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Wielu radosnych i niepowtarzalnych chwil
w Święta Wielkiej Nocy,
serdecznych spotkań rodzinnych
przy świątecznym stole,
przyjaznych rozmów, miłych gestów
i wszelkiej pomyślności życzą

fot. Radosław Czyżewski

Ile jest prawdy w zarzutach referendalnych ?
Zbliża się termin referendum dotyczącego
odwołania Andrzeja Strzechmińskiego z funkcji
Burmistrza Miasta Łeby. Należałoby zatem
przedstawić rzeczywiste fakty torpedujące kłamstwa
zawarte w uzasadnieniu referendalnym.
Pięcioro mieszkańców - inicjatorów odwołania,
zarzucało Burmistrzowi zlokalizowanie Biedronki
w Wicku, a nie w Łebie, przeniesienie do Wicka
karetki pogotowia ratunkowego, obojętność wobec
problemów osób potrzebujących oraz zaniedbania
w dziedzinie turystyki, kultury, oświaty i sportu,
sięganie do kieszeni podatnika przez podwyżki
podatków i opłat lokalnych, zamiast pozyskiwania
środków zewnętrznych i funduszy unijnych. Kolejne
zarzuty to lokalizacja sushi baru na kanale
portowym, nieuzasadnione mandaty i grzywny
nakładane przez straż miejską oraz ustawienie
parkometrów na terenie Łeby.
I. Lokalizacja Biedronki w Wicku a nie w Łebie –
firma Geronimo Martins, która buduje sklepy
sieciowe Biedronki nie była zainteresowana
lokalizacją sklepu w Łebie. Nikt nie może tej firmie
narzucić lokalizacji ich sklepów. Po prostu
w tamtym czasie nie byli Łebą zainteresowani,
ponieważ wcześniej pewien przedsiębiorca podpisał
z Biedronką umowę franchisingową na prowadzenie
ich sklepu w Wicku. Taką samą umowę mógł
przecież podpisać każdy z łebskich przedsiębiorców,
ale nikt tego nie zrobił. Burmistrz nie może nikogo
zmusić do prowadzenia działalności gospodarczej
albo jej zabronić jeżeli jest ona prowadzona zgodnie
z prawem.
II. Przeniesienie karetki pogotowia ratunkowego do
Wicka – karetka nie jest własnością Łeby.
O lokalizacji punktów pogotowia ratunkowego
decyduję Wojewoda. Dlatego też o przeniesieniu
punktu ratunkowego wraz z karetką do Wicka
zadecydował Wojewoda Pomorski a nie Burmistrz
Łeby. Należy przy tym zaznaczyć, że Wojewoda po
usilnych prośbach Burmistrza Łeby zgodził się aby
na okres wakacyjny ponownie przenieść punkt
ratunkowy wraz z karetką do Łeby.
III. Obojętność wobec problemów osób potrzebujących – jest szereg codziennych działań
podejmowanych przez Burmistrza Łeby
zaprzeczających tej tezie. Dla przejrzystości
wymienię tylko te, które są dużym obciążeniem dla
budżetu miasta:
n zapewnienie mieszkańcom Łeby popołudniowo-

nocnej oraz sobotnio-niedzielnej i świątecznej
bezpłatnej opieki zdrowotnej – to z budżetu
miejskiego opłacana jest ta opieka,
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n docieplenie budynku socjalnego przy Al. św.
Mikołaja 22 – mieszkańcy tego budynku wystąpili
z prośbą o docieplenie, ponieważ temperatura
w niektórych mieszkaniach spada zimą do 10 stopni.
Burmistrz niezwłocznie wykonał to docieplenie
mimo, że niemała, bo 55–cio tysięczna inwestycja
nie była ujęta w budżecie.

IV. Zaniedbania w dziedzinie turystyki, kultury,
oświaty i sportu – tu też jest szereg dokonań
Burmistrza, które zaprzeczają tej tezie. Jest tych
dokonań tyle, że opisanie ich wystarczyło by na
oddzielny duży artykuł. Wymienię tylko kilka
argumentów udowadniających, że teza ta jest totalną
bzdurą.
n Oświata – tylko w 2011 roku Burmistrz dołożył
z kasy miejskiej do funkcjonowania naszych dwóch
szkół i sześciu prywatnych przedszkoli ponad
2 miliony 900 tysięcy złotych. Ilość dzieci
zapisanych do tych placówek w październiku 2011
roku wynosiła 557. Z tego wynika, że na każde
dziecko nasze miasto przeznacza kwotę 5,2 tysiąca
złotych. Nie musielibyśmy tego robić, przecież jest
wiele gmin w Polsce, które funkcjonują tylko
w ramach subwencji państwowej.
n Turystyka, kultura, sport – tych, którzy nie widzą

ile dzieje się wokół tych tematów odsyłam do
wszystkich dotychczas wydanych naszych
Biuletynów i harmonogramu imprez z roku
poprzedniego. Naprawdę jest czym się pochwalić.
V. Sięganie do kieszeni podatnika przez podwyżki
podatków i opłat lokalnych, zamiast pozyskiwania
środków zewnętrznych i funduszy unijnych –
ponownie wymienię kilka argumentów torpedujący
kolejny bezsensowny zarzut.
n Przede wszystkim należy powiedzieć, że w roku
2011 podatki zostały zmniejszone w stosunku do
ustalonych przez poprzednią panią burmistrz –
przypomnę: poprzednia pani burmistrz chciała
zafundować mieszkańcom Łeby wzrost podatku od
nieruchomości o 23%!!! a opłaty miejscowej
o 94%!!! w stosunku do roku 2010. Burmistrz
Strzechmiński zmniejszył je znacząco, natomiast
w roku 2012 wzrosły tylko dwa podatki: od środków
transportowych i to tylko dlatego, że wzrost ten
został narzucony zmianą ustawy, oraz podatek od
nieruchomości tylko o wskaźnik inflacji. Czyli obie
te podwyżki nastąpiły z powodów zupełnie nie
związanych z Burmistrzem Strzechmińskim.
Wynika z tego, że argument sięgania do kieszeni
Łebian poprzez podnoszenie podatków jest bzdurą.
n Druga część zarzutu dotycząca nie pozyskiwania
środków zewnętrznych i funduszy unijnych też jest
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kłamstwem. Oto dowód: od początku kadencji do
dnia dzisiejszego Burmistrz Strzechmiński pozyskał
środki pieniężne na łączną kwotę ponad 6 milionów
389 tysięcy złotych na zrealizowanie takich
inwestycji jak: Park Misjonarzy Oblatów (etap I i II),
renaturyzacja starego koryta rzeki Łeby, realizacja
informatora turystycznego o Łebie, utworzenie
punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie
Łeby, rewitalizacja historycznego centrum miasta
Łeby (przypomnę: rozliczenie inwestycji związanej
z ulicą Kościuszki zostało przez poprzednią panią
burmistrz przerzucone na 2011 rok bez
zabezpieczenia w budżecie stosownej kwoty
pieniędzy – te pieniądze musiał
pozyskać Burmistrz Strzechmiński),
VI. Lokalizacja sushi baru
– z kanału portowego
zniknęła już barka, nazywana barem sushi.

Przypomnę - za tę
cześć kanału, w której
zacumowany był bar
i wszystko to co się w tej części
kanału działo odpowiadał Starosta
Lęborski - dlatego też, to Starosta był
zobowiązany do podjęcia decyzji o rozbiórce tegoż
baru. Bar sushi postawiony został bez dopełnienia
niezbędnych formalności i dokumentów, których
przedłożenia wymagało Starostwo Powiatowe
w Lęborku. Dzięki usilnym prośbom Burmistrza
Łeby, skierowanym do Starosty Lęborskiego,
16 lutego ostatecznie rozebrano ww. obiekt.
VII. Nieuzasadnione mandaty i grzywny nakładane
przez straż miejską – zapewne autorem tego zarzutu
jest jedna z tych pięciu osób, założycieli komitetu
referendalnego. Jedna z nich otrzymywała mandaty
za notoryczne wysypywanie popiołu na ulicę. Były
oczywiście rozmowy i prośby aby tego nie robiła, ale
osoba ta oświadczyła, że cytuję: „Moja matka
wysypywała popiół na ulicę i ja też będę wysypywać,
a burmistrz to mi może ...”. Celowo podałem ten
przykład, ponieważ gro tych mandatów było
wręczanych z powodu świadomego zanieczyszczania miasta i jego okolic, przez niektórych
mieszkańców Łeby.
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VIII. Ustawienie parkometrów na terenie Łeby –
bzdura, czy ktoś widział stojące parkometry
w Łebie?
Na koniec chciałbym zacytować wpis jednego
z internautów na blogu Gazety Kaszubskiej. Niech
ten wpis będzie komentarzem do prawdziwych
intencji organizatorów referendum.
24 marca 2012 o 23:31 Krzysztof pisze:
Szanowni mieszkańcy pięknego kurortu! Jestem od
dziesięcioleci już związany z Łebą i zawsze, jak tylko
mogę odwiedzam ten piękny zakątek naszego
wybrzeża. Zawsze czuję się w Waszym miasteczku,
jak u siebie i chciałbym, aby było tak dalej. Ale, na
miłość boską, nie psujcie opinii sobie i całej
społeczności lokalnej. Tego rodzaju rozgrywki
mają najczęściej podłoże czysto polityczne,
a nie racje merytoryczne. Cóż, walka o władzę jest stara jak świat, ale nie zawsze
przyświecają jej czyste intencje. To widać
i czuć na odległość i w tym przypadku.
Śledzę to w mediach i na
forum internetowym.

Przecież obecnego burmistrza
chce odwołać część mieszkańców
niemalże od Jego zwycięstwa w wyborach
jesiennych 2010 roku. Argumenty przytaczane
są zawsze te same. Jak widać jednak większość
mieszkańców Waszej społeczności przekonała się do
słuszności swego wyboru. Szkoda pieniędzy na całe
to referendum, gdyż nic ono nie zmieni. A wizerunek
miasta może tylko na tym stracić.
Każdy, kto obserwuje całe to zamieszanie wie, że
komuś bardzo zależy na powrocie do władzy i z tego
ośrodka płynie inspiracja i dążenie do celu.
Podobnie dzieje się na szczeblu centralnym, gdzie
przegrany przed laty usiłuje wrócić za wszelką cenę
do władzy.
Życzę Wam drodzy mieszkańcy Łeby, aby Wasze
miasteczko rozwijało się pomyślnie, a władze miasta
nie były zmieniane z powodów czysto partykularnych, niektórych jego mieszkańców.
Jacek Nowakowski
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Programy promocji
dla przedsiębiorców
Na terenie całego kraju Ministerstwo Gospodarki
wdraża Program Operacyjny Innowacyjna
Gospodarka (PO IG). Program ten współfinansowany jest ze środków europejskich,
opracowany w ramach Narodowych Strategicznych
Ram Odniesienia (NSRO).
Promocja polskiej gospodarki na rynkach
międzynarodowych możliwa jest, dzięki wsparciu
przedsiębiorstw w ramach poddziałania 6.5.1. MG
przygotowało branżowe programy promocji. Ich
celem jest wsparcie udziału przedsiębiorców
w różnorodnych przedsięwzięciach promocyjnych,
które jako całość stanowić będą kompleksową
promocję konkretnej branży. Do branż tych należą:
meblarska, jubilersko-bursztynicza, usługi IT i ICT,
produkcja jachtów i łodzi rekreacyjnych, przemysł
biotechnologiczny i farmaceutyczny, produkcja
sprzętu medyczngo i aparatury pomiarowej, branża
stolarki okiennej i drzwiowej, budownictwo, branża
ochrony i zachowania zabytków, kosmetyki, odzież,
dodatki, galanteria skórzana, turystyka medyczna,
przemysł obronny oraz polskie specjalności
żywnościowe.
Celem projektu systemowego 6.5.1 jest wzrost
konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez
poprawę jej wizerunku wśród partnerów
międzynarodowych oraz upowszechnianie informacji o Polsce i możliwościach nawiązywania kontaktów gospodarczych. Osiągnięcie celu nadrzędnego
wiąże się z koniecznością realizacji celów
szczegółowych projektu jakimi są:
n poprawa wizerunku polskiej gospodarki wśród

partnerów międzynarodowych,
n poprawa dostępu do informacji o Polsce,
n poprawa dostępu do informacji o warunkach

prowadzenia działalności gospodarczej poza
granicami Polski,
n zwiększenie inwestycji przedsiębiorców na

rynkach zagranicznych,
n wypromowanie polskich specjalności

eksportowych,
n zwiększenie eksportu polskich produktów

markowych.
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Natomiast celem realizacji poddziałania 6.5.2.
"Wsparcie przedsiębiorców w programach
promocji" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest wsparcie udziału
przedsiębiorców w:
1. branżowych programach promocji (stanowią one
kompleksowe programy promocji konkretnej branży
lub grupy produktowej, umożliwiające wykreowanie polskich specjalności eksportowych),
2. programach promocji o charakterze ogólnym
(zakładają one promocje Polski i polskiej gospodarki
podczas imprez promocyjnych organizowanych
w kraju i za granicą).

Udzielana w ramach poddziałania pomoc w formule
de minimis przyczyni się do poprawy wizerunku
Polski i polskiej gospodarki, jak również
zintensyfikuje proces internacjonalizacji przedsiębiorstw, zwiększy ich konkurencyjność oraz
przyczyni się do wykreowania polskich specjalności
eksportowych.
Podmioty uprawnione do uzyskania wsparcia w ramach poddziałania 6.5.2. POIG:
Przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą i mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy zgłosili swój udział
w branżowym programie promocji lub programie
promocji o charakterze ogólnym.
Dokładniejsze informacje znajdą Państwo na stronie
internetowej Ministerstwa Gospodarki
http://www.mg.gov.pl/
Anna Rataj
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Straż Miejska informuje
Bezpieczne place zabaw
Przypominamy, że dnia 25 listopada 2011 roku
weszła w życie uchwała nr XI/87/2011 Rady
Miejskiej w Łebie dotycząca wprowadzenia
regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Łeby. W trosce o bezpieczeństwo dzieci przebywających na ich terenie
jesteśmy zobowiązani do przestrzegania regulaminu. Poniżej przedstawiamy jego treść, która
będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń przy
wszystkich miejskich placach zabaw.
REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACÓW ZABAW
ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA ŁEBY
1) Plac zabaw dla dzieci to ogólnodostępny teren służący
zabawie, rekreacji i wypoczynkowi.
2) Dzieci poniżej 7 roku życia mogą przebywać na terenie
placu zabaw tylko pod opieką osób dorosłych
(rodziców lub opiekunów).
3) Za dzieci pozostawione na placu zabaw bez opieki
odpowiedzialność ponoszą ich rodzice lub opiekunowie.
4) Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie
z ich przeznaczeniem, ponadto z uwagi na bezpieczeństwo
bawiących się należy przestrzegać następujących reguł:
a) zabrania się wchodzenia na górne elementy konstrukcji
urządzeń zabawowych, szczególnie dotyczy to huśtawek,
przeplotni, drabinek, dachów domków; b) zabrania się
korzystania z huśtawek, karuzel i zjeżdżalni przez więcej niż
jedno dziecko na jednym miejscu jednocześnie; c) zabrania się
stawania na ruchomych częściach urządzeń; d) z urządzeń
wspinaczkowych można korzystać wyłącznie pod nadzorem
opiekunów.
5) Na terenie placu zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz
spożywania napojów alkoholowych lub innych środków
odurzających oraz zakaz przebywania osób pod wpływem
alkoholu i środków odurzających.
6) Zabrania się:
a) wprowadzania zwierząt; b) gry w piłkę; c) palenia tytoniu;
d) palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych
i szkodliwych substancji chemicznych.
7) Zgodnie z art. 54 Kodeksu Wykroczeń nieprzestrzeganie
regulaminu skutkuje odpowiedzialnością na podstawie
Kodeksu Wykroczeń.
8) Wszelkie uszkodzenia urządzeń zabawowych należy
niezwłocznie zgłaszać administratorowi placu zabaw.
Obowiązki administratora placów zabaw pełni Urząd Miejski
w Łebie, ul. Kościuszki 90, 84-360 Łeba.
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Utrzymanie
zwierząt domowych
Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane
są do zapewnienia takiego stopnia opieki nad nimi,
aby zwierzęta nie powodowały żadnego zagrożenia
lub uciążliwości dla ludzi.
Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:
w odniesieniu do psów:
- wyposażenie psa w obrożę, a w przypadku ras
uznawanych za agresywne – w kaganiec,
- prowadzenie psa na uwięzi, a psa rasy uznawanej za
agresywną lub w inny sposób zagrażającego
otoczeniu – w nałożonym kagańcu,
w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:
- niewprowadzanie zwierząt domowych na tereny
placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, plaż,
kąpielisk oraz tereny objęte zakazem na podstawie
odrębnych uchwał Rady Miejskiej,
- natychmiastowe usuwanie przez właścicieli
zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta
domowe w obiektach i na innych terenach
przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach,
parkingach, terenach zielonych, itp.; nieczystości te,
umieszczone w szczelnych, nie ulegających
szybkiemu rozkładowi torbach, mogą być
deponowane w komunalnych urządzeniach do
zbierania odpadów; postanowienie to nie dotyczy
osób niewidomych, korzystających z psów
przewodników.
Właścicielom zwierząt przypominamy, że zgodnie
z art. 64 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu
wykroczeń (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 46,
poz. 275) nieprzestrzeganie regulaminu skutkuje
odpowiedzialnością na podstawie Kodeksu
Wykroczeń.
Dbajmy o nasze zwierzaki i nasze miasto !
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Geotermia Uniejów
Studium niemieckich portów jachtowych
W dniach 22-23 marca br. odbył się planowany od
dawna wyjazd do Uniejowa oraz trzech miast
portowych położonych na północno-wschodniej
części Niemiec (Greifswald, Anklam oraz
Ueckermunde). Pierwszego dnia Burmistrz Miasta
Łeby Andrzej Strzechmiński wraz z grupą radnych
i pracownikiem łebskiego magistratu, odwiedzili
geotermie w Uniejowie. "Geotermia Uniejów" jest
nowoczesną, prężnie rozwijającą się instytucją,
która powołana została w celu zagospodarowania
wód termalnych, prawdziwego skarbu ziemi
uniejowskiej. Jednym z cenniejszych zastosowań
wód geotermalnych, realizowanym przez spółkę
"Geotermia Uniejów" jest ogrzewanie miasta.
Ciepłownia geotermalna połączona z olejową
kotłownią szczytową ma docelowo zaopatrywać

w ciepło ok. 70% budynków w Uniejowie. Nowy
system zastępuje 10 kotłowni lokalnych opalanych
węglem oraz 160 kotłowni znajdujących się
w domach jednorodzinnych. Prezes geotermii Pan
Jacek Kurpik udzielił wyczerpujących informacji
dotyczących funkcjonowania oraz rachunku
ekonomicznego tego ogromnego kompleksu.
Kolejny dzień grupa Łebian w której był również
Prezes Portu Jachtowego Pan Sławomir Kowalski
odwiedziła trzy miasta portowe na terenie Niemiec.
Uzyskane informacje z pewnością będą pomocne
przy wypracowaniu opinii na temat kierunków
rozwoju naszego miasta.
Anna Rataj

fot. Wojciech Siwczyński
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Łebski maraton siatkówki zakończony
Łeba już po raz XIV gościła młodych siatkarzy.
Przez dwa tygodnie Łeba i powiat lęborski
przeżywały święto siatkówki.
Przypomnijmy, w drugi weekend marca
(8–11.03.2012 r.) boje swoje rozgrywali młodzicy
i młodziczki. Wśród 16 zespołów dziewcząt
rywalizację wygrał PAŁAC Bydgoszcz, natomiast
wśród 14 drużyn chłopców zwyciężył CHEMIK
Bydgoszcz.
Tydzień później (15-18.03.2012 r.) rozgrywki swoje
toczyli kadeci i kadetki. Zgłosiło się 15 zespołów
kadetów i 12 zespołów kadetek. Boje siatkarskie
toczyły się w hali sportowej Szkoły Podstawowej
i Liceum w Łebie.

Wśród gości honorowych do Łeby pojawili się
Paweł Riadanow, Konsul Federacji Rosyjskiej,
który dopingował zespoły z Kaliningradu. Przybył
również bohater polskiej piłki siatkowej, były trener
reprezentacji Polski Waldemar Wspaniały.
Głównymi organizatorami turnieju byli: Burmistrz
Miasta Łeby, Joanna Bieniek i Jarosław Pruski,
Starostwo Powiatowe w Lęborku, SP w Łebie, SPPS
Łeba, SPS Lębork, UKS IRYDA Cewice, PWZPS
Gdańsk, Fundacja Polska Siatkówka, Firma
BAKOMA oraz Zdrowotel Łeba.
Jarosław Pruski
Organizator

fot. MK - naszemiasto.pl

KLASYFIKACJA KOŃCOWA MIĘDZYNARODOWEGO MARATONU PIŁKI SIATKOWEJ MŁODZIEŻY
ŁEBA 2012 – KADETKI

ŁEBA 2012 – KADECI

I Miejsce : KS PAŁAC BYDGOSZCZ
II Miejsce : KADRA POMORSKIE
III Miejsce : PGNI 5 KĘDZIERZYN – KOŹLE
IV Miejsce : MKS DOBRE MIASTO
V Miejsce : UKS OLIMP BARTOSZYCE
VI Miejsce : G – NET MOŃKI
VII Miejsce : MTS KWIDZYN
VIII Miejsce : DYNAMO KALINGRAD
IX Miejsce : UKS OPP POWIAT KOŁOBRZESKI
X Miejsce : UKS TREFL GDYNIA
XI Miejsce : UKS OLIMP TŁUSZCZ
XII Miejsce : SPPS ŁEBA

I Miejsce : TEMPO OLSZTYN
II Miejsce : CHEMIK BYDGOSZCZ
III Miejsce : PG. Nr 5 KĘDZIERZYN – KOŹLE
IV Miejsce : UKS SMS NAFTA PIŁA
V Miejsce : KADRA WOJ. POMORSKIEGO
VI Miejsce : SPS LĘBORK
VII Miejsce : UMKS JURAND MALBORK
VIII Miejsce : DYNAMO KALINIGRAD
IX Miejsce : UKS OLIMP BARTOSZYCE
X Miejsce : SG. Nr 5 WOŁOMIN
XI Miejsce : UKS MOS CZARNI OSTROWITE
XII Miejsce : MKS DOBRE MIASTO
XIII Miejsce : STOCZNIOWIEC GDAŃSK
XIV Miejsce : MKS KORAB PŁUCK
XV Miejsce : UKS IRYDA CEWICE

Najlepsi zawodnicy XIV Turnieju w Łebie oraz
najlepszi zawodnicy w zespołach:

Najlepsze zawodniczki XIV Turnieju w Łebie oraz
najlepsze zawodniczki w zespołach:

1. Goss Jędrzej - TEMPO Olsztyn

1. Joanna Grzmocińska - kadra woj. pomorskiego

2. Gawrewicz Konrad - CHEMIK Bydgoszcz

2. Pola Nowacka - US PAŁAC Bydgoszcz

3. Kożuch Kacper - PG Nr 5 Kędzierzyn Koźle

3. Aleksandra Bieroń - PG Nr 5 Kędzierzyn Koźle

Łebski Biuletyn Informacyjny - Nr 3/2012
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Nabór dzieci do sekcji żeglarskiej
w Łebie klasy optimist

Łebski Klub Żeglarski ogłasza nabór
do szkolenia windsurfingowego

Międzyszkolny Klub Żeglarski „Marina” prowadzi
nabór dzieci do sekcji żeglarskiej klasy OPTIMIST
w wieku od lat 7.

Naszym celem jest propagowanie zdrowego stylu
życia, przywrócenie i utrzymanie nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu, wpływanie przez
sport na pozytywne kształtowanie charakteru
dziecka, nauczenie techniki żeglowania na desce,
nauczenie techniki gry w tenisa i dyscyplin
pochodnych, nauczenie bezpiecznego pływania
i nurkowania, a przede wszystkim dobra i zdrowa
zabawa.

fot. MKŻ Marina

Zgłoszenia przyjmuje Piotr Okenczyc,
tel. 510 100 202
Treningi odbywają 3 razy w tygodniu:
PIĄTEK 18:00 Zajęcia na basenie hotel Łeba.
SOBOTA 12:00 zajęcia sportowe sala gimnastyczna
w Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza
w Łebie lub Boisko Orlik od kwietnia zajęcia na
Jeziorze i na morzu * 17:00 zajęcia teoretyczne
Zdrowotel Mazowsze
NIEDZIELA 12:00 zajęcia sportowe orlik, sala
gimnastyczna.
Międzyszkolny Klub Żeglarski MARINA

fot. Krzysztof Pałac

Szkolenie jest adresowane do dzieci i młodzieży
w wieku 9-18 lat. Nabór przeprowadzamy dla dzieci
w wieku 9-15 lat.
W ramach szkolenia oferujemy: * lekcje pływackie –
wczesna wiosna * lekcje windsurfingowe – wiosna,
lato * lekcje tenisowe – późna jesień, zima.
Informacje i zapisy przyjmuje Grzegorz
Puławski pod numerem tel. 502-109-609
Łebski Klub Żeglarski

Majówka z Radiem ZET „Morze, Góry i Mazury”
W tym roku majówka w naszym mieście
organizowana będzie przy współpracy z Radiem
ZET oraz zaprzyjaźnionymi z Łebą miastami
Szczyrkiem i Mikołajkami pod hasłem „Morze,
Góry i Mazury”.
Założeniem projektu jest konkurs, podczas którego
w wyznaczonych punktach turyści i mieszkańcy za
zakupione towary i usługi otrzymają punkty na
kartach konkursowych. W dalszej kolejności,
zgodnie z regulaminem konkursu, wymienią je na
nagrody ufundowane przez Radio ZET, Hi-Tec
i partnerów majówki.
W związku z tym, zwracamy się do wszystkich
przedsiębiorców zainteresowanych uczestnictwem
w konkursie o zgłoszenie się i wpisanie w listę
partnerów projektu. Aby stać się uczestnikiem akcji
należy zgłosić się do Centrum Informacji
Turystycznej w Łebie, mieszczącej się przy ul.
Kościuszki 121 oraz Punktu Informacji Turystycznej, przy ulicy 11 Listopada 5a w Łebie, i dokonać
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wpisu partnerskiego do dnia 13 kwietnia 2012 roku.
Wszyscy partnerzy w zamian za uczestnictwo
w projekcie oraz wyrażenie zgody na powieszenie
plakatu promocyjnego wezmą udział we wspólnej
promocji otrzymując miejsce na umieszczenie
nieodpłatnej reklamy swojego punktu na stronie
internetowej oraz materiałach reklamowych
związanych z akcją.
Jednocześnie chcielibyśmy zaznaczyć, iż mile
widziane są fanty przekazane przez Państwa firmy
dla uczestników akcji. Każdy partner przekazujący
prezent będzie posiadał reklamę w trzech miastach
uczestniczących w projekcie oraz na stronie
internetowej.
Zachęcamy wszystkich do przyłączenia się do
zabawy oferującej ciekawą akcję przy niewielkich
kosztach. Więcej informacji pod numerem +48 504
247 615 oraz e-mail bot@leba.eu.
Paweł Dąbrowski
Łebski Biuletyn Informacyjny - Nr 3/2012

Strefy wolne
od dymu tytoniowego w Łebie
wyniki badania ankietowego
Na spotkaniu z mieszkańcami w Kinie RYBAK
17 lutego 2012r. rozpoczęto badanie ankietowe
postaw wobec wprowadzenia stref wolnych od
dymu tytoniowego na terenie miasta. Kwestionariusze były dostępne w Biurze Obsługi Klienta
Urzędu Miejskiego w Łebie.

Czy jesteś za wprowadzeniem stref wolnych od dymu tytoniowego
na terenie miasta Łeby?

Ankietowani wyrażali swoją opinię na temat
obszarów: plaży strzeżonej, parków miejskich oraz
deptaka na zrewitalizowanym odcinku ul.
Kościuszki.
Badanie zakończyło się 26 marca 2012r. Obok
przedstawiono wyniki.
Agnieszka Pałac

Promocja Łeby w górach
Przedstawiciele komórki promocji w Łebie oraz
Referatu Rozwoju i Promocji Powiatu Lęborskiego
wyruszyli z promocją polskiego morza do Wisły
i Szczyrku. Reprezentanci obu magistratów
stworzyli namiastkę łebskiej plaży w górskich
miejscowościach. Prowadzili konkursy wiedzy
o Łebie i Powiecie Lęborskim, w których główną
nagrodą były pobyty w Łebie ufundowane przez
łebskich gestorów bazy wypoczynkowej. Obsługa
stoiska służyła na miejscu informacją, prezentując
zainteresowanym atrakcje miasta i regionu.
Osiągnęliśmy nasz cel – mówią przedstawiciele obu
magistratów – Mamy za sobą wiele rozmów
z turystami oraz uczestnikami odbywających się na
miejscu zawodów, m.in. „Finału Zimowego Pucharu
Radia ZET w Beskidzkiej 5”. Bardzo mile
zaskoczeni obecnością polskiego morza w polskich
górach byli reprezentanci Polonii, która
uczestniczyła w Światowych Igrzyskach Polo-

nijnych. Dotarliśmy również do obecnych w Wiśle
i Szczyrku turystów z całej Polski, którzy bezpośrednio zainteresowani byli urlopem nad morzem.
Nie chodzi przecież o to, by bezmyślnie rozdawać
materiały informacyjno-promocyjne tak zwanym
kolekcjonerom, ale by mieć możliwość przekazania
informacji o walorach i atrakcjach na temat naszego
regionu turystom wykazującym zainteresowanie.
Wówczas przekazujemy broszury i foldery w tematyce, która ich interesuje.
Reprezentanci Łeby i Starostwa kontynuowali akcję
w pięciodniowym cyklu promocyjnym. Przez
wszystkie dni częstowali gości lokalnym specjałem
rybnym – „śledziem po łebsku”. W trakcie pobytu
w Szczyrku w tym samym czasie znajdowali się
przedstawiciele ponad trzydziestu krajów z całego
świata.
Agnieszka Pałac

Dzień Ziemi - wymień makulaturę na piękne drzewko
W związku ze zbliżającym się Dniem Ziemi 14
kwietnia 2012r. (sobota) pierwszy raz
w Łebie odbędzie się ekologiczna
zbiórka makulatury na Skwerze Rybaka w godzinach od 10:00 do 14:00 .
Akcja skierowana jest do mieszkańców, którzy w dniu zbiórki przyniosą 5
kg makulatury oraz kupon, który
drukowany będzie kilkakrotnie na łamach
Dziennika Bałtyckiego od ostatniego
Łebski Biuletyn Informacyjny - Nr 3/2012

tygodnia w marcu. Uczestniczący w akcji
w zamian otrzymują drzewka iglaste,
które zostaną dostarczone przez
Nadleśnictwo w Lęborku. Dla Łebian
przygotowano 600 drzewek.
Zachęcamy wszystkich do udziału
w akcji oraz popularyzacji dobrych
praktyk ekologicznych!
Agnieszka Pałac
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TALENTIADA
2012
Już po raz siódmy Rada Rodziców przy Szkole
Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Łebie wraz
z Dyrekcją zorganizowała koncert TALENTIADA
2012. Tegoroczny koncert odbył się w niedzielę 25
marca w hali sportowej przy Szkole Podstawowej
im. Adama Mickiewicza. W koncercie udział wzięły
dzieci z lokalnych przedszkoli i szkoły podstawowej, młodzież gimnazjalna oraz dzieci i młodzież
z lokalnych grup artystycznych. Wśród artystów
występujących na scenie Talentiada można było
zobaczyć: dzieci z Oddziałów Przedszkolnych przy
Szkole Podstawowej, dzieci z niepublicznych
przedszkoli: „Pinokio”, „Bursztynek” i Ochronki
Sióstr Służebniczek, laureatów konkursu pn.
„Talentiada”, który został przeprowadzony na
poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum.
Prezentowały się także lokalne grupy artystyczne,
a wśród nich: zespół VIVO z Gimnazjum, zespoły
taneczne Presto i Presto II, chór szkolny „Fa-La-Re”
ze Szkoły Podstawowej, chór dziecięcy Biedronki
z Parafii Św. Jakuba Apostoła oraz parafialna
scholka „Promyki Pana” z Parafii p.w.
Wniebowzięcia NMP.
Podczas koncertu zorganizowano zbiórkę publiczną
w formie sprzedaży cegiełek wartościowych oraz
sprzedaży produktów i tu m.in. pyszne domowe
wypieki w kawiarence szkolnej czy też „laleczki –
kibice”, wykonane przez uczniów Szkoły
Podstawowej w Łebie. Podczas koncertu
zorganizowana była także wielka loteria fantowa pn.
„Loteriadka Talentiadka”.

fot. Kazimierz Dygowski

Cały koncert przebiegał w atmosferze pozytywnego
kibicowania, o czym świadczył także wystrój hali
i stroje organizatorów przedsięwzięcia. Tegoroczna
inicjatywa Talentiada, z uwagi na charakter
przygotowań Polski jako organizatora Euro 2012,
została także objęta patronatem projektu spółki
PL.2012 „Wszyscy jesteśmy gospodarzami”.
Zdjęcia i informacje z tego wydarzenia będą
Państwo także mogli zobaczyć na stronie oficjalnej
tego projektu - http://goo.gl/BYzWz.
Sam koncert uatrakcyjniły konkurencje sportowe
oraz quiz sportowy, w którym nagrody ufundował
Polski Związek Piłki Nożnej.
Finałem koncertu było losowanie nagrody głównej –
roweru oraz uroczyste uhonorowanie uczestników
koncertu medalami i dyplomami, tak ważne dla
małych artystów. Zwieńczeniem tegorocznej
inicjatywy było wspólne pamiątkowe zdjęcie, a w tle
słychać było słowa piosenki Marka Torzewskiego
„Do boju Polsko”.

fot. Kazimierz Dygowski
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Inicjatywa taka jak Talentiada na gruncie
społeczności lokalnej łączy w sobie nie tylko
pierwiastek artyzmu występów małych i dużych
artystów, zaangażowania rodziców, nauczycieli, ale
także propaguje pozytywne wartości i idee (postawy
fair play zarówno na boisku jak i w życiu codziennym). A i w tym roku wydarzenie pn. Talentiada
2012 odbiło się echem także poza granicami naszego
Miasteczka.
Eliza Jackowska
Łebski Biuletyn Informacyjny - Nr 3/2012

fot. Radosław Czyżewski
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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:
n
n
n
n
n
n
n

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

Klasa o profilu
Straż Graniczna
Zespół Społecznych Szkół Ponadgimnazjalnych im.
Noblistów Polskich w Łebie w bieżącym roku
szkolnym nawiązał ścisłą współpracę z Placówką
Straży Granicznej w Łebie. Pojawił się plan
utworzenia od roku szkolnego 2012/2013.
w Liceum Ogólnokształcącym klasy o profilu
Straż Graniczna.

Wydawca: Urząd Miejski w Łebie
(siedziba redakcji) ul. Kościuszki 90
84 – 360 Łeba
tel. 598661510
fax 598661337
e-mail: lbi@leba.eu
Redaktor naczelna: Agnieszka Pałac
Redakcja: Paweł Dąbrowski
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Fotograf i projektant: Radosław Czyżewski

Przeprowadzone przez Dyrektor Szkół w Łebie
Małgorzatę Korszlę i Komendanta Placówki SG
w Łebie p. pułkownika Krzysztofa Maluchnika
rozmowy intencyjne wskazują na możliwość
szerokiej współpracy w dziedzinie edukacyjnej.
Przewidziane są do realizacji przedmioty związane
z profilem, które prowadzić będą funkcjonariusze
SG. Ponadto przewiduje się realizację następujących
przedmiotów w zakresie rozszerzonym: język
angielski, wiedza o społeczeństwie. oraz elementy
musztry, które wprowadzone zostaną do treści
programowych edukacji dla bezpieczeństwa oraz na
dodatkowej godzinie wychowania fizycznego.
Ukończenie naszego liceum o profilu Straż Graniczna to przygotowanie do zadań rekrutacyjnych
stawianych kandydatom do służb mundurowych.
Rekrutacja do klas pierwszych rozpoczęta.
Małgorzata Korszla
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