Nordic Walking Zdrowotel Łeba 
rozpoczynają się we wtorki i czwartki o godzinie 
16:00 w recepcji ośrodka Zdrowotel w Łebie, przy 
ul. Nadmorskiej 15/17.

Adrian Sosnowski 

www.chodzezkijami.pl

Na podium zwycięzcy zawodów Nordic Walking.
(fot. www.chodzezkijami.pl)
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Zawody Nordic Walking w Słupsku.
(fot. www.chodzezkijami.pl)
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Urząd Miejski w Łebie

Festiwal Pomuchla to nie tylko 
świetna zabawa, to mam wrażenie 
edukacja konsumentów, ochrona 
kultury i tradycji kulinarnej, to 
wreszcie Radość z biesiadowania 
i wspólnego kosztowania. Żyć po 
to, by kochać jeść.

Karol Okrasa


