BEZPŁATNE CZASOPISMO SPECJALISTYCZNE

NAKŁAD 1000 EGZ.

URZĄD MIEJSKI
UL. KOŚCIUSZKI 90
84-360 ŁEBA
TEL. 059 8661 510
FAX 059 8661 337
SEKRETARIAT@LEBA.EU
WWW.LEBA.EU

Łeba – wiatr i latawce
str. 6-7

fot. Wiesław Gwizdała

ISSN 2299-6036

Łebski Biuletyn
Informacyjny

Nr 5/2013
MAJ

Do Nowęcina szeroką drogą!
22 maja o godz. 11:00 odbyło się uroczyste otwarcie nowo wyremontowanej ulicy
Nowęcińskiej.
Inwestycja ta, w partnerskim projekcie z Gminą Wicko i Starostwem Powiatowym
w Lęborku, zrealizowana została w ramach Narodowego Programu Przebudowy dróg
Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo - Dostępność -Rozwój.
W uroczystości otwarcia Powiat Lęborski reprezentował Starosta – Wiktor Tyburski, licznie
przybyli Radni obu gmin oraz przedstawiciele lokalnych przedsiębiorstw i instytucji
publicznych.
Zebranych gości przywitał i przedstawił historię przebudowy ulicy Nowęcińskiej, Burmistrz
Miasta Łeby - Andrzej Strzechmiński. Głos zabrali również Starosta Lęborski i Wójt Gminy
Wicko. W uroczystym akcie przecięcia wstęgi udział wzięli: Starosta Powiatu Lęborskiego,
Wójt Gminy Wicko, Burmistrz Miasta Łeby oraz Przewodniczący Rady Gminy Wicko
i Przewodniczący Rady Miejskiej w Łebie – reprezentujący mieszkańców obu Gmin.
Przebudowa ulicy Nowęcińskiej to inwestycja o wartości 1 524 637 zł, przy udziale Państwa
456 579 zł, Starostwa Powiatowego 30 000 zł, Gminy Wicko 380 482 zł oraz Gminy Łeba
657 575 zł, która objęła wzmocnienie i poszerzenie jezdni na długości 657 m. Ustawiono nowe
oświetlenie uliczne, uregulowano odwodnienie pasa drogowego oraz dokonano nasadzeń
64 drzew. Wybudowane zostały również chodniki po obu stronach jezdni. W rejonie
cmentarza powstały nowe miejsca parkingowe, a ścieżka rowerowa wzmocniła połączenie
dwóch sąsiednich gmin - Łeby i Wicka.
Magdalena Bojarczuk
Sekretarz Miasta Łeby
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Nowy Komendant
Placówki Straży Granicznej w Łebie
W dniu dzisiejszym Placówkę Straży Granicznej
w Łebie wizytował kontradmirał SG Piotr Stocki
Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej
w Gdańsku. Głównym celem wizyty było wręczenie
nominacji majorowi SG Jarosławowi
Manikowskiemu, nowemu Komendantowi
Placówki Straży Granicznej w Łebie oraz spotkanie
z załogą. Komendant MOSG w Gdańsku wyraził
przekonanie, że mianowanie oficera będzie miało
pozytywny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie
jednostki oraz przyczyni się do jeszcze lepszych
wyników osiąganych w służbie. Major Jarosław
Manikowski zapewnił Komendanta MOSG
w Gdańsku o swoim pełnym zaangażowaniu
w wykonywanie obowiązków służbowych.

fot. Piotr Spólny

Nowy Komendant Placówki SG w Łebie swoją
karierę zawodową rozpoczął w 1996r. W czasie
swojej służby przeszedł wszystkie szczeble kariery
zawodowej, od funkcjonariusza - kontrolera w GPK
na Helu aż do zastępcy Komendanta Placówki Straży
Granicznej w Łebie.

Komendanta Placówki SG w Łebie. Dzisiejsze
mianowanie jest tylko potwierdzeniem tego,
iż przełożeni doceniają wyniki osiągane w służbie
przez nowego Komendanta, ale również jest to
niewątpliwy sukces dowodzonych przez Niego
funkcjonariuszy, oraz motywacja do osiągania
jeszcze lepszych wyników.

W lutym tego roku kontradmirał Piotr Stocki
Komendant MOSG w Gdańsku powierzył Majorowi
Jarosławowi Manikowskiemu obowiązki

Piotr Spólny
Oficer prasowy Placówki SG w Łebie

Rekrutacja do klasy
o profilu STRAŻ GRANICZNA w LO w Łebie
W miesiącu kwietniu br. miała miejsce akcja
rekrutacyjna do Liceum Ogólnokształcącego
w Łebie do klasy o profilu "STRAŻ GRANICZNA".
W spotkaniach z młodzieżą szkół gimnazjalnych
z Lęborka oraz Wicka udział wzięli Małgorzata
Korszla, Dyrektor LO w Łebie oraz chorąży
sztabowy SG Andrzej Gwiazda, który reprezentował
Straż Graniczną i jednocześnie uczy w Liceum
w Łebie.
W spotkaniu udział wzięli przede wszystkim
uczniowie klasy pierwszej tegoż Liceum.
Odpowiadali na zadawane im pytania dotyczące
nauki w szkole, wykładanych przedmiotów jak
również opowiadali o swoich życiowych planach.
Duża życzliwość jak i zainteresowanie okazywane
przez gimnazjalistów na spotkaniach pozwalają
sądzić, że klasa o profilu "Straż Graniczna" będzie
nadal kształciła przyszłych funkcjonariuszy.
Warto wspomnieć, iż pomiędzy LO w Łebie
a Morskim Oddziałem Straży Granicznej reprezentowanym przez kontradmirała SG Piotra
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Stockiego, Komendanta Oddziału, w ubiegłym roku
zostało podpisane porozumienie o współpracy
i pomocy. Absolwenci szkoły w przyszłości będą
mieli w znaczący sposób ułatwioną możliwość
podjęcia służby w straży granicznej, oczywiście po
pomyślnie zdanych egzaminach wstępnych.
Piotr Spólny
Oficer prasowy Placówki SG w Łebie
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Ognisko integracyjne
Pierwsze ciepłe dni. Przyroda budzi się do życia.
Spojrzenie ludzi na otoczenie przesycone jest
promieniami majowego słońca. Inaczej widzimy
również osoby z niepełnosprawnością intelektualną.
Na zmianę optyki tego widzenia ma wpływ szereg
czynników. Z całą pewnością zmieniają ją, takie
imprezy, jak ta, która odbyła się 17 maja
2013r. w ogrodzie Biblioteki Miejskiej w Łebie.
Grupa osób, przygotowująca się do założenia
stowarzyszenia zorganizowała ognisko. Wzięły
w nim udział osoby niepełnosprawne intelektualnie,
nauczyciele Gimnazjum w Łebie, pracownicy
MOPS i Urzędu Miejskiego w Łebie. Ognisko
uświetnił swoją obecnością Pan Burmistrz Andrzej
Strzechmiński, Oprócz tego pojawiła się jednostka
Ochotniczej Straży Pożarnej, która skutecznie
wznieciła ogień, a następnie sprawnie go ugasiła,
demonstrując techniki gaszenia oraz sprzęt,
odpowiadając na liczne pytania uczestników
o tajniki sztuki pożarniczej. Uczestnicy z zachwytem
oglądali również pokazy pani Dominiki, która
z balonów potrafiła wyczarować wszystko, czego
publiczność sobie zażyczyła. Wszyscy chętnie
również wzięli udział w przygotowanych konkursach. Panie z MOPS konkurowały ze swoimi
podopiecznymi w biegach do tyłu, rzucaniu
cukierkami do celu. Każdy mógł sprawdzić się
w znajomości popularnych piosenek i wziąć udział
w nieformalnych eliminacjach do teleturnieju "Jaka
to melodia", podziwiać baletnicę, zdobyć koronę,
doskonalić zmysły węchu i dotyku. Uczestnicy

fot. Michał Byczke

z niepełnosprawnością intelektualną uczestniczyli
w imprezie wspólnie z osobami zdrowymi, byli jej
pełnoprawnymi uczestnikami i czuli się w sposób
naturalny. Jest oczywiste, że takie osoby potrzebują
pieczy i pomocy osób zdrowych, ale działania
w kierunku propagowania poszanowania godności
osób z niepełnosprawnością intelektualną zmierzają
do uświadomienia zdrowej części społeczeństwa, że
osoby takie niczym w istocie nie różnią się od innych
członków społeczeństwa. Tak samo czują, tak samo
potrafią się cieszyć i cierpieć, widzą i odbierają świat
na swój sposób. Jak... każdy z nas. Dlatego
traktowanie takich osób w sposób naturalny wydaje
się najlepszą drogą do poszanowania ich godności.
Na ognisku w Łebie to się udało.
Grażyna Braun-Rulewska
nauczycielka Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łebie

Obowiązek wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o usługach turystycznych (tekst jednolity z 2004 r.
Dz. U. Nr 223, poz. 2268) osoby świadczące usługi
hotelarskie w innych obiektach niż obiekty
hotelarskie zobowiązane są przed rozpoczęciem
działalności zgłosić taki obiekt do ewidencji
prowadzonej przez Burmistrza Miasta Łeby.
Obowiązek ten dotyczy wszystkich, którzy świadczą
usługi hotelarskie w obiektach, które nie są
obiektami hotelarskimi (czyli nie są: hotelem,
motelem, pensjonatem, kempingiem, domem
wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym,
schroniskiem). Zgodnie z ustawą usługi hotelarskie
to: krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie
domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych,
a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep
samochodowych oraz świadczenie, w obrębie
obiektu, usług z tym związanych. Pod pojęciem
innych obiektów mogących świadczyć usługi
4

hotelarskie rozumie się ośrodki wczasowe, ośrodki
kolonijne, ośrodki szkoleniowo wypoczynkowe,
kwatery agroturystyczne, pokoje gościnne,
internaty i szkoły zamienione w czasie wakacji i ferii
na schroniska.
Zatem przypominamy w szczególności osobom
wynajmującym pokoje gościnne o obowiązku
dokonania zgłoszenia oraz aktualizowania
dokonanych wcześniej wpisów.
Ewidencja innych obiektów, w których są
świadczone usługi hotelarskie, prowadzona jest
niezależnie od ewidencji działalności gospodarczej.
Wnioski o dokonanie wpisu w ew. obiektów
świadczących usługi hotelarskie można pobrać
w Biurze Obsługi Klienta UM w Łebie.
Anna Rataj
Młodszy referent do spraw przedsiębiorczości
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Majówka z Radiem ZET
W tym roku majówkę w naszym mieście już drugi
raz organizowaliśmy wspólnie z Radiem ZET oraz
zaprzyjaźnionymi z Łebą miastami Szczyrk
i Mikołajki pod hasłem Majówka z Radiem ZET
"Morze, Góry i Mazury" i „Bezpiecznie na wodzie
w Łebie z Radiem ZET”.
Akcja rozpoczęła się 26 kwietnia (piątek) i trwała do
5 maja (niedziela).
Przez cały długi weekend turyści i mieszkańcy
naszego miasta pobierali karty konkursowe
w Informacji Turystycznej i u partnerów na
podstawie których zbierali naklejki z punktami
i wymieniali je na gwarantowane nagrody
ufundowane przez Radio ZET, Hi-Tec, Szczyrk,
Mikołajki oraz naszych lokalnych przedsiębiorców.
Dziękujemy wszystkim sponsorom za zaangażowanie i współpracę w tak ważnym dla naszego
miasta przedsięwzięciu.
Naklejki można było zdobyć za usługi świadczone
na terenie Łeby: noclegi, gastronomię, atrakcje,
odwiedzenie Punktów Informacji Turystycznej,
robienie zdjęć z tablicami Radia ZET oraz za usługi
w postaci SPA.
Akcja cieszyła się szerokim zainteresowaniem,
a żaden z uczestników nie wrócił do domu nas bez
nagrody.

fot. Paweł Dąbrowski

Przez cały długi weekend turyści nie mogli się
nudzić. Po za akcją z Radiem ZET każdego dnia
bawiliśmy się przy muzyce lokalnych zespołów oraz
eventów, które były organizowane w różnych
częściach miasta. Mieliśmy okazję obejrzeć
wystawę sprzętu sportów wodnych , uczestniczyć
w szkoleniu ABC Żeglarstwa oraz skorzystać z nauki
udzielania pierwszej pomocy podczas wyjątkowych
ćwiczeń ratowniczych pod nazwą „Bezpiecznie na
wodzie w Łebie z Radiem ZET”.
Po raz kolejny mieliśmy szanse zaprezentować się
w ogólnopaństwowym radiu pokazując w ten sposób
większość atrakcji Łeby i okolic. Codziennie
w Radiu ZET trwały audycje, gdzie prezentowano
ciekawe miejsca i zakątki naszego miasta.
Już dziś planujemy powtórzyć akcje. Kiedy tym
razem?
Niebawem się okaże.
Paweł Dąbrowski
Asystent Burmistrza Miasta Łeby ds. turystyki

fot. Zespół Prasowy KWP w Gdańsku
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XIII Międzynarodowy
Festiwal Latawców w Łebie
W dniach 18-22 maja 2013 r. odbył się XIII
Międzynarodowy Festiwal Latawców w Łebie,
Cieszył się on dużym zainteresowaniem miłośników
latawców oraz mediów (przyjechały ekipy
telewizyjne: Polsat, TVN oraz stacje lokalne).
Wśród ważnych zagranicznych gości, którzy w tym
roku czynnie uczestniczyli w Łebskim Festiwalu
należy wymienić przede wszystkim Wiceprezydenta
Międzynarodowej Federacji Latawców Hansa
Petera Boehme wraz z małżonką Caren Boehme.

Miłośnicy latawców zjechali się z całej Polski oraz
z Niemiec, Holandii, Belgii i Austrii mając nadzieję,
że warunki pogodowe dopiszą i odbędą się wszystkie
zaplanowane przez organizatorów konkurencje.
Poza programem odbyły się dodatkowe pokazy
fotografii latawcowej – pt. „Łeba i okolice widziane
z lotu latawca” w ramach odwołanych nocnych
lotów latawców. Wśród wielu atrakcji zorganizowanych dla uczestników Festiwalu należy
wymienić: spotkanie z Andrzejem Strzechmińskim,
Burmistrzem Miasta Łeby i wspólne oglądanie zdjęć
z Islandii – pokaz przygotowany przez Prezesa
Polskiego Związku Sportów Latawcowych
Przemysława i Agnieszkę Łaseckich, mający na celu
ukazanie fotografii z innej perspektywy
W ramach Festiwalu zostały rozegrane zawody
o puchar Portalu Nocowanie.pl w kategorii
latawców Rokkaku,
W bardzo widowiskowych zawodach latawców
Rokkaku po zaciętej rywalizacji I miejsce zajęła
Mariola Cembik, II miejsce – Ania Chojnowska,
III miejsce- Elżbieta Wieżba.

Na niebie Łeby w terminie Festiwalu, a nawet
jeszcze przez kilka dni po jego zakończeniu można
było dostrzec latawce jedno, dwu i czterolinkowe,
samodzielnie latające i te, które są wyciągane przez
latawce służące za wyciągarki, ogromne kolorowe
boole, turbiny, latawce rokkaku, akrobatyczne
i wiele innych.

Zostały rozegrane również V Mistrzostwa Polski
Latawców Akrobatycznych o Puchar Prezesa
Polskich Sportów Latawcowych: I miejsce zajął
Jakub Łasecki, II miejsce Andrzej Cembik,
III miejsce Paweł Abramowicz.
Jak co roku organizatorzy Festiwalu starali się
przedstawić ciekawe zakątki Łeby i okolic, w tym
roku dzięki przychylności Sponsorów odwiedzili

fot. uczestnicy festiwalu
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Łebianin na XXX Międzynarodowym
Festiwalu Latawców w Weifang
w Chinach
W dniach 19-24 kwietnia 2013 roku Wiesław
Gwizdała z Łeby, jako jedyny reprezentant Polski,
wyruszył do Weifang w Chinach, gdzie miał miejsce
XXX Międzynarodowy Festiwal Latawców.

fot. uczestnicy festiwalu

Ruchowe Wydmy i Sea Park w Sarbsku, oraz
miejsca, gdzie można dobrze zjeść i odpocząć
w miłej atmosferze – tj. Przystań Łeba w porcie
Jachtowym. W Zdrowotelu Łeba przy ulicy
Nadmorskiej odbył się pokaz filmu oraz fotografii
wraz z komentarzem uczestnika XXX Międzynarodowego Festiwalu Latawców w Chinach w WeifangWiesława Gwizdały. Pośród przywiezionych z Chin
pamiątek były: chińskie latawce z pergaminu,
puchar, numery startowe z poszczególnych
konkurencji, tabliczka z napisem „Polska” wraz
z chińskim napisem i wiele innych pamiątek, które
wkrótce będzie można obejrzeć w Centrum
Informacji Turystycznej w Łebie przy ulicy
Kościuszki 121.
Jeszcze raz składamy serdeczne podziękowania
wszystkim Sponsorom, którzy przyczynili się do
zorganizowania tegorocznego Festiwalu w Łebie.
Marta Stankiewicz
Wiesław Gwizdała
Organizatorzy XIII Międzynarodowego
Festiwalu Latawców w Łebie
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Na tradycyjne latawcowe chińskie święto przybyli
przedstawiciele państw z całego świata (mieszkańcy
Europy, Azji, Australii, Ameryki Północnej
i Południowej itp.): reprezentanci Australii, Brazylii,
Nowej Zelandii, Stanów Zjednoczonych, Holandii,
Belgii, Francji, Austrii, Ukrainy, Rumunii, Niemiec,
Polski i wielu innych państw, którzy uczestniczyli
w kilku konkurencjach latawcowych zapewnionych
przez organizatorów.

fot. Wiesław Gwizdała

Najważniejszą atrakcją festiwalu były pokazy
latawców tradycyjnych, akrobatycznych oraz
widowiskowe nocne loty.
Wiesław Gwizdała
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Bastion Szyfrów
Dnia 1 maja 2013r. na terenie naszego miasta odbyła się gra miejska
pt. „Bastion Szyfrów”. O godzinie 10:00 w Bibliotece Miejskiej
zebrali się wszyscy uczestnicy. Celem gry było ustalenie aktualnej
tożsamości byłego oficera UB Borysa Kurki. Gra pozwoliła nam
poznać stare nazwy ulic Łeby, nowych ludzi oraz rozwiązać
ciekawe i intrygujące zagadki. W grę byli włączeni mieszkańcy
Łeby oraz turyści. Każda grupa otrzymała od komandosa
Krzysztofa Petka zestaw wskazówek, które miały doprowadzić do
rozwiązania zagadki. Trudnością dla uczestników było
rozpoznawanie dawnych nazw łebskich ulic. Pomogły im w tym
m.in. „łebskie książki”. W rezultacie wszystkim uczestnikom udało
się odkryć nazwisko i adres oficera. Gra bardzo się wszystkim
podobała. Oto niektóre opinie:
Gra terenowa to świetny pomysł. Z przyjemnością
w niej uczestniczyłam. Wszyscy uczestnicy to bardzo
mili ludzie. Wszystkie grupy trafiły do mnie po
wskazówki.
Leokadia Rozwora – mieszkanka Łeby

Gra była fascynująca i interesująca. Wymagała
myślenia. Bardzo mi się podobała.
Tomasz Pawlak – uczeń gimnazjum w Łebie

O grze dowiedzieliśmy się dzięki plakatowi, który
przypadkiem zobaczyliśmy na ścianie informacyjnej
przy Bibliotece Miejskiej w Łebie. Nasze wrażenia
z gry miejskiej są bardzo dobre. Bardzo, ale to bardzo
nam się podobało. Lubimy takie gry, tym bardziej, że
ostatnim razem graliśmy w podstawówce. Dlatego
też miło było spędzić ten majówkowy czas na takiej
przygodzie. Dzięki temu będziemy miło wspominać
ten długi majowy weekend w Łebie. Na pewno jeśli
dostaniemy kiedyś szansę na ponowne wzięcie
udziału w takiej grze, to z tego skorzystamy.

doskonale przemyślaną. Wszystkie wskazówki,
zadania, przeszkody zostały bardzo dobrze
rozplanowane. Nie było mowy o jakiejkolwiek
błędnej organizacji, czy niedograniu pewnych
spraw. Dzięki temu można było wczuć się w rolę
detektywów, poszukujących tajemniczego Borysa
Kurki, który ukrywał się pod inną tożsamością. Aby
odnaleźć złoczyńcę trzeba było podążać za kolejnymi
wskazówkami, których wcale nie było tak łatwo
zdobyć. Musieliśmy wykazać się umiejętnością
logicznego myślenia oraz znajomością historii Łeby
i związanymi z miastem postaciami. Dodatkowym
utrudnieniem była możliwość spotkania osób,
chcących nakierować nas na złe tropy i uniemożliwić
wykonanie poszczególnych zadań. Na szczęście
udało nam się wykonać wszystkie zadania i ustalić
właściwą tożsamość oficera z czasów powojennych.
Na pewno będziemy miło wspominać czas spędzony
tutaj, a może nawet w przyszłym roku również
weźmiemy udział w podobnej grze organizowanej
przez bibliotekę miejską i pana Krzysztofa Petka,
którego naprawdę podziwiamy.
Natalia Wójcik, Maciej Czaja, Wojciech Sałata,
Katarzyna Czaja – uczniowie liceum z Lęborka

Weronika Malek i Angelika Greczko
przy współpracy uczestników projektu „Jestem łebski”

Edyta i Mateusz – studenci z Krakowa

O grze „Bastion Szyfrów” dowiedzieliśmy się ze
strony internetowej biblioteki miejskiej. Opis
zabawy był bardzo zachęcający, więc od razu
zdecydowaliśmy się wziąć w niej udział. Bez
wahania możemy stwierdzić, że bawiliśmy się
naprawdę świetnie. Grę możemy określić jako
8
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Łebscy: Wycieczka wycieczką,
ale uczyć się trzeba…

Dnia 8 kwietnia Łebscy udali się do Słowińskiego
Parku Narodowego oraz muzeum „Wyrzutnia
rakiet”. Wycieczka rozpoczęła się w muzeum,
w Rąbce prezentacją o ptakach, którą pokazała nam
pani Katarzyna Sitkowska - pracownik edukacyjny
parku. Następnie poszliśmy na plac edukacyjny,
gdzie graliśmy w kamiennego twistera i za pomocą
linek mieliśmy odnaleźć ptaki, które żyją w SPN.

W 1996 roku w SPN ogłoszono przetarg na
zagospodarowanie miejsca po poligonie rakietowym. Tak zaczęła się przygoda z wyrzutnią.
Na początku tutaj nie było nic. Wszystkie eksponaty
pan Nastały zorganizował sam.

Po tych zabawach udaliśmy się do muzeum
„Wyrzutnia rakiet”. Tam przewodnik pan Krzysztof
Leśniak opowiedział nam ciekawą historię tego
miejsca. Dowiedzieliśmy się, że w czasie wojny był
tutaj poligon rakietowy, a po wojnie istniała Stacja
Sondażu Rakietowego Łeba, gdzie testowano
polskie rakiety Meteor.

fot. archiwum Biblioteki Miejskiej w Łebie

Dowiedzieliśmy się, że praca pana Nastałego polega
głównie na wymyślaniu, na pomysłach. Dzięki temu
powstały łebskie monety oraz łebski paszport. Gdy
zapytaliśmy o jego plany na przyszłość, to usłyszeliśmy, że chce stworzyć wystawę żołnierzyków,
ale to na razie tajemnica. Przedsiębiorca poradził
nam, że jeśli mamy jakiś pomysł, to powinniśmy
dążyć do jego realizacji.
Następnie spotkaliśmy się z przedsiębiorcą panem
Mirosławem Nastałym. Opowiedział on nam
o początkach muzeum i jego firmy „Stamir”. Pan
Nastały rozpoczął swój biznes od ciężkiej pracy
własnych rąk. Początkowo pracował na budowie.
Potem założył małą firmę. W 1989 roku firma
rozrosła się i zatrudniała około 100 osób.
Z większych znanych obiektów przedsiębiorca
zbudował fabrykę „Seeger” w Łebieńcu. Potem
nastąpił krach budowlany w Polsce i firma prawie się
rozpadła. Wtedy postanowił włożyć całą swoją
energię w turystykę. W 1991 roku powstała firma
„Stamir”, która miała kino „Rybak”. W 1993 roku
biznesmen pojechał do Warszawy i przywiózł
niebieską kolejkę, a dwa lata później wypłynęły
pierwsze statki. Zbudowano w stoczni statek
„Ohar”, który do dziś pływa na naszych wodach.
Łebski Biuletyn Informacyjny - Nr 5/2013

Na pytanie: - „Co według Pana oznacza słowo
„łebski?” – odpowiedział, że „Najbardziej łebską
jest pani Maria z biblioteki, która ma najwięcej
pomysłów. Ona jest największym naszym biznesmenem w Łebie”.
Na zakończenie naszej wycieczki poszliśmy na
wydmy, gdzie pani Sitkowska opowiadała nam
o florze parku. Potem rozpoczęliśmy długą drogę do
domu. Na plaży Karolina z Arkiem znaleźli butelki
z rosyjskimi etykietami i spadochron. Po tym
pełnym wrażenia dniu wróciliśmy do domów
z uśmiechami na ustach.
Agata Gackowska, Angela Greczko,
Karolina Kotkowska i Kamila Garstka
uczestniczki projektu „Jestem łebski”
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Sztafeta książek na mecie
Bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców
cieszył się kiermasz zorganizowany przez Bibliotekę
w sobotę 11 maja w ramach sztafety książek.
Łebianie przynosili książki niepotrzebne w domu,
inni zaś zabierali te, które wzbudziły ich zainteresowanie. Ta sztafeta trwa już z pomocą Biblioteki od
lat, ale kiermasz w plenerze zorganizowano po raz
pierwszy. Jego powodzenie sprawiło, że nie ostatni będą robione cyklicznie, co kwartał.

Konkurs recytatorski poezji
Juliana Tuwima
40 osób zgłosiło się na konkurs recytatorski poezji
Juliana Tuwima, zorganizowany w roku poety przez
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łebie oraz
Bibliotekę Miejską. Honorowy patronat nad
konkursem sprawował Burmistrz Miasta Łeby.
Konkurs odbył się 15 maja, w Święto Polskiej
Niezapominajki i w dniu kończącym ogólnopolski
tydzień bibliotek. Wśród chętnych do recytacji
przeważały dzieci, ale były też osoby dorosłe
i młodzież. Przesłuchania konkursowe i finał
w Bibliotece zgromadził bardzo duża publiczność.
W jury zasiadali: prof. dr hab. Kazimierz Burzyński,
rektor UTW Łeba , Maria Konkol, dyrektor
Biblioteki, Jolanta Bladowska polonistka oraz Piotr
Merecki z radia Koszalin, animator wydarzeń
teatralnych.
W kategorii dzieci przedszkolnych zwyciężyli:
Oliwier Budziszewski, Maja Tosik i grupa z przedszkola "Gucio".

fot. archiwum Biblioteki Miejskiej w Łebie

W obsłudze kiermaszu pomogła młodzież
z Łebskiego Klubu Wolontariatu działającego przy
Bibliotece. Ta sama młodzież już od kilku miesięcy
organizuje pod okiem pracownika edukacyjnego
Biblioteki bajkowe soboty w czytelni miejskiej dla
młodszych dzieci, a nawet - w porozumieniu
z Klubem Seniora Niezapominajka - pomaga
w sprzątaniu mieszkań samotnym starszym
łebianom. Biblioteka cieszy się, że obok seniorów
z Uniwersytetu Trzeciego Wieku udało jej się
skutecznie zaprosić do współpracy łebską młodzież.
Tą z prowadzonego dla niej projektu Jestem łebski
oraz ze wspomnianego wyżej Łebskiego Klubu
Wolontariatu.
Maria Konkol
Dyrektor Biblioteki Miejskiej

W kategorii dzieci młodszych ze szkoły podstawowej:
Ilona Burzyńska i Dominik Kijaczko,
starszych: Wiktoria Kijaczko, Dominik Samaryn i Jakub Hachaj.
W kategorii gimnazjalistów:
Kinga Kempińska, Angelika Greczko i Barbara Radłowska.
W kategorii dorosłych: Olga Woroniec, Irena Drywa i Zespół Jantar.

Konkurs zorganizowany został z inicjatywy i dzięki
wielkiemu zaangażowaniu wolontariuszy z łebskiego UTW.
Maria Konkol
Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Łebie

Zawody wędkarskie na kanale Chełst
W dniu 19 maja 2013 r. odbyły się zawody
wędkarskie spławikowe na kanale Chełst
o Mistrzostwo Koła PZW W Łebie.

Bezpłatne, całoroczne
badania cytologiczne
ZAPRASZAMY kobiety w wieku 25-59 lat, które
w okresie ostatnich 36 miesięcy nie brały udziału
w programie profilaktyki raka szyjki
macicy na bezpłatne badanie
cytologiczne w każdą środę
w godzinach 16:00-18:00
(przez cały rok).

GABINET POŁOŻNEJ
Katarzyny Misiorek
Łeba 1 Maja 17A
tel. 604-345-965
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fot. Koło PZW Łeba

 I miejsce zajął Ryszard Chojnacki
 II miejsce zajął Dariusz Ceynowa
 III miejsce zajął Stanisław Klawikowski

Zawody zakończyły się wręczeniem dyplomów
i nagród oraz wspólnym grillem.
Henryk Grymm
Prezes Koła PZW Łeba
Łebski Biuletyn Informacyjny - Nr 5/2013

TAJEMNICE DOLNEGO ŚLĄSKA

Jednym z naczelnych celów zapisanych w Statucie
PZERiI jest walka z samotnością, izolacją
i marginalizacją społeczną oraz dbałość o szeroko
pojętą kondycję zdrowotną i korzystanie z dóbr
naszych członków. Jedną z form takiej aktywizacji
są wycieczki. W dniach 17. – 21. kwietnia 2013r.
odbyła się wycieczka zorganizowana dla członków
PZERiI Koła Nr 1 w Łebie oraz sympatyków.
Skorzystaliśmy z dofinansowania, z dotacji
inwestycji związanych z realizacją zadania
publicznego, w szczególności ze wskazaniem
podwyższenia standardu realizacji zadania. Często
niskie emerytury, renty nie sprzyjają naszym
członkom do uczestnictwa w wycieczkach. Jest to
jedna z form spędzania wolnego czasu, aktywizacji
społecznej i intelektualnej. Pierwszym działaniem
było ustalenie trasy, miejsc pobytu, atrakcji do
zwiedzania. Na tym etapie szczególne podziękowania należą się naszemu koledze Zbyszkowi
Gumiennemu. Zawsze chętnie służy swoją wiedzą
i pomocą. Poświęca swój czas na wytyczanie trasy
i ciekawych miejsc.

fot. PZERiI Koła Nr 1

W programie wycieczki było poznanie atrakcji
Dolnego Śląska i Skalnego Miasta w Czechach.
To mały wycinek z tego regionu. Miejscem
docelowym była miejscowość uzdrowiskowo turystyczna położona w południowo-zachodniej
części Polski u podnóża Gór Stołowych – Kudowa
Zdrój. Stąd był wyjazd do Skalnego Miasta
ADRSPACH w Czechach. Jest to Narodowy
Rezerwat Przyrody. Sceneria gór zimowo-wiosenna.
Leżał jeszcze śnieg, ale było ciepło. Potem
pojechaliśmy do kaplicy czaszek w Czermnej.
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Myślę, że opracowany program wycieczki,
rezerwacja miejsc pobytów, wybór przewodników
i przewoźnika zaspokoił oczekiwania naszych
wycieczkowiczów. Udział w wycieczkach sprzyja
nawiązywaniu i podtrzymywaniu znajomości
z osobami w podobnej sytuacji życiowej. Ponadto
zdobyta wiedza na temat historii i kultury regionu
dolnośląskiego poprzez osobisty kontakt wzbogaci
naszą pamięć i wiedzę. Nie o wszystkim można tak
dokładnie opowiedzieć – ale trzeba to koniecznie
zobaczyć.
Jednym z elementów wycieczki była też pogadanka
dotycząca zagrożeń wypływających z nadużywania
alkoholu, ponieważ skorzystaliśmy z dofinansowania na realizację zadania publicznego przez
Gminę Miejską Łeba ze środków zapobiegających
powstawania problemów alkoholowych.
W wycieczce uczestniczyły 43 osoby. Najstarszą
uczestniczką była kol. Czesława.
Chciałabym w imieniu własnym i uczestników
podziękować Pani Wiolecie Morawiak za
cierpliwość i pomoc w przygotowaniu „oferty”.
Panu Andrzejowi Strzechmińskiemu –
Burmistrzowi Miasta Łeby, Pani Skarbnik Annie
Trojanowskiej, Panu Markowi Lacherowi –
przewodniczącemu Komisji Rozwiązywania
P r o b l e m ó w A l k o h o l o w y c h , Ry s z a r d o w i
Frankowskiemu – przewoźnikowi za „ulgowe
potraktowanie” i super autokar. Szczególne
podziękowania dla kierowców Krzysztofa
Winiarskiego i Pawła Remiszewskiego za pomoc
przy załadunku i rozładunku bagaży a najważniejsze: to bezpieczna jazda. Dziękuję Danucie
Zapęckiej za pomoc w kontaktach w sprawie
rezerwacji noclegów. Dziękuję wszystkim, którzy
pomagali w sprawach organizacyjnych. Markowi
Michalakowi za przygotowanie pogadanki oraz
wszystkim uczestnikom wycieczki. Do zobaczenia
na następnej wyprawie.
Halina Stachewicz
Przewodnicząca Zarządu PZERiI Koła Nr 1 w Łebie
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Dyżury radnych
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łebie pełni
dyżur w każdą środę w godz. od 12:00 do 15:30
w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Kościuszki
90 w pokoju nr 2 - Biuro Rady Miasta.
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.

Dyżury Radnego Rady
Powiatu Lęborskiego
Radny Rady Powiatu Lęborskiego, członek Zarządu
Powiatu Lęborskiego - Tomasz Tutak pełni dyżur
w Urzędzie Miejskim w Łebie, w każdą pierwszą
środę miesiąca w godzinach 14:00-14:45.
Zapraszam na www.tomasztutak.pl.
Komisja ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Łebie informuje, że posiedzenia
Zespołu Kontrolnego celem rozpatrzenia
WNIOSKÓW O WYDANIE ZEZWOLENIA NA
SPRZEDAŻ I PODAWANIE NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH odbędą się w ter-minach:

17.06.2013 i 24.06.2013.
Wnioski, złożone po w/w terminach, rozpatrywane będą
w trybie administracyjnym.

Burmistrz Miasta Łeby zachęca wszystkich
Mieszkańców do stworzenia wspólnego systemu
gospodarowania odpadami. Dzięki temu zyskamy
przede wszystkim czystsze środowisko.
Posegregowane śmieci to cenne surowce, które po
przetworzeniu mogą nam służyć jeszcze wiele razy.
Segregacja – czysty zysk! Sortowanie śmieci się
opłaca. Pamiętaj, jeśli będziesz segregować odpady,
zapłacisz niższą stawkę za ich wywóz.
Przypominamy!!! 15 kwietnia upłynął termin
składania deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Do złożenia
deklaracji zobowiązani byli właściciele nieruchomości
zamieszkałych oraz mieszanych (w części
zamieszkałych i w części niezamieszkałych).
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
Anna Rataj
Fotograf i projektant: Radosław Czyżewski

Zwracamy się do mieszkańców oraz zarządców,
którzy do tej pory nie dopełnili tego obowiązku z
prośbą o pilne złożenie w/w dokumentu w Urzędzie
Miejskim w Łebie od poniedziałku do piątku w
godzinach od 7:30 do 15:30. W przypadku niezłożenia
deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do
danych w niej zawartych Burmistrz Miasta określa w
drodze decyzji wysokość należnej opłaty.
Weronika Gałązka
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