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„Koniec z przywilejami
dla wybrańców”
Andrzej Strzechmiński
czytaj na str. 3

Zmiana organizacji pracy w łebskim magistracie
Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na
właściwe i skuteczne funkcjonowanie Urzędu
Miejskiego w Łebie, dnia 9 stycznia 2012 roku
nastąpiła reorganizacja pracy urzędników oraz
wprowadzono nowy regulamin organizacyjny
w łebskim magistracie. Najbardziej istotne zmiany
dotyczą uporządkowania zakresów obowiązków
pracowników polegającego na dostosowaniu ich do
zadań przypisanych poszczególnym stanowiskom
pracy. Nadrzędnym celem działań jest usprawnienie
pracy poszczególnych referatów oraz Urzędu jako
całości.
Co to oznacza dla mieszkańców? Zasadniczą zmianą
jest przeniesienie niektórych zadań Sekretariatu
(p.11) do Biura Obsługi Klienta, które mieści się na
parterze przy wejściu głównym do Urzędu.
Sekretariat (p.11) obecnie pełni funkcję kancelarii
Burmistrza Miasta Łeby, a nie, jak do tej pory,

punktu obsługi interesantów. Wynika z tego, że
wszelkiej informacji oraz odpowiedzi na nurtujące
Państwa pytania udziela pani Agnieszka Ostrowska,
pracownik ds. obsługi klienta.
Istotną zmianą jest również utworzenie nowego
stanowiska ds. przedsiębiorczości. Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie miała w obowiązku obsługę wszystkich spraw związanych
z przedsiębiorcami, włącznie z wydawaniem
wszelkich zezwoleń i licencji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
W konsekwencji reorganizacji zostały również
zmodyfikowane nazwy niektórych stanowisk oraz
ich miejsce w strukturze organizacyjnej. Nowy
schemat struktury mogą Państwo znaleźć na stronie
www.lebabip.pl w menu Urząd Miasta i pod menu
Struktura Organizacyjna.
Agnieszka Pałac

Rewolucja śmieciowa

Informacja

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa
z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łebie znajduje się przy ulicy Kościuszki
90 (dawny budynek MOPS - zaplecze Urzędu
Miejskiego w Łebie) tel. (59) 86 62 000.

l Gmina ustali stawkę i sposób naliczania opłaty za
odbieranie odpadów, a także tryb, sposób
i częstotliwość jej wnoszenia – oczekuj informacji ze
strony urzędu gminy. l Stawka opłaty będzie
zależała od: liczby mieszkańców lub od powierzchni
nieruchomości lub od ilości zużytej wody lub będzie
stawką ryczałtową dla gospodarstwa domowego –
gmina wybierze jeden spośród tych wskaźników
i poinformuje Cię o sposobie liczenia opłaty. l
Opłata za odpady posegregowane będzie niższa,
opłaca się więc segregować odpady. l Przedsiębiorca wyłoniony przez gminę odbierze odpady
zmieszane i selektywnie zebrane od mieszkańców. l
Gmina będzie sprawować nadzór nad prawidłowym
zagospodarowaniem odpadów przez odbierającego.
l Powstaną punkty selektywnego zbierania
odpadów, do których wszyscy mieszkańcy będą
mogli oddać zebrane odpady – gmina poinformuje
Cię o miejscach lokalizacji punktów, godzinach ich
działania oraz jakie odpady możesz do nich
przynieść.
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie miasta
Łeby: http://www.leba.eu/content/view/898 lub na
stronie Ministerstwa Ochrony Środowiska:
http://www.mos.gov.pl/artykul/7_aktualnosci/1769
1_1_stycznia_zaczyna_sie_rewolucja_smieciowa_
oczywiscie.html
Redakcja
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Godziny pracy Komisji:
n Biuro Komisji

(poniedziałek, godz. 11:00–13:00).
n Punkt konsultacyjno-informacyjny dla ofiar

przemocy (środa, godz. 15:00–19:00).
n Punkt konsultacyjno-informacyjny ds. pomocy

psychologicznej i interwencji kryzysowej
(środa, godz. 16:00–19:00).
n Grupa wsparcia dla osób uzależnionych

(wtorek, godz. 17:00–19:00).
n Spotkania indywidualne dla osób uzależnionych

(czwartek, godz. 15:00–17:00).
Każdy kto potrzebuje pomocy psychologicznej,
może z niej skorzystać w środy, w godz. 16:00–
19:00 w Punkcie konsultacyjno-informacyjnym ds.
pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej
(Budynek dawnego MOPS).
Z porad psychologicznych można także skorzystać
w każdy poniedziałek w godzinach dostosowanych
do możliwości pacjentów.
Rejestracji można dokonać w godz. 7:00–15:00
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
(ul. Kościuszki 90a) lub pod nr. tel. (59) 866 17 81.
Redakcja
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Koniec z przywilejami dla wybrańców
Zakończył się pierwszy rok mojej kadencji jako
Burmistrza Miasta Łeby. Rok, który był dla mnie
trudny przede wszystkim dlatego, że był pierwszym.
Zawsze jest tak, że podejmując się wykonania
jakiegoś zadania po raz pierwszy, narażamy się na
ryzyko popełnienia błędu tylko dlatego, że brak nam
doświadczenia. Można byłoby tego uniknąć
opierając się w swoich działaniach na poprawnych
wzorcach pracy swojego poprzednika.
Jednak, jak tu mówić o dobrych wzorcach
poprzednika, jeżeli ten przekazał mi miasto będące
w zapaści. Deficyt budżetowy w 2010 roku osiągnął
astronomiczną, jak na nasze warunki i możliwości
kwotę 3,2 miliona złotych, a zadłużenie miasta
przekroczyło kwotę 9,3 miliona złotych. Do tego
okazało się, że wiele podjętych decyzji finansowych
przez poprzednika będzie skutkowało dopiero
w następnych latach. I tak, poprzednia władza
wypuściła w 2010 roku (przypomnę – był to rok
wyborczy) obligacje na kwotę 4 milionów złotych
z przeznaczeniem na wykonanie obwodnicy św.
Mikołaja, lodowiska - rolkowiska i rewitalizację
ulicy Kościuszki. Tę kwotę 4 milionów złotych
będziemy wszyscy spłacali do 2020 roku. Nie jest
jednak złym czynem wypuszczenie obligacji na
wykonanie takich inwestycji. Złym czynem jest
skandaliczne rozdysponowanie pieniędzy pochodzących ze sprzedaży tych obligacji. Zapłacono
z nich 1,7 miliona złotych za wykonanie obwodnicy
i lodowiska – rolkowiska, a resztę pieniędzy
zmarnotrawiono. W związku z tym rozliczenie
inwestycji związanej z ulicą Kościuszki przerzucono
na 2011 rok. Nie byłoby nic w tym złego, gdyby
kwota przeznaczona na to rozliczenie tj. 2,3 miliona
złotych pozostała w kasie miejskiej do dyspozycji
nowego burmistrza w 2011 roku. Tak się jednak nie
stało. Kwotę 2,3 miliona złotych „przejedzono”.
Została ona wchłonięta przez budżet 2010 roku
i wydana na ogromne, często nie uzasadnione
nagrody i podwyżki dla pracowników oraz inne,
niekoniecznie potrzebne przyjemności. Przypomnę
w tym miejscu ponownie, był to rok wyborczy. Po
przegranych wyborach przez mojego poprzednika,
ale jeszcze przed przekazaniem mi „kluczy do
miasta”, wydawano pieniądze z dużym gestem. Dla
porównania, za tę zmarnotrawioną kwotę 2,3
miliona złotych można byłoby wyremontować część
ulicy Niedziałkowskiego, Starzyńskiego, Paderewskiego i Kwiatkowskiego lub całą ulicę Nowęcińską i drugą część ulicy Abrahama.
Kolejną brzydką wrzutką poprzedniej pani burmistrz
było nie zaplanowanie w budżecie na 2011 rok
wydatków na zasiłki dla MOPS - a jest to niemała
kwota, bo 215 tysięcy złotych. Mało tego, moja
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poprzedniczka oparła wyliczenia budżetu, który ja
miałem wykonać już jako nowy burmistrz, na
gigantycznie wywindowanych podatkach i opłatach
miejscowych. Budżet jaki otrzymałem do
wykonania był totalną fikcją. Czystą papierową
manipulacją. Poprzednia pani burmistrz chciała
zafundować nam, mieszkańcom Łeby wzrost
podatku od nieruchomości o 23% !! a opłaty
miejscowej o 94% !!! w stosunku do poprzedniego
roku. Ja nie załamałem rąk i zacząłem szukać
możliwości, aby zbilansować budżet na koniec 2011
roku nie obciążając mieszkańców Łeby tak
wysokimi opłatami. Znalazłem rozwiązanie
i zamknąłem rok z nadwyżką aż 740 tysięcy złotych.
Oznacza to, że nie wypuszczając kolejnych
obligacji, ani nie biorąc żadnego kredytu na bieżącą
działalność zdobyłem dla miasta pieniądze na jego
funkcjonowanie i na wyeliminowanie trzy
milionowego deficytu z jakim przejmowałem
miasto. Wymagało to ode mnie dużej determinacji
i pogodzenia się ze świadomością, iż stracę na
popularności, a zyskam jedynie wrogów. Mimo to
zaryzykowałem. Zacząłem od wydawałoby się
nielogicznego posunięcia, bo zmniejszyłem
dwukrotnie zaproponowany przez poprzedników
podatek od nieruchomości i zmniejszyłem
trzykrotnie, zaproponowaną również przez
poprzedników, wysokość opłaty miejscowej oraz
obniżyłem aż czterokrotnie wysokość opłaty
targowej. Zrobiłem to jednak z jednoczesnym
uszczelnieniem ich pobierania i wprowadzeniem
drastycznych oszczędności w wydatkach miejskich.
Maksymalnie ograniczyłem wydatki urzędu.
Rozpocząłem proces restrukturyzacji urzędu.
Skończyłem z kolesiowskim umarzaniem,
odraczaniem i zaniżaniem opłat oraz podatków
miejscowych. Zacząłem traktować wszystkich
mieszkańców Łeby według tych samych kryteriów.
Skończyłem z przywilejami dla wybrańców.
I udało się. Budżet dopiąłem, wypracowując
jednocześnie nadwyżkę 740 tysięcy złotych
i dzięki temu pobiłem swoisty rekord. Jestem
pierwszym w historii Łeby burmistrzem, który po
pierwszym roku urzędowania zamyka rok
budżetowy z nadwyżką. Nadwyżką wypracowaną
mimo tego, że przejmowałem miasto z gigantycznym deficytem. Mało tego, ta nadwyżka
budżetowa została zrealizowana bez zaciągania
kredytów i wypuszczania obligacji.
Jedynie wspomniani wcześniej wybrańcy są
niezadowoleni, ponieważ musieli stać się z dnia na
dzień normalnymi mieszkańcami Łeby, mającymi
takie same prawa i obowiązki jak każdy z nas.
Andrzej Strzechmiński
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fot. Radosław Czyżewski

Wystąpienie Przewodniczącej Rady Miasta
podczas ostatniej w roku 2011
Sesji Rady Miejskiej w dniu 29.12.2011 r.
Kończy się rok kalendarzowy, a tym samym rok
budżetowy - pierwszy rok z naszej wspólnej kadencji
Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta Łeby Andrzeja
Strzechmińskiego.
Pierwszy raz w historii samorządu miasta Łeby tj. od
1990 roku nowa rada i nowo wybrany burmistrz
otrzymał miasto w tak fatalnej kondycji finansowej.
Budżet roku 2010 zamknął się:
n deficytem budżetowym na kwotę 3.168.838 zł.
n zadłużeniem miasta na kwotę 9.335.000 zł.

A więc jak zamknąć budżet nie podwyższając tak
podatków i nie robiąc fikcji? Można było wypuścić
obligacje jak w roku ubiegłym. Można było zaniżyć
ceny nieruchomości i posprzedawać co tylko jest
możliwe.
Można też było zrobić fikcję papierową, a później
zobaczyć jak to się rozegra, najwyżej powstałby
większy deficyt, chociaż nad miastem wisiała nie
zapłacona za Kościuszki kwota 1.700.000 zł
z bieżącego budżetu miasta, spłata rat zadłużenia
i bieżące utrzymanie całego miasta i jednostek.

W roku 2010 wypuszczono obligacje na kwotę
4.000.000 złotych z przeznaczeniem na: obwodnicę
św. Mikołaja, lodowisko-rolkowisko i ul. Kościuszki. Z kwoty 4.000.000 złotych zapłacono:
n obwodnicę św. Mikołaja 1.206.000 zł,
n lodowisko-rolkowisko 540.000 zł.

Nowy zatwierdzony projekt budżetu na rok 2011
oparty został na oszczędnościach:

Za ul. Kościuszki nie zapłacono – przesunięto termin
płatności na rok następny 2011. Z obligacji pozostała
kwota 2.254.000 zł, która została wchłonięta przez
budżet bieżący. Było na ogromne podwyżki dla
pracowników, było na wszystko. Tą kwotę
4.000.000 zł będziemy spłacać do 2020 roku.

n ograniczenie wydatków w urzędzie i wszystkich

Projekt budżetu na rok 2011 wykonany przez
poprzedniego burmistrza oparty został na dochodach
z podatków i opłat lokalnych i tak:
n podatek od nieruchomości
wyk. 4.551.000 zł (2010)
- plan 5.610.000 zł (2011) - 23%,
n opłata miejscowa
wyk. 542.000 zł (2010)
- plan 1.050.000 zł (2011) - 94%.

W konsekwencji za 11 miesięcy mamy:

W projekcie budżetu nie zaplanowano wydatków na
zasiłki dla MOPS - a jest to niemała kwota bo
215.000 zł.
Projekt budżetu zakładał ogromne podniesienie
podatków i opłat lokalnych, ale również był po
prostu nierealny i wynikający z niczego. W takiej
kondycji otrzymaliśmy miasto na koniec roku 2010.
Nowa rada i burmistrz nie podnieśli podatków i opłat
tak strasznie wysoko, jak zakładał projekt budżetu
(do końca naszej kadencji podatki nie będą tak
wysokie, jak chciał poprzedni burmistrz w projekcie
na 2011). To już całkowicie spowodowało, że nie
było możliwości zamknięcia się budżetu przy tak
przyjętych założeniach.
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n w utrzymaniu miasta: energia, sprzątanie,

wywóz śmieci,
n ograniczenie wydatków z tego ciekawego

paragrafu „wydatki pozostałe”,
jednostkach,
n drastyczne uszczelnienie ściągalności opłat,
n likwidacji bezzasadnych umów zleceń, np. dozór

Intercampu czy dozór wysypiska śmieci.
n Dochody bieżące mamy 16.315.000 zł

(w 2010 było 14.748.000 zł).
n Wydatki bieżące mamy 14.663.000 zł

(w 2010 było 16.896.000 zł).
n Wynik - nadwyżka mamy 1.652.000 zł

(w 2010 deficyt -2.147.000 zł).
n Dochody majątkowe mamy 5.697.000 zł

(w 2010 8.668.000 zł).
n Wydatki majątkowe mamy 7.534.000 zł

(w 2010 9.698.000 zł).
n Wynik - deficyt mamy -1.836.000 zł

(w 2010 -1.021.000 zł).
n Łącznie deficyt -184.000 zł (-1.836.000 zł+1.652.000 zł)

(w 2010 -3.168.000 zł).
Rok 2011 kończy się:
n zadłużenie miasta to kwota 8.734.000 zł

mniejszy o 601.000 zł od 2010 roku,
n deficyt budżetowy na koniec listopada wynosi

184.000 zł – a był 3.168.000 zł.
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Jedyny kredyt jaki zaciągnięty został w 2011 roku
to 33.000 zł z przeznaczeniem na pojemniki do
segregacji odpadów z Banku Ochrony
Środowiska z tym, że do spłaty będzie 23.000 zł
ponieważ ok.10.000 zł będzie podlegać umorzeniu
z WFOŚiGW.
Zapłacono za rewitalizację ulicy Kościuszki
1.700.000 zł z bieżącego budżetu miasta oraz
kwotę 1.400.000 zł, ale ta kwota ma zostać
zwrócona przez Urząd Marszałkowski. Jaśniej to
jest tak, że w roku 2011 wydaliśmy 3.100.000 zł,
a zwrot kwoty 1.400.000 zł dopiero nastąpi.
Również w roku 2011 z budżetu miasta wydano
kwotę 550.000 zł na Park Misjonarzy Oblatów –
oczekujemy na zwrot kwoty 243.000 zł, który
nastąpi dopiero w 2012 roku. To finanse.
Ponadto:
n zakupiono pojemniki na śmieci co było zmorą
od wielu lat chociaż wiadomo, że jeszcze ich
brakuje
n przystąpiono do segregacji odpadów na skalę
całego miasta
n jesteśmy na ukończeniu planów
zagospodarowania miasta.
W tym roku mieliśmy możliwość wglądu
w dokumentację księgową, w informacje księgowe
oparte na dokumentach, a nie słowo przeciwko
słowu. Każde zapytanie o jakąkolwiek informację
było traktowane poważnie, nie było zbywane.

Nie jest moim zamiarem napadanie na kogokolwiek,
ale uważam, że w chwili obecnej informacje są
jawne i przejrzyste.
Nowy Rok 2012 nie będzie należał do łatwych,
budżet na nadchodzący rok nie jest szczytem marzeń
ani Rady Miejskiej, ani Burmistrza Łeby, jest trudny,
dlatego też zwracam się do wszystkich z prośbą
o współpracę i pomoc w realizacji wszystkich
planów i zamierzeń, mając na uwadze fakt, że nie
robimy tego dla siebie, ale dla wspólnego dobra nas
wszystkich.
Ja ze swej strony zobowiązuję się, że zrobię
wszystko, abym mogła za rok stanąć przed wysoką
naszą łebską Radą Miasta i przed Burmistrzem Łeby
oraz dyrektorami jednostek i powiedzieć, że
zrobiłam wszystko, co w mojej mocy, abyśmy byli
dumni z naszego miasta.
Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję za ten rok
ciężkiej pracy. Reprezentowanie naszego miasta,
mieszkańców, Rady Miasta to zaszczyt. Jestem
dumna i czuję się wyróżniona, że zaufaliście mi
Państwo.
Szanowni Państwo, życzę wszystkim spokoju,
zdrowia, mądrości i ludzkiej życzliwości dla innych
i oczywiście pięknego upalnego cudownego lata
2012.
Barbara Dąbrowska

Szanowni Mieszkańcy Miasta Łeby.
Miło mi zawiadomić, że 7 grudnia 2011
roku (przy pięknej pogodzie) spotkała
się grupka miłośników Polskich
Owczarków Nizinnych na cmentarzu
w Oleśnicy przy grobie dr Danuty
Hryniewicz. Pomnik zastał skończony
i zamontowany, brak jedynie rzeźby
psów, (która jest już podobno
skończona). Bardzo dziękujemy za
pamięć Łebian o Danusi i za piękne
kwiaty w kolorycie polskiego morza,
które Danka tak bardzo lubiła.
Przesyłam ukłony i pozdrowienia
dr Tomasz Borkowski.

fot. Barbara Dąbrowska

Członek Zarządu Głównego Kynologicznego
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9 XX Finał WOŚP 2012 w Łebie 9
Podczas XX Finału WOŚP w Łebie odbyła się
zagorzała licytacja wielu fantów. Pod młotkiem
znalazły się m.in. fotel Burmistrza Miasta, czyli
możliwość sprawowania władzy w wybranym przez
siebie dniu w łebskim magistracie oraz osobiste
pióro Burmistrza. Na aukcji wystawione były: strój
Krzysztofa Ignaczaka Reprezentanta Polski w piłce
siatkowej z autografami zespołu, koszulka
Agnieszki Bednarek – Kasza Reprezentantki Polski
w piłce siatkowej z podpisami koleżanek z zespołu
oraz piłka Reprezentacji Kobiet w piłkę ręczną
z autografami całej drużyny.
Licytowane były także kolacje, obiady i zabiegi SPA
w okolicznych hotelach i uzdrowiskach, przysmaki
rybne oraz wypieki od lokalnych przedsiębiorców.
Aukcje wsparli również łebscy artyści, ofiarując
akrylowy obraz, ręcznie wykonany szal z filcu oraz
gliniane rękodzieło. Wszystkie rekwizyty cieszyły
się zainteresowaniem wśród obecnych, a wymienione fanty to tylko niektóre spośród 30 licytowanych.
W przerwach między licytacjami nie można było się
nudzić. Gości zabawiały występy lokalnych
zespołów. Czas umilał zespół biesiadny BLIZA
z Władysławowa, śpiewający po kaszubsku,
niezastąpiony zespół muzyczno – wokalny VIVO
z Łeby oraz jedyna w Łebie saksofonistka Paulina
Strzegowska. Podczas tanecznych występów można
było podziwiać młode talenty z łebskich szkół takie
jak zespół taneczny Presto II ze Szkoły Podstawowej
oraz Presto z Gimnazjum. Zaprezentowane zostały
również sztuki walki karate przez dzieci z klubu
Shotokan.
Na zakończenie, mieszkańcy miasta wspólnie
z włodarzami zapalili Światełko Do Nieba. Dzieci
otrzymały zimne ognie, a dorośli zapalili lampiony
unoszące się w powietrze, dając tym samym wyraz
solidarności z WOŚP w całym kraju.
Jesteśmy szczęśliwi, że ludzi dobrego serca
nieustannie przybywa. Pragniemy podziękować
wszystkim mieszkańcom za wspólne granie i że
zawsze można na nich liczyć. To dzięki Wam
możemy zasilić konto WOŚP o kwotę prawie
7.000 zł! Dziękujemy i do zobaczenia za rok!
Gramy do końca świata i jeden dzień dłużej!
Szczególnie pragniemy podziękować ofiarodawcom:
n Panu Krzysztofowi Ignaczakowi i kolegom
z Reprezentacji Polski w piłce siatkowej
mężczyzn,
n Pani Agnieszce Bednarek – Kasza i koleżankom
z Reprezentacji Polski w piłce siatkowej kobiet,
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fot. Radosław Czyżewski

n Aleksandrze Jędrzejczyk i koleżankom
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

z reprezentacji Polski w piłce ręcznej kobiet,
Pani Barbarze Lechończak,
Pani Joannie Grabowskiej,
Pani Barbarze Gawron – Gołębiowskiej,
Pani Marzannie Skobodzińskiej,
Panu Tadeuszowi Salamonowi
i synowi Filipowi,
Piekarni - Ciastkarni Płotka,
Zakładowi Przetwórstwa Rybnego Asar,
Hotelowi Łeba,
Hotelowi Wodnik,
Restauracji Pod Gołębnikiem.
Magdalena Nieczypor
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Łeba Hitem turystycznym 2011 roku!
W roku 2011 Związek Miast Bałtyckich, do którego
należy Łeba, zorganizował konkurs zatytułowany
„Hit turystyczny 2011 roku”. Warunkiem
przystąpienia było członkostwo w stowarzyszeniu.
Łeba w wymienionym konkursie zdobyła bardzo
wysokie II miejsce! To ogromne wyróżnienie, jakim
teraz może szczycić się nadmorski kurort, wybrany
spośród ponad 100 innych miast członkowskich.
Każde z miast mogło wystąpić wyłącznie z jednym
wnioskiem. Łeba zgłosiła produkt turystyczny pt.
Zrewitalizowane Historyczne Centrum Miasta Łeby
wraz ze „Ścieżką Czasu” – Aleją Prezydentów RP,
której otwarcie odbyło się w sierpniu ubiegłego
roku. W konkursie oceniane były m.in. popularność
danego wydarzenia i jego wpływ na społeczeństwo.
W przypadku Łeby dotyczy to oddziaływania na
mieszkańców miasta oraz turystów wypoczywających w nadmorskim kurorcie, którzy chętnie
spacerują po ulicy Kościuszki i podziwiają Aleję
Prezydentów RP.
Łeba może być dumna ze zdobytego miejsca,
ponieważ dzięki Alei Prezydentów RP stanie się
jeszcze bardziej popularna za granicą niż jest

dotychczas. Jest to kolejna forma niewątpliwie
fantastycznej promocji, która rozpowszechniona
będzie na europejską skalę. Mamy nadzieję, że
pomoże to Łebie w zachęceniu turystów do
wypoczynku właśnie w tym mieście. Skusi zarówno
turystów którzy korzystali już z kąpieli słonecznych
w pięknym nadmorskim kurorcie, jak i tych, którzy
zawitają do Łeby po raz pierwszy.
„Ścieżka Czasu” jest godna poświęcenia uwagi,
ponieważ jest jedyną w Polsce, a prawdopodobnie i
w całej Europie Aleją z mosiężnymi odlewami dłoni
prezydentów.
Wyboru laureatów dokonywała specjalnie powołana
Komisja oceniająca zgłoszone hity turystyczne,
składająca się z 5 członków różnych miast
należących do ZMB.
Związek Miast Bałtyckich to zrzeszenie ponad 100
nadbałtyckich miast, które łączy podobny rozwój
regionu Morza Bałtyckiego, podobna kultura oraz
środowisko.
GRATULUJEMY zwycięzcom, a w szczególności
Łebie!
Magdalena Nieczypor

Puchar Pomorza Nordic Walking 2012 W Łebie!
Trwają już zapisy do I Plażowych Mistrzostw Nordic
Walking Łeba 2012 o Palmę Pierwszeństwa, które
odbędą sie w sobotę 31 marca 2012 r. w Łebie.
Impreza rozpoczyna cykl zawodów w ośmiu
miejscowościach Województwa Pomorskiego, które
składają się na Grand Prix Pucharu Pomorza Nordic
Walking. W marszu przewidziano dwa starty na
odcinkach 5 km i 10 km po terenie leśnym i plażowym.
Warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie wpisowego
w kwocie:
n 30 zł - rejestracja internetowa
i wpłata na konto do 8 dni przed zawodami,
n 35 zł - rejestracja internetowa
i wpłata na konto do 3 dni przed zawodami –
koniec rejestracji internetowej,
n 40 zł - przy weryfikacji w dzień zawodów,
n osoby niepełnosprawne odpowiednio
10, 15 i 20 zł w zależności od daty wpłaty.
Węcej informacji, regulamin zawodów oraz link do
zapisów elektronicznych znajdą Państwo na stronie
internetowej:
http://www.chodzezkijami.pl/events/365.
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Zapraszamy wszystkich miłośników Nordic
Walking! Stwórzmy reprezentację naszej Łeby TEAM ŁEBA! Łebianie zapisujcie się!
Agnieszka Pałac
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Puchar Burmistrza Łeby 2012
O nadmorskim kurorcie jakim jest Łeba, znów
będzie głośno! W pierwszy weekend lutego tj. 3-5
w letniej stolicy Polski zostaną rozegrane zawody
o „Puchar Burmistrza Łeby 2012” w wędkarstwie
morskim z kutrów. Turnieje zaliczane są w klasyfikacji Grand Prix Polski 2012 r. Podstawowym
warunkiem przystąpienia do konkursu jest
posiadanie licencji sportowej w dyscyplinie
morskiej.
Organizacją konkursu, który składa się z dwóch tur
zawodów, rozgrywanych w sobotę i w niedzielę,
zajął się WWKS „Słupia” (Wieloselekcyjny
Wędkarski Klub Sportowy). Zawody będą
rozgrywane w klasyfikacji indywidualnej, a udział
w nich będą mogli wziąć zawodnicy z klasyfikacji
końcowej Grand Prix 2011 r. oraz z klasyfikacji

Sportowe Laury Powiatu
Lęborskiego 2011

końcowej Mistrzostw Polski 2011 r. w dyscyplinach
morskich. W obydwóch ww. dyscyplinach należało
uzyskać któreś z miejsc od 1–50. Pozostali
uczestnicy zgłoszeni przez Okręgi lub kluby udział
wezmą wg kolejności zgłoszeń. W piątek, tj. 3
stycznia 2012 r. o godz. 15:00 odbędzie się uroczyste
otwarcie zawodów. W sobotę będzie miała miejsce I
tura rozgrywek, po niej ogłoszone zostaną wyniki I
tury. W niedzielę zawodnicy będą zmagać się w II
turze konkursu, po której także ogłoszone zostaną
wyniki. Na niedzielny wieczór przewidziane jest
zakończenie weekendowych zmagań o zwycięstwo. Szczególnie pragniemy polecić zawody te
wszystkim miłośnikom wędkowania i zachęcić do
wspierania swoich faworytów.
Magdalena Nieczypor

Karate Shotokan

Już po raz piąty organizowany był plebiscyt na
„Sportowe Laury Powiatu Lęborskiego”.
W klasyfikacji „Sportowe Wydarzenie 2011 roku”
mamy laureata z Łeby! I miejsce zajęło
Stowarzyszenie Przyjaciół Piłki Siatkowej z Łeby za
organizację XIII Międzynarodowego Maratonu
Siatkówki w Łebie. Podczas uroczystej gali
w Cewicach, która odbyła się w sobotę 21 stycznia
2012 roku, nagrody wręczył pan Jacek Nowakowski,
Zastępca Burmistrza Miasta Łeby. Wszystkim
zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

Od października 2011 r. w Łebie działa sekcja
dziecięca – Karate Shotokan. Zajęcia prowadzone są
przez licencjonowanego trenera Polskiego Związku
Karate - Piotra Pobłockiego, w czwartki 16:0017:00. Celem tych zajęć jest nauka dyscypliny,
poszanowania innych, wiary w siebie, systematyczności oraz panowania nad emocjami. Uczniowie
przygotowywani są do egzaminów, po których
zdobywają białe pasy z belkami, potwierdzone
oficjalnymi dyplomami. Pokazał to egzamin, który
odbył się 17 grudnia 2011 r. w Lęborku, gdzie dzieci
zdawały egzamin na pierwszy stopień karate
(zgodnie z wymogami Polskiego Związku Karate).
Z Łeby do egzaminu podeszło 14 osób, a byli to:
Baszyński Konrad lat 8, Boborycki Wiktor lat 8.
Chołys Kacper lat 7, Duczmal Michał lat 8, Gębka
Dawid lat 8, Grom Krystian lat 8, Karapuda Eryk lat
9, Piasecki Wojtek lat 8, Rostkowski Daniel lat 9,
Sierant Aleksandra lat 7, Sierant Robert lat 9,
Szymikowski Maksym lat 6, Zenker Gracjan lat 7,
Zenker Wiktoria lat 9. Najbardziej na egzaminie
wyróżnił się Krystian Grom. 12 stycznia na sali
sportowej w Łebie odbyło się uroczyste wręczenie
certyfikatów 9.1 kyu. Żeby zrozumieć sens
i cel karate – przyjdź, zobacz, wszystkich chętnych
zapraszamy!

Magdalena Nieczypor

na podstawie notatki Piotra Pobłockiego

Magdalena Nieczypor

Zlot off-roadowy 2012 w Łebie
Do Łeby zjedzie się blisko 70 pojazdów off-roadowych Land Rover i Range Rover.
24-26 lutego odbędzie się zlot Winter Czelendż o Puchar VB Leasing. Zawody trwać
będą trzy dni. Jeden z odcinków przejazdu obejmie plażę wschodnią A. Patronat
honorowy nad rajdem Winter Czelendż objął Burmistrz Łeby Andrzej Strzechmiński.
Magdalena Nieczypor
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Dwie koncepcje zagospodarowania
terenu wokół Czarnego Stawku
Powstały dwie propozycje zagospodarowania terenu zielonego wokół Łabędziego Stawku. Projekty
oraz symulacja 3D dostępne są na stronie internetowej www.leba.eu. Więcej informacji udziela Pan
Jacek Retman, pok. 8 w Urzędzie Miejskim w Łebie, ul. Kościuszki 90, tel. 59 8661 510, wew. 25.
Redakcja

Koncepcja nr 1
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Koncepcja nr 2

9

Reaktywacja
Pomorskiej Drogi
św. Jakuba na Pomorzu
Od kwietnia 2011 roku, trwają prace nad realizacją
projektu „RECReate - Rewitalizacja Europejskiego
Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego
Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba",
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej,
w ramach programu EWT Południowy Bałtyk. Jego
zakończenie przewidziane jest na grudzień 2013
roku.
Partnerami projektu są: Gmina Miasto Lębork (lider
projektu), Samorząd Powiatu Lęborskiego,
Samorząd Województwa Pomorskiego, Pomorska
Regionalna Organizacja Turystyczna, Województwo Zachodniopomorskie, Fundacja
Szczecińska, Samorząd Miasta Kretinga (Litwa)
oraz Ernst-Moritz-Arndt – Universtät Greifswald
(Niemcy). Łączna wartość projektu to ponad
1.200.000 EUR, w tym 85% to dofinansowanie ze
środków Unii Europejskiej.
Szlak powstał ponad tysiąc lat temu, a celem
wędrówki był grób św. Jakuba w Santiago de
Compostela w hiszpańskiej Galicji, dokąd
zaczynając od progu własnego domu, podążali
ludzie różnych narodowości o różnym statusie
społecznym. Jednocząc ludzi Droga św. Jakuba
znacząco przyczyniła się do rozkwitu kultury
europejskiej - Johann Wolfgang von Goethe napisał,
iż "drogi św. Jakuba ukształtowały Europę".
Oznaczone żółtymi muszlami na niebieskim tle
Drogi Św. Jakuba, o wspólnej nazwie Camino, to
jeden z najcenniejszych szlaków łączących w sobie
duchowość, obcowanie z naturą, odkrywanie

dziedzictwa kulturowego i turystykę aktywną.
Niebawem muszle pojawią się również na terenie
naszego powiatu, m. in. w Lęborku, Nowej Wsi,
Garczegorzu, Łebieniu, Charbrowie, Nowęcinie
oraz Łebie.
W powiecie lęborskim „kult jakubowy” funkcjonuje
już od wielu lat, poprzez: reaktywowanie Jarmarku
Odpustowego św. Jakuba, oznakowanie i wytyczenie Lęborskiej Drogi św. Jakuba, budowę parafii
jakubowej w Łebie, utworzenie sanktuarium
w Lęborku, wprowadzenie relikwii do kościołów
jakubowych w Łebie i Lęborku, itd.
Projekt RECReate ma na celu odtworzenie dróg św.
Jakuba w obszarze „Południowego Bałtyku”.
Główną przesłanką przedsięwzięcia jest ponowne
włączenie tej części Europy do „europejskiej
rodziny” Camino, a także podniesienie świadomości
mieszkańców o położeniu ich miejscowości na
ważnym europejskim szlaku kulturowym oraz
zachęcenie do aktywnego jego kreowania
i pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego regionu.
Rezultatem Projektu ma być wytyczenie
i oznakowanie szlaku, postawienie tablic informacyjnych oraz wydanie map, przewodników
i materiałów informacyjnych ukierunkowanych
także na osoby niepełnosprawne. Pozwoli to
połączyć pojedyncze obiekty i miejscowości w
logiczną całość, dzięki czemu zyskają one na
wartości i pozwolą na wykreowanie nowego
wspomagającego rozwój regionalny, produktu
turystyczno-kulturowego.
Iwona Juchniewicz

Autor Mapki - Departament Kartografii i Geodezji
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
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Pożegnanie choinki
Jakiś czas temu razem ubieraliśmy nasze
bożonarodzeniowe drzewko…

że zwyczaj ten na stałe wpisze się w kalendarz
wydarzeń naszego miasteczka.

W niedzielę przy ognisku pożegnaliśmy nie tylko
miejską choinkę ale i te przyniesione przez
mieszkańców miasta Łeby. Władze mają nadzieję,

Przy ogromnym ognisku, przy którym ogrzewali się
starsi i najmłodsi (nasi mieszkańcy), przy
kiełbaskach pieczonych w jego żarze dokonaliśmy
symbolicznego pożegnania naszych drzewek.
Wydarzenie to nie tylko było pomysłem na
spędzanie niedzielnego popołudnia, ale również
miało na celu pomoc mieszkańcom, tak aby na ich
podwórkach nie zalegały zapomniane drzewka.
Choinki zostały pocięte przez strażaków OSP Łeba,
następnie spalone, a ich popiół posłuży do obsypania, a tym samym do nawożenia miejskich krzewów,
jako naturalnego, a jakże cennego nawozu.

fot. Magdalena Nieczypor

Pomysłodawcą było Stowarzyszenie Forum
Turystyczno – Gospodarcze miasta Łeby przy
współudziale włodarzy naszego miasteczka.
Paweł Dąbrowski

Odwiedził Łebę dzięki Neptunowi
Niezwykłą przygodę przeżył trzynastoletni Danił
Korotkin z rosyjskiej miejscowości Morskoje, który
za sprawą Neptuna otrzymał w kwietniu 2011 roku
list w butelce nadany przez Bibliotekę Miejską w
Łebie 3 miesiące wcześniej. Dzięki dalszej, tym
razem elektronicznej, korespondencji i zaproszeniu
łebskiej książnicy w rocznicę nadania listu,
5 stycznia 2012 roku, chłopiec odwiedził nasze
miasteczko. Gościa powitali pracownicy Biblioteki
Miejskiej, łebska młodzież oraz Burmistrz Miasta
Łeby, Andrzej Strzechmiński.

Danił oraz wszyscy uczestnicy spotkania napisali
nowe listy do znalazcy, które Tomasz Fraszkowski,
Bosman Portu Jachtowego w Łebie, profesjonalnie
zalakował w trzech butelkach. Dzieci opisywały
siebie, Miasto Łebę i jego walory oraz zapraszały
znalazcę do przyjazdu.
List z Łeby nie był jedynym wyłowionym z morza po
licznych sztormach, nawiedzających także jego
nadmorską miejscowość. Danił jest również
w posiadaniu listu wysłanego w 1999 roku
z Jastrzębiej Góry przez dzieci z obozu zielonej
szkoły z Siemianowic Śląskich oraz znacznie
starszego, wysłanego z Niemiec, aż 24 lata temu!
Danił to szczęściarz! - powiedział jeden
z mieszkańców Łeby – dlatego przyniosłem pusty
kupon totolotka, aby wypełnił dla mnie szczęśliwe
liczby. Teraz czekamy na kolejnego znalazcę.
Agnieszka Pałac

Morskoje
Łeba

fot. Agnieszka Pałac
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Dyżury radnych
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łebie Barbara
Dąbrowska pełni dyżur w każdą środę w godz. od
12:00 do 15:30 w budynku Urzędu Miejskiego przy
ul. Kościuszki 90 pokój nr 2 - Biuro Rady Miasta
(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 Miasta
(parter).
Dyżury radnych odbywają się według poniżej
zamieszczonego harmonogramu na rok 2012:

Wydawca: Urząd Miejski w Łebie
(siedziba redakcji) ul. Kościuszki 90
84 – 360 Łeba
tel. 598661510
fax 598661337
e-mail: lbi@leba.eu
Redaktor naczelna: Magdalena Nieczypor
Redakcja: Agnieszka Pałac
Paweł Dąbrowski
Fotograf i projektant: Radosław Czyżewski
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6 lutego - Krzysztof Szumała
13 lutego - Joanna Jagodzińska
20 lutego - Genowefa Zielińska
27 lutego - Lucyna Ulewicz Karaś
5 marca - Krzysztof Szumała
12 marca - Joanna Jagodzińska
19 marca - Jan Kużel
26 marca - Lucyna Ulewicz Karaś
2 kwietnia - Halina Stachewicz
16 kwietnia - Adam Rataj
23 kwietnia - Stanisław Mielewczyk
30 kwietnia - Lucyna Ulewicz Karaś
7 maja - Halina Stachewicz
14 maja - Genowefa Zielińska
21 maja - Barbara Wawrzyniak
28 maja - Brunon Hokusz
4 czerwca - Radosław Zimnowoda
11 czerwca - Wojciech Śnioszek
18 czerwca - Jan Kużel
25 czerwca - Radosław Zimnowoda
3 września - Barbara Wawrzyniak
10 września - Wojciech Śnioszek
17 września - Piotr Okenczyc
24 września - Halina Stachewicz
1 października - Wojciech Śnioszek
8 października - Genowefa Zielińska
15 października - Barbara Wawrzyniak
22 października - Stanisław Mielewczyk
29 października - Piotr Okenczyc
5 listopada - Aleksandra Wolff
12 listopada - Aleksandra Wolff
19 listopada - Jan Kużel
26 listopada - Brunon Hokusz
3 grudnia - Piotr Okenczyc
10 grudnia - Aleksandra Wolff
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