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Bezpieczeństwo cz. 2

POLICJA  
Bezpieczeństwo publiczne - ogół warunków 
chroniących życie, zdrowie, mienie obywateli  
Bezpieczeństwo publiczne jest także stanem 
w społeczeństwie, który umożliwia jego sprawne 
funkcjonowanie. Często przestępczość zakłóca 
ten ład, co rodzi w społeczeństwie poczucie 
zagrożenia.

USTAWA z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji 

Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.

1. Tworzy się Policję jako umundurowaną 
i uzbrojoną formację służącą społeczeństwu 
i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi 
oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku 
publicznego.

2. Do podstawowych zadań Policji należą:

n ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed 
bezprawnymi zamachami naruszającym te 
dobra,

n ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
w tym zapewnienie spokoju w miejscach 
publicznych oraz w środkach publicznego 
transportu i komunikacji publicznej, w ruchu 
drogowym i na wodach przeznaczonych do 
powszechnego korzystania,

n inicjowanie i organizowanie działań mających 
na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw 
i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym 
i współdziałanie w tym zakresie z organami 
państwowymi, samorządowymi i organizacjami 
społecznymi,

n wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz 
ściganie ich sprawców.

Właściwie  mogła by być to pełna informacja, gdyby 
nie fakt, że do wywiązania się z nałożonych ustawą 
zadań i obowiązków na Policję z różnych powodów 
dopłacać muszą samorządy.

Transparency International, międzynarodowa, 
niezależna i pozarządowa organizacja, zjawisko to 
ocenia bardzo negatywnie. Sugerując, że rodzi ono 
zależność skutkującą niejednokrotnie bezkarnością 
lokalnych działaczy, (np. przewlekłość prowa-
dzonych postępowań w sprawach karnych). 
Pozostawiam to do oceny czytelników.

Wnioski ze spotkania (22 października 2013 r.), nt. 
bezpieczeństwa, organizatorem którego był 
Komendant Komisariatu Policji w Łebie, są 
optymistyczne. Policja w sezonie 2013 r. poradziła 
sobie bardzo dobrze, ilość zdarzeń „większego 
kalibru” wyraźnie zmalała. Największym proble-
mem są zdarzenia w ruchu drogowym, (kolizje, 
parkowanie) oraz zakłócanie spokoju.

W dniach 21-22 października br., przeprowadzono 
ankietę, na podstawie której podjęto próbę oceny 
poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego na 
terenie miasta Łeby. Poniżej znajdują się wycinkowe 
jej wyniki - na pytanie:

1. Czy czuje się Pan(i) bezpiecznie w Łebie 80% 
osób odpowiedziało, że TAK

2. Jakie zjawiska wg Pana(i) w największym 
stopniu stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa 
i naruszają porządek w Łebie, wymieniono:
n Alkoholizm (82 pkt.)
n Chuligaństwo i rozboje (73 pkt.)
n Narkotyki (40 pkt.)
n Włamania i kradzieże (22 pkt.)
n Zakłócenie ciszy nocnej (14 pkt.)

3. Jakiego rodzaju zagrożenia wg Pana(i) nasilają 
się w ostatnim czasie w miejscu zamieszkania, 
wymieniono:
n Niszczenie mienia (28 pkt.)
n Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym

(25 pkt.)
n Zakłócenie ciszy nocnej (23 pkt.)
n Łamanie przepisów ruchu drogowego (14 pkt.)

4.Czy ma Pan(i) zaufanie do Policji
n Raczej tak - 52%
n Raczej nie - 22%
n Zdecydowanie tak - 14%
n Trudno powiedzieć - 10%
n Zdecydowanie nie - 2%

5.Jak oceniana jest działalność Policji (ilość głosów)
n Przeciętnie - 54%
n Raczej wysoko - 18%
n Raczej nisko - 14%
n Zdecydowanie nisko - 10%
n Zdecydowanie wysoko - 4%

Finansowe wsparcie Policji 2013 rok (celem 
zwiększenia ilości patroli w mieście)

nn Łeba - 20.000 zł   Wicko - 7.000 zł
nn Lębork - 22.000 zł  Sopot - 100.000 zł
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Czym jest „Janosikowe”? To wpłata do budżetu 
państwa dokonywana na podstawie ustawy z dnia 13 
listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego przez jednostki samorządu terytorial-
nego, których dochody z tytułu podatków przekro-
czyły wskaźnik określony w ustawie. Kwotę podsta-
wową otrzymuje ta gmina, w której wskaźnik 
dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca jest mniejszy niż 92% wskaźnika 
dochodu podatkowego dla wszystkich gmin 
w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

Celem „Janosikowego” jest sztuczne wyrównanie 
zamożności poszczególnych regionów kraju 
poprzez dofinansowanie ze wspólnego budżetu 
jednostek samorządu terytorialnego o niższym 
dochodzie na jednego mieszkańca.

Miasto Łeba, a w zasadzie jej mieszkańcy mocno 
„solidaryzują” się z mieszańcami innych regionów 
naszego kraju płacą na wyrównanie ich poziomu 
życia w poszczególnych latach następujące kwoty:

n 2010 r. 237 000 zł
n 2011 r. 402 000 zł
n 2012 r. 328 000 zł
n 2013 r. 335 000 zł
n w 2014 r. zapłacimy jedynie 274 050 zł

W wymienionym okresie wpłaciliśmy kwotę 
1 600 000 (to np. pokryłoby koszty dokończenia 
ul. Westerplatte lub innych inwestycji).

Były lata, w których Łeba nie płaciła „Janosiko-
wego”, ale też nigdy nie otrzymała wsparcia 
finansowego w tej formie. Czy jest to sprawiedliwe?

Jedni mówią, że tak wygląda solidarność, natomiast 
inni sądzą, że to niesprawiedliwe.

Podzielam zdanie samorządowców, którzy mówią, 
że wyrównywanie szans rozwoju i poziomu życia 
innych regionów kraju powinno być wspierane 
z rezerwy budżetowej państwa, a nie ze „skubania” 
samorządów, które radzą sobie na tyle, na ile to 
możliwe w tych trudnych czasach.

Andrzej Strzechmiński
Burmistrz Miasta Łeby

Pytania można składać
w Biurze Obsługi Klienta 

Urzędu Miejskiego
w Łebie, ul. Kościuszki 90

MIESZKAŃCY PYTAJĄ
BURMISTRZ ODPOWIADA

Miło jest nam poinformować, że na łamach Łebskiego Biuletynu 
Informacyjnego stworzono nową rubrykę pt. "MIESZKAŃCY PYTAJĄ - 
BURMISTRZ ODPOWIADA". Za jej pośrednictwem Burmistrz Miasta Łeby 
odpowie na nurtujące Państwa pytania.

Finansowe wsparcie działań Komisariatu Policji 
w Łebie w latach 2010 -2013 – 206 303,00 zł.

Wnioski
1. 80% wskaźnik wskazuje, że mieszkańcy Łeby 
czują się bezpiecznie.

2. Przed Komendantem Komisariatu jeszcze sporo 
pracy, aby poprawić wizerunek Policji w Łebie.

3. Zgodnie z opinią, największym zagrożeniem są: 
zakłócenia ciszy nocnej, niszczenie mienia, 
chuligaństwo oraz alkohol (problemy diagnozowane 
od lat, dotychczas nie rozwiązane).

4. W sezonie letnim bardzo poważnym zagrożeniem 
skuteczności działania systemu ratownictwa 
medycznego, p.poż. są od lat zaniechania 
w zrozwiązaniu problemów z miejscami do 
parkowania i przejezdnością ulic.

5. Z pozytywnej oceny sezonu dokonanej przez 
Komendanta Komisariatu w Łebie wynika, że 
wsparcie finansowe samorządu w pełni zapewniło 
możliwość wykonanie zadań.

Marek Lacher
Zarządzanie Kryzysowe

Łeba płaci „Janosikowe” - kara czy nagroda?
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Budowa i rozbudowa
drogi  z Białogardy214
do Łeby z błędami?
W dniu 16 września br. odbyło się spotkanie 
konsultacyjne przedstawicieli Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Gdańsku z mieszkańcami Łeby, 
dotyczące planowanej przebudowy i rozbudowy 
drogi 214 na odcinku Białogarda – Łeba. Wówczas 
mieszkańcy naszego miasta po raz pierwszy mieli 
możliwość zapoznania się z tym projektem. Podczas 
planowania przebiegu nowej drogi, pracownicy 
Zarządu Dróg Wojewódzkich przeoczyli fragment 
drogi pomiędzy rondem łączącym Aleję św. Jakuba 
oraz Aleję św. Mikołaja, a przejazdem kolejowym na 
ul. Kościuszki (pominięty odcinek zaznaczono na 

mapie). Odcinek ten stanowi drogę wojewódzką, to 
znaczy zarządcą oraz podmiotem odpowiedzialnym 
za jej modernizację, jest właśnie Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Gdańsku. Dla łebian oznaczałoby 
to nie tylko brak remontu nawierzchni drogi, ale 
również brak perspektywy budowy ścieżki 
rowerowej oraz chodnika.

Droga wojewódzka 214 od początku funkcjo-
nowania administracji drogowej w RP posiadała 
początek w mieście Łeba, ale jej punkt początkowy 
został wówczas określony przy stacji kolejowej. 
W następstwie zmian administracyjnych i przeka-
zania części dróg samorządowi gminnemu, droga 
214 o kategorii wojewódzkiej pozostała we 
władaniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, 
ale już z nowym punktem początkowym określonym 

na skrzyżowaniu ulicy Kościuszki z linią kolejową. 
Niestety, ówcześni zarządcy drogi zmieniając 
położenie punktu początkowego nie zmienili 
kilometrażu drogi i jak wynika z planu sytuacyjnego 
projektanta, rondo przyjęte przez niego jako 
początek przebudowy znajduje się na km 1+528,0 
drogi, co budzi wątpliwości, ponieważ faktycznie 
jest 300 m od rzeczywistego początku drogi, tj. 
przejazdu kolejowego.

Błąd ujawnili na wspomnianym wyżej spotkaniu 
pracownicy Urzędu Miejskiego w Łebie i to właśnie 

ten aspekt zdominował dyskusję. W jej wyniku, ale 
przede wszystkim w wyniku późniejszej korespon-
dencji z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, 
udało się wypracować porozumienie i modernizacja 
pominiętego w pierwotnych planach odcinka 
zostanie przez nich zrealizowana. Zarząd Dróg 
Wojewódzkich zadeklarował, że zleci opracowanie 
przebudowy pominiętego odcinka jako oddzielny 
projekt, ale całkowicie skorelowany z istniejącym 
już projektem. Będzie on zakładał wzmocnienie oraz 
poszerzenie nawierzchni, wykonanie chodników 
i ścieżki rowerowej. Otrzymaliśmy zapewnienie, że 
„zapomniany” odcinek będzie modernizowany wraz 
z przebudową całego odcinka Białogarda – Łeba.

Jacek Nowakowski
Zastępca Burmistrza Miasta Łeby
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Pragniemy poinformować wszystkich mieszkańców 
naszego miasta , że dnia 10 kwietnia 2013 r. Rada 
Miejska w Łebie  podjęła uchwałę Nr XXXII/280 
/2013 w sprawie przystąpienia do opracowania 
Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Łeba na lata 
2014 – 2025 r. 

Strategia rozwoju gminy, to proces wyboru 
długofalowych celów i ustalenie programów do 
realizacji zadań. Jest to doskonałe narzędzie do 
stymulowania rozwoju gminy. Jej założenia 
umożliwiają sterowanie rozwojem gminy w taki 
sposób, by równocześnie godzić interesy polityki 
województwa z lokalnymi interesami samorządu 
gminy oraz interesami podmiotów gospodarczych, 
osób fizycznych i organizacji pozarządowych.

Strategia rozwoju gminy jest szansą na stworzenie 
długofalowej wizji rozwoju gminy oraz koordynację 
i hierarchizację działań. Dokument ten pozwala też 
we właściwy sposób i w odpowiedniej kolejności 
rozwiązywać problemy, a także przewidywać 
niektóre z nich, zanim się pojawią.

Zalety strategii rozwoju gminy:
n jasno i precyzyjnie formułuje cele i kierunki 

rozwoju społecznego i ekonomicznego
n koordynuje i porządkuje działania burmistrza, 

rady miejskiej i urzędu miejskiego
n optymalnie pozwala wykorzystać zasoby 

ludzkie, infrastrukturę techniczną i społeczną 
gminy

n pozwala na lepsze i skuteczniejsze zarządzanie 
budżetem gminy

Strategia Rozwoju
Gminy Miejskiej Łeba
na lata 2014–2020

n zwiększa możliwość zdobywania finansowych 
środków zewnętrznych

n aktywizuje i rozwija społeczność lokalną 
poprzez uspołecznienie procesu budowania 
strategii

n integruje społeczność lokalną wokół wspólnych 
problemów, interesów i dalekosiężnych celów

n pozwala na lepsze i dokładniejsze rozpoznanie 
problemów, przeszkód oraz zagrożeń w rozwoju, 
jak również efektywne im przeciwdziałanie

n dostarcza lokalnej społeczności skutecznego 
instrumentu do długofalowego zarządzania 
gminą

W celu realizacji postanowień Rady Miejskie 
w Łebie, dnia 5 sierpnia 2013 r. Burmistrz Miasta 
Łeby wydał Zarządzenie Nr 111/2013 r. w sprawie 
przyjęcia zasad, trybu i harmonogramu opracowania 
Strategii Rozwoju Gminy  Miejskiej Łeba.

Powołano 4 główne zespoły tematyczne  w zakresie:
n przedsiębiorczości i rynku pracy
n infrastruktury technicznej, ochrony środowiska 

i bezpieczeństwa publicznego
n edukacji, zdrowia i opieki społecznej
n kultury, sportu i turystyki

W skład tych zespołów wchodzą przedstawiciele  
lokalnej społeczności z sektora gospodarczego, 
publicznego i społecznego.

W czerwcu br. ogłoszono  przetarg  nieorganiczny na 
usługi doradcze oraz wsparcie naukowe przy 
opracowywaniu tego też dokumentu. W wyniku 
przetargu wyłoniono firmę ekspercką Fundację 
Rozwoju Demokracji Lokalnej Oddział w Gdańsku, 
która ma za zadanie wspomagać pracę powołanych 
zespołów przy tworzeniu strategii, na podstawie 
własnego doświadczenia i wiedzy.  

Pierwsze spotkanie wszystkich zespołów odbyło się 
10 października br. Wtedy też starano się określić 
silne i słabe strony miasta Łeby, jak również szanse 
i zagrożenia jej rozwoju.

Planowany termin utworzenia strategii to czerwiec  
2014 r.

Ewa Kapłan
inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych
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Dla mieszkańców obję-
tych gminnym systemem 
gospodarowania odpadami 
został utworzony Punkt 

Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych. Znajduje się on 
przy ul. Wspólnej między Spółką 

Wodną, a labiryntem. Czynny jest w każdą 
sobotę od godz. 8:00 do 15:00. Do PSZOK-u  można 
dostarczyć wyłącznie odpady segregowane. 
Szczegółowe zasady działania PSZOK-u określa 
regulamin. Najważniejsze, aby wywożąc odpady 
do punktu zabrać ze sobą dowód tożsamości, 
pracownik punktu musi zweryfikować, czy dana 
osoba złożyła deklarację oraz każdemu przeka-
zać dokument potwierdzający dostarczenie 
odpadów.

Pojawiło się jednak wiele nieścisłości podczas 
oddawania odpadów do PSZOK. Dlatego też 
stworzyliśmy Regulamin, którego będą musieli 
przestrzegać zarówno mieszkańcy, jak i firma 
prowadząca PSZOK. Regulamin jest dostępny na 
stronie internetowej  oraz na www.czysta.leba.eu
terenie PSZOK.

NASZE ŚMIECI
NASZE OBOWIĄZKI

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
Dlaczego firma odbierająca odpady zapisuje n
ilość odebranych odpadów?

Zapisując ilość odebranych odpadów z poszcze-
gólnych nieruchomości mamy możliwość monito-

rowania systemu. Mamy pełen obraz, czy podane 
zużycie wody jest adekwatne do ilości odebranych 
pojemników. Również sami mieszkańcy mogą 
sprawdzić ile, kiedy i jakie odpady zostały od niego 
odebrane.

Czy istnieje możliwość zaopatrzenia sklepów n
w worki?

Nie możemy narzucać osobom prowadzącym 
sklepy, aby posiadały worki – to jest indywidualna 
sprawa właściciela sklepu. Każdy może sam 
zadecydować gdzie kupi worek, jakiej jakości, 
tańszy bądź droższy. Oczywiście możemy uwzglę-
dnić przy następnej umowie z firmą wywozową, aby 
dostarczała worki bezpłatnie, jednak wiązałoby się 
to z podwyższeniem stawek za śmieci.

Dlaczego właściciele nieruchomości wielo-n
lokalowych muszą oznaczać swoje 
pojemniki/worki numerem mieszkania?

Oznaczanie pojemników/worków numerem 
mieszkania daje możliwość weryfikacji, jakie 
odpady odbierane są od poszczególnych właścicieli. 
Potrzebne jest to zwłaszcza w takiej sytuacji, gdy 
część właścicieli określiło, że będzie segregowało, 
a część nie, aby nie było nieporozumień które 
odpady są czyje. W taki sposób możemy kontro-
lować problem spalania i podrzucania śmieci 
z nieruchomości, w których w ogóle nie powstają 
odpady, mimo tego, że są zamieszkałe.

Czy właściciel nieruchomości zamieszkałej n
może podpisać indywidualną  umowę  z firmą 
odbierającą odpady?

Punkt Selektywnej ZbiórkiPunkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów KomunalnychOdpadów Komunalnych

Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych

fot. Radosław Czyżewski
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z domu zbędnych przedmiotów, które często 
zalegają w naszych piwnicach i na strychach.

Zdarza się, że wśród wystawionych okazów znajdują 
się prawdziwe „perełki” jak np. ręcznie robione 
ozdoby świąteczne czy monety.

Za niewielką kwotę pieniędzy lub poprzez zamianę 
można stać się posiadaczem naprawdę wartościo-
wych i unikatowych rzeczy, których nie znajdziemy 
w sklepach.

Następna edycja już w przyszłym roku, w związku 
czym już dziś serdecznie zapraszamy wszystkich 
chętnych do wzięcia czynnego udziału w „Pchlim 
Targu”.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom 
i odwiedzającym. Szczególne podziękowania 
kierujemy do Pani Anny Cibulla z Restauracji 
„KOGA”, która zadbała o gorące napoje dla 
wszystkich uczestników targu.

Anna Rataj
młodszy referent ds. przedsiębiorczości

Wspólnie ubierzmy 
łebską choinkę
Podobnie jak w roku ubiegłym, w ramach Dni św. 
Mikołaja, wspólnie ubierzemy miejską choinkę. 
Zapraszamy wszystkich do przygotowania na ten 
dzień ozdób świątecznych. W miarę Państwa 
możliwości prosimy, aby były to bombki lub inne 
ozdoby, których nie zniszczy padający deszcz lub 
śnieg. 

Szczegółowe informacje nt. wydarzenia pojawią się 
wkrótce.

Redakcja

Aniołki w magistracie

W Dzień Świętych Aniołów Stróżów, 2 października 
br., łebski magistrat odwiedziła grupa aniołków z 
Przedszkola Niepublicznego "Ochronka" Sióstr 
Służebniczek N.M.P. p.w. Aniołów Stróżów. Dzieci 
przygotowały piosenkę i słodki poczęstunek dla 
pracowników urzędu. Przemiła wizyta zakończyła 
się wspólnym zdjęciem przedszkolaków z 
Burmistrzem Miasta Łeby.

Agnieszka Pałac
Asystent Burmistrza Miasta Łeby

II PCHLI TARG
W sobotę 19 października br. przy nabrzeżu 
portowym na ul. Abrahama już po raz drugi został 
zorganizowany „Pchli Targ”.

Wydarzenie to jest znakomitym sposobem na miłe 
spędzenie wolnego czasu i cieszy się coraz wię-
kszym zainteresowaniem pośród mieszkańców. 
Jesienny, łebski pchli targ jest okazją do pozbycia się 

prosimy zgłaszać pisemnie w Biurze Obsługi 
Klienta w Urzędzie Miejskim w Łebie. Zostaną 
one uwzględnione przy kolejnej umowie 
z podmiotem, który wygra przetarg na odbiera-
nie i zagospodarowanie odpadów.

PRZYPOMINAMY! 
W związku ze zbliżającą się zimą przypominamy, że 
właściciele nieruchomości są zobowiązani do 
uprzątnięcia błota, śniegu, lodu – również z 
chodników położonych wzdłuż należącej do niego 
nieruchomości. Musimy umożliwić bezpośredni 
dojazd do wystawionych pojemników.

Weronika Gałązka
podinspektor ds. gospodarki komunalnej

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach to gmina jest zobowiązana do odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nierucho-
mości, na których zamieszkują  mieszkańcy, dlatego 
nie ma możliwości pozostania na „starych” 
zasadach. Ustawa dawała możliwość wyboru jednej 
z trzech metod: od liczby mieszkańców zamieszku-
jących daną nieruchomość, od ilości zużytej wody 
lub od powierzchni lokalu mieszkalnego. Ze 
względu na turystyczny charakter miejscowości 
podjęto uchwałę wybierając metodę naliczania 
opłaty od zużycia wody, dlatego wszystkie 
nieruchomości zamieszkałe są objęte nowym 
systemem.

Wszystkie Państwa uwagi dotyczące odbierania 
odpadów komunalnych, mogące pomóc wyelimi-
nować problemy, które pojawiły się dotychczas, 

fot. Radosław Czyżewski



Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Łebie  zajmuje się w szczególności 
problemami osób uzależnionych od alkoholu jak 
i ich rodzinami. 

Pomagamy osobom uzależnionym podjąć decyzję 
o poddaniu się dobrowolnej terapii, oraz kierujemy 
na badania przez lekarzy biegłych w celu wydania 
opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 
i wskazania rodzaju zakładu leczniczego, o ile 
wpływa do nas wniosek z informacją, że osoba 
uzależniona:

powoduje rozkład życia rodzinnego,n
demoralizuje małoletnich,n
uchyla się od pracy,n
systematycznie zakłóca spokój lub porządek n
publiczny.

Wymienione wyżej przesłanki (jeśli choć jedna 
z nich jest spełniona) dają możliwość podjęcia przez 
Komisję czynności, zmierzających do orzeczenia 
o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od 
alkoholu obowiązku poddania się leczeniu 
w zakładzie lecznictwa odwykowego.

Sąd Rejonowy (właściwy według miejsca zamie-
szkania lub pobytu) wszczyna postępowanie na 
wniosek Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych lub prokuratora 
w związku z czym, osoby najbliższe mogą składać 
wnioski o przymusowe leczenie osób uzależnionych 
od alkoholu do jednej z tych dwóch instytucji.

W czym może pomóc komisja?
przyjmuje wnioski dotyczące leczenia n
odwykowego i prowadzi postępowanie 
dotyczące zgłoszonych osób
kieruje do sądu, prokuratury, policji i innych n
instytucji sprawy dotyczące problemów 
alkoholowych

udziela pomocy rodzinom, w których występuje n
problem z nadużywaniem alkoholu
przyjmuje zgłoszenia dotyczące n
nieprawidłowości w sprzedaży i podawaniu 
napojów alkoholowych
opiniuje wnioski o wydanie zezwoleń na n
sprzedaż napojów alkoholowych oraz prowadzi 
kontrolę zasad sprzedaży napojów alkoholowych
przyjmuje zgłoszenia o występowaniu zjawiska n
przemocy w rodzinie

Komisja współpracuje z Punktem Konsulta-
cyjnym dla osób uzależnionych i członków ich 
rodzin. Punkt udziela pomocy i wsparcia osobom 
nadużywającym alkoholu, rodzinom osób 
uzależnionych od alkoholu i narkotyków, osobom 
doznającym przemocy.

Marek Lacher
Przewodniczący Gminnej Komisji

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łebie

Kto może korzystać z Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łebie?

Stowarzyszenie Łeba Mors Poland Morsy Łebskie 
zapraszają chętnych do wspólnych kąpieli 
w zimnych wodach Bałtyku w sezonie Morsowym 
2013/2014.

Wejście Plaża Agados obok Hotelu Neptun

Sobota-Niedziela  godzina 13:00

Od poniedziałku do piątku kąpiel indywidualna

Kontakt Mors Wojciech tel. 698 960 920

Wojciech Grabowski
Łeba Mors Poland 

Komisja ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Łebie

Siedziba Komisji
ul. Kościuszki 90 (dawny MOPS), tel/fax 59 8662 000

Biuro Komisji
poniedziałki 17:00–19:00

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny ds. przemocy
środy 15:00–19:00

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny
pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej

środy 16:00–19:00

Spotkania indywidualne z terapeutą ds. uzależnień
wtorki 15:00–17:00

Spotkania Grupy Wsparcia
czwartki 17:00–19:00
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W dniach 26-28. października 2013r. delegacja 
strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Łebie 
przebywała w Szwecji na wyspie Oland zaproszona 
przez Bengta Anderssona, szefa tamtejszej straży 
pożarnej. Przez 3 dni strażacy z Łeby mogli od 
podstaw zobaczyć organizację ochrony przeciw-
pożarowej na terenie wyspy w gminach:  Borgholm 
(miasto partnerskie Łeby)  i Mörbylånga. Zobaczyli 
wyposażenie wszystkich jednostek OSP w sprzęt jak 

i warunki lokalowe. W miejscowości  Färjestaden 
szef straży pożarnej na wyspie Oland Bengt 
Andersson zaprezentował najnowszą, a zarazem 
główną siedzibę straży pożarnej na wyspie Oland. 
Wyposażona w sprzęt najnowszej technologii od 
w pełni zautomatyzowanego i wyposażonego 
budynku straży, po cyfrową łączność radiową, którą 
można łączyć się z najdalszymi zakątkami Szwecji. 
Zobaczyli proste rozwiązania wymyślone przez 
praktykujących strażaków, które przyjęły się 
w wielu jednostkach. Na wieść o tym, że włodarze 
miasta Łeby planują budowę nowej remizy 
zaproponowali przekazanie planów budowy 
swojego ostatniego budynku dla strażaków. 
Na koniec przekazali dla mieszkańców Łeby, 
turystów, a przede wszystkim strażakom narzędzia 
hydrauliczne firmy holmatro, używanych m.in. do 
uwalniania osób uwięzionych podczas wypadków 
komunikacyjnych. Dzięki wsparciu lokalnych 
przedsiębiorców delegacja z Łeby dla szwedzkich 
strażaków zawiozła upominki Centrum Informacji 
Turystycznej w Łebie, piwo Łebskie oraz przetwory 
rybne wyprodukowane w firmie Asar. Podróż 
strażakom sfinansowała Gmina Miejska Łeba. 
Poznane za granicą pomysły będziemy wcielać 
w życie w Łebie, a otrzymany sprzęt mamy nadzieję, 
że będzie leżał nieużywany na samochodzie.

Sebastian Kluska
Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej w Łebie

Strażacy z Łeby z wizytą
u kolegów po fachu
na szweckiej wyspie Oland 
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4 listopada br. w Sali Kolumnowej Sejmu RP 
odbyła się konferencja „Zrównoważony rozwój 
społeczno-gospodarczy jednostek samorządu 
terytorialnego”, podczas której ogłoszono wyniki 
dorocznego Rankingu Zrównoważonego 
Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego. 

Łeba już po raz trzeci zajęła 2. miejsce w tym 
prestiżowym rankingu. W tegorocznej edycji 
w kategorii gmin miejskich wyprzedziła nas 
jedynie Krynica Morska. Wyróżnienie osobiście 
odebrał Burmistrz Miasta Łeby.

Wyróżnienia dla Łeby
Fragment Niezbędnika Turysty w wersji 
elektronicznej znajduje się na oficjalnej 
stronie internetowej  miasta www.leba.eu
Łeby w zakładce „Atrakcje Turystyczne”.

W ostatnim czasie mieście Łeba przyznano wyróżnienia w następujących dziedzinach
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MIXER Regionalny Łódzkie 2013, na którym nie 
mogło zabraknąć Łeby jest już za nami. W drugi 
weekend września (7-8.09.2013 r.) przy pomocy 
Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, 
Starostwa Powiatowego w Lęborku oraz Przystań 
Łeba Resort&Restaurant, pracownicy Centrum 
Informacji Turystycznej w Łebie wybrali się do 
Łodzi z promocją naszego miasta, powiatu 
i pomorskiego.

W tym roku dodatkowo udało nam się zaistnieć na 
antenie TVP, podczas wejścia na żywo Asystent 
Starosty Lęborskiego wypowiadał się na temat Łeby 
i Powiatu Lęborskiego w towarzystwie Witolda 
Stępnia - Marszałka Województwa Łódzkiego 
i Marcina Pamfila - Prezesa Spółki Termy Uniejów.

Jarmark Wojewódzki w Łodzi jest wielkim 
wydarzeniem dla mieszkańców całego woje-
wództwa łódzkiego. W tym roku zorganizowany był 
on na terenie Atlas Areny w Łodzi. Przedstawialiśmy 
łodzianom atrakcje Łeby i okolic, z których można 

skorzystać, podczas wypoczynku w naszym mieście. 
Zachęcaliśmy wszystkich do przyjazdu do Łeby 
o każdej porze roku, prezentując wiele równie 
interesujących form spędzania wolnego czasu.

Nasze stoisko cieszyło się ogromnym zaintereso-
waniem wśród turystów i mieszkańców Łodzi, 
o czym świadczyła bardzo wysoka frekwencja. 
Odwiedzające nas osoby przede wszystkim chciały 
dowiedzieć się czegoś więcej o Łebie. Często 
słyszeliśmy krótkie, lecz bardzo budujące słowa 
„Moja ukochana Łeba”. Widok stoiska promo-
cyjnego Łeby w centrum Łodzi, przyciągał uwagę 
wszystkich. Wiele osób żegnało się z nami słowami: 
„Do zobaczenia w Łebie!”

Galerię zdjęć można obejrzeć na stronie internetowej 
www.facebook.leba.eu w albumie "MIXER 
Regionalny Łódzkie 2013" .

Paweł Dąbrowski
Asystent Burmistrza Miasta Łeby

Promocja w Łodzi
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Łebscy rybacy wraz z rodzinami, a także sympatycy 
rybackiej atmosfery w sobotę 14 września br. 
świętowali „II Łebski Dzień Rybaka 2013”, który 
zorganizowany został przy współpracy Burmistrza 
Miasta Łeby, Lokalnej Grupy Rybackiej Pradolina 
Łeby oraz Centrum Informacji Turystycznej 
w Łebie****.

Spośród wielu zapewnionych atrakcji, jedną z nich 
był wielobój załóg kutrów rybackich, czyli 
rywalizacja rybaków w konkurencjach takich jak 
rzut rzutką do celu, rzut kołem ratunkowym czy 

przeciąganie sieci. Największe emocje wzbudziła 
bardzo widowiskowa ostatnia konkurencja, podczas 
której 3 osobowe załogi próbowały swoich sił 
w przeciąganiu sieci rybackiej. W Łebie, jak zawsze 
przy wszystkich imprezach miejskich, nie zabrakło 
także atrakcji  dla dzieci  oraz konkursów 
z nagrodami.

Dla smakoszy kuchni rybnej, zaprezentowane 
zostały potrawy i produkty rybne oraz konkurs 
kulinarny na najlepszą rybną potrawę.

Oprawę muzyczną całego wydarzenia przygo-
towały: łebski Zespół Little Talks z Gimnazjum 
w Łebie,  „Formacja Mały” w repertuarze 
szantowym oraz „Chłopak z Gitarą”, czyli Wojciech 
Lechończak.

Łebski Dzień Rybaka to ukłon w stronę rybaków za 
ich ciężką pracę. Miłośnicy rybackich klimatów 
z niecierpliwością oczekują następnego „Łebskiego 
Dnia Rybaka” w Łebie.

Dzień wcześniej w piątek 13 września 2013 r. odbyło 
się Otwarcie Pierwszego Skupu Ryby Świeżej 
w Łebie oraz uroczyste wręczenie łebskim rybakom 
honorowych odznak „Zasłużony dla Rolnictwa”, 
przyznawanych decyzją Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi.

Odznaczonych zostało siedmiu rybaków, których 
wieloletnia praca na morzu została doceniona 
i uhonorowana tak ważnymi odznaczeniami 
cywilnymi, o które wnioskował Burmistrz Miasta 
Łeby. Honorowe odznaczenia wręczył Kazimierz 

Kleina Senator RP. Każdy z rybaków został 
wyróżniony szyprówkami z herbem miasta Łeby, 
które są symbolem funkcji pełnionej na kutrze. 
Czapki zostały wręczone osobiście przez Andrzeja 
Strzechmińskiego, burmistrza miasta Łeby.

Odznaczenie „Zasłużony dla Rolnictwa” otrzymali:
n Jan Styber
n Henryk Sztandera
n Kazimierz Szczechla
n Edward Konkel
n Zbigniew Murawski
n Czesław Hacia
n Jan Sobótka

Fotorelację z wymienionych wydarzeń znajdziecie 
Państwo na www.facebook.leba.eu w albumie 
„II Łebski Dzień Rybaka 2013".

Agnieszka Pałac

Paweł Dąbrowski
Asystenci Burmistrza Miasta Łeby

II Łebski Dzień Rybaka 2013

fot. Agnieszka Pałac
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W związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty, 
która weszła w życie w dniu 1 września br., a która 
reguluje maksymalną wysokość opłaty za korzy-
stanie z wychowania przedszkolnego w przedszko-
lach prowadzonych przez gminy, informujemy, że 
wysokość opłaty w/w opłaty w Oddziale 
Przedszkolnym w Szkole Podstawowej od 
1 września br. wynosi 1 zł.

Wysokość opłaty za świadczenia udzielane przez 
Oddział Przedszkolny na poziomie 1,80 zł 
uregulowana została w Uchwale Nr IX/66/2011 
Rady Miejskiej w Łebie z dnia 29 czerwca 2011 r. 
w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia 
udzielane przez Oddziały Przedszkolne w Szkole 
Podstawowej, dla których organem prowadzącym 
jest Gmina Miejska Łeba.

Uchwała stanowi, że świadczenia udzielane przez 
Oddziały Przedszkolne realizowane są bezpłatnie 
w wymiarze 5 godz. dziennie. Zarządzenie nr 
11/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łebie 

z dnia 1 września 2011 r. w sprawie ustalenia 
ramowych godzin, w których realizowana jest 
podstawa programowa wychowania przedszkolnego 
w Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej 
w Łebie określa czas ramowych godzin na godziny 
8:00 – 13:00.

Po wejściu w życie zmiany ustawy o systemie 
oświaty przedmiotowa opłata została z mocy prawa 
obniżona do 1 zł. Pozostałe zasady określone 
przytoczoną wyżej Uchwałą Rady Miejskiej 
pozostają bez zmian.

Od października br. w Oddziale Przedszkolnym, 
poza ramowymi godzinami, w których realizowana 
jest podstawa programowa wychowania przedszkol-
nego, realizowane będą zajęcia z języka angiel-
skiego (w ramach opłaty pobieranej za świadczenia 
w Oddziale Przedszkolnym).

Tadeusz Rabka 
Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. Adama Mickiewicza w Łebie

Opłata za usługi świadczone 
przez Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Łebie

DZIEŃ EDUKACJI 
NARODOWEJ 
W ZESPOLE SPOŁECZNYCH SZKÓŁ 
PONADGIMNAZJALNYCH
IM. NOBLISTÓW POLSKICH W ŁEBIE
15 października 2013 roku odbyła się uroczystość 
Dnia Edukacji Narodowej połączona ze ślubo-
waniem uczniów klasy pierwszej  Liceum 
Ogólnokształcącego o profilu Straż Graniczna. 
Na akademię przybyli zaproszeni goście: Wice-
burmistrz Jacek Nowakowski, Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Łebie Krzysztof Szumała, ojciec 
proboszcz Mariusz Legieżyński OMI, Przewo-
dniczący Zarządu ŁTO Tadeusz Rabka, Komendant 
Placówki Straży Granicznej w Łebie mjr Jarosław 
Manikowski oraz przedstawiciele Rady Rodziców.

Pani dyrektor Małgorzata Korszla podziękowała za 
współpracę zaproszonym gościom, rodzicom, 
pracownikom szkół oraz uczniom. Życzyła dobrej 
atmosfery w pracy, determinacji w dążeniu do 
osiągania jak najwyższych celów. Nadmieniła, że 
budząc szacunek do człowieka i jego wolności oraz 
praw można kształtować pełnowartościowe 
jednostki dla siebie, rodziny, społeczności lokalnej 

i państwa. I takie właśnie ambitne zadanie dzisiaj 
sobie stawiamy. Pani dyrektor przyznała nagrody 
dyrektora szkół dla wyróżniających się praco-
wników szkół.

Uczniowie pierwszej klasy w pełnym umunduro-
waniu stanęli przed sztandarem szkoły i wypowie-
dzieli słowa przysięgi. Ślubowali służyć ojczyźnie 
rzetelną nauką, pracą i wzorowym zachowaniem, 
dbać o dobre imię szkoły, okazywać należny 
szacunek rodzicom, nauczycielom i kolegom, 
sumiennie wypełniać swoje obowiązki i zdobywać 
jak najlepsze przygotowanie do przyszłej pracy.

Po słowach roty ślubowania mjr Jarosław Mani-
kowski zwrócił się do młodzieży podkreślając, że 
mundur rodzi szczególne zobowiązanie, kojarzy się 
z odpowiedzialnością i godną postawą życiową.

Bożena Murawska
nauczyciel

fot. Piotr Spólny
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W Centralnym Ośrodku Sportu Akademickiego 
w gdańskich Górkach Zachodnich zakończyły się 
żeglarskie  mist rzostwa Polski  w klasach 
olimpijskich. Udało się w pełni zrealizować 
założony program. W każdej specjalności rozegrano 
po 10 wyścigów. 160 
zawodniczek i  zawo-
dników podzieliło między 
siebie 14 kompletów me-
dali w kategorii seniorów 
i młodzieżowców. Osta-
tniego dnia mistrzostw 
odbył się wyścigów meda-
lowy, w którym wzięło 
udział po 10 najlepszych 
załóg. Wyniki były 
punktowane pod-
wójnie. 

Załoga Łeba Sailing Team reprezentowana przez 
sternika Karola Jączkowskiego i załoganta Artura 
Baranowskiego rywalizowała w klasie 470, w której 
na starcie stanęły 23 załogi. 

Planowaliśmy start w Mistrzostwach Polski kilka 
miesięcy wcześniej, żeby się solidnie do nich 
przygotować zarówno od strony sportowej, 
przygotowania fizycznego, oraz technicznego 
przygotowania samego jachtu do tych najbardziej 
prestiżowych regat klas olimpijskich w naszym 
kraju . Dwuosobowa klasa 470 wymaga wielu 
godzin przygotowań, sprawdzenia wszystkich 
detali, ponieważ ma najwięcej regulacji, które 
bezpośrednio przekładają się na prowadzenie 
i prędkość łodzi. 

Na drodze naszych przygotowań był również start 
poprzedzający imprezę główną mianowicie 

Akademickie Mistrzostwa Polski. Załoga 
Łeba Sailing Team zwyciężyła te zawody, co 

było dobrym prognostykiem i „wiatrem 
w żagle” przed imprezą główną. Regaty 

akademickie bezpośrednio poprzedzały 
start w Mistrzostwach tak więc można 

było założyć, że pogoda i warunki 
wietrzne będą podobne i tak też 

było. Żeglowaliśmy z wyścigu na 
wyścig coraz lepiej, eliminując 

błędy i wyciągając wnioski. 

Same Mistrzostwa Polski 
zaczęliśmy niepewnie, 

ponieważ w jednym 
z wyścigów zostaliśmy 

zdyskwalifi-

ŁEBA SAILING TEAM ZNÓW W AKCJI!
I miejsce – Akademickie Mistrzostwa Polskie klasa 470     13-15 września 2013r.
I miejsce – Mistrzostwa Polski klasa 470 mężczyzn            19-22 września 2013r.

fot. polsailing
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kowani za złamanie przepisów. Format regat 
przewiduje odrzucenie najgorszego rezultatu na 11 
wyścigów, natomiast zaliczyliśmy „wpadkę” już na 
samym początku i widzieliśmy, że nie możemy sobie 
pozwolić na błąd, bo może nas to kosztować medal. 

Pozostałe wyścigi tego dnia to miejsca 3, 5. Kolejny 
dzień żeglowania był bardzo asekuracyjny ponieważ 
wiedzieliśmy, że nie możemy sobie pozwolić 
żeglować na dalszych miejscach, więc  postawi-
liśmy na żeglowanie bliżej rywali. Przynosiło to 
pewne miejsca natomiast nie pozwalało na wygry-
wanie wyścigów. Kolejny dzień był decydujący. 
Od samego rana prognozy pokazywały silniejszy 
wiatr z kierunku sprzyjającemu dużej i długiej fali. 
Widzieliśmy, że tego dnia będzie to nasza szansa na 
oddalenie się od rywali i wyrobieniu przewagi, bo 

długie godziny przepływane na akwenie morskim 
w Łebie tego dnia dawały nam przewagę nad 
konkurencją, reprezentowaną głównie przez 
jeziorowców. Tak też się stało i załoga zameldowała 
się na mecie trzy razy na pierwszych miejscach, 
podczas gdy konkurenci żeglowali w kratkę 
oddalając się od nas. 

Już tego dnia wiedzieliśmy, że jesteśmy w stanie 
zakończyć te zawody ze złotym medalem. Lokalne 
media przeprowadzające relacje z zawodów już 
przed ostatnim wyścigiem postawiły nas w roli 
zwycięzców argumentując dużą przewagą nad 
konkurencją, stawiając na obok zwycięzców 
w innych klasach  regatowych głównie Olimpijczy-
ków z Londynu 2012. 

Regaty zakończyliśmy wyścigiem medalowym, 
podwójnie punktowanym, organizowanym dla 
kibiców przy samym porcie. Wyścig ten był bardzo 
nieprzewidywalny z dużymi zmianami kierunku 
i siły wiatru, natomiast nasza przewaga z poprze-
dnich wyścigów była na tyle duża, że mieliśmy 
komfort żeglowania i zgodnie z planem zwycięży-
liśmy w Mistrzostwach Polski. 

Start załogi w mistrzostwach nie byłby możliwy bez 
wsparcia sponsora tytularnego załogi, Miasta Łeby. 
Jest to pierwszy i historyczny medal dla żeglarstwa 
w Łebie w konkurencjach olimpijskich natomiast 
mam nadzieję, w ślady załogi pójdą młodzi żeglarze, 
którzy aktualnie szlifują i rozwijają swoje talenty 
żeglarskie w Łebie.  

Z żeglarskim pozdrowieniem!
Karol Jączkowski

Sternik załogi Łeba Sailing Team

W sobotę 19 października br. oficjalnie zakończy-
liśmy sezon żeglarski 2013 w Łebie, który można 
zaliczyć do jednego z najbardziej obfitych pod 
względem ilości odwiedzanych jachtów. Przez cały 
sezon 2013 mogliśmy również uczestniczyć w licz-
nych imprezach i spotkaniach organizowanych przez 
Port Jachtowy w Łebie i Przystań Łeba Resort & 
Restaurant.

Podczas zakończenia od porannych do bardzo 
późnych godzin wieczornych wyciągane były łódki, 
a w między czasie uroczyście opuściliśmy bandery.

Dodatkowo Instruktor dzieci z MKŻ uhonorował 
naszych najmłodszych  żeglarzy podziękowaniami 
oraz drobnymi nagrodami. Uwieńczeniem tego dnia 
było wspólne ognisko przy piosence żeglarskiej.

Justyna Rutecka
Manager Przystań Łeba Resort & Restaurant

Zakończenie Sezonu Żeglarskiego Łeba 2013

fot. Wiesław Gwizdała
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Marcin Hokusz jest nam znany jako znakomity 
windsurfer.  Jego sportowa przeszłość jest bardzo 
bogata. Pochodzi z Łeby, tutaj się wychował. Jako 
dziecko marzył o żeglarstwie, ale zakochał się 
w windsurfingu. Swoją przygodę na desce zaczął 
będąc w szkole podstawowej.  Pasji nie zaniechał. 
Pasja ewoluowała... Obecnie Mistrz Polski 
w Stand Up Paddle Surfing. To nowa w Polsce 
dyscyplina tak na prawdę dla każdego.

Zanim opowiesz o zawodach wyjaśnij jak jest 
z nazewnictwem. Czy istnieje polska nazwa tego 
sportu?

Nie ma odpowiednika polskiego. Wszyscy nazywają 
to SUP'em - skrót od Stand Up Paddle Surfing, czyli 
jakby surfowanie na stojąco z wiosłem. 

28 września 2013r.  na Jeziorze Zegrzyńskim 
w pierwszych Mistrzostwach Polski w Stand Up 
Paddle Surfing'u startowałeś reprezentując Łebę 
i Łebski Klub Żeglarski. Zająłeś pierwsze, zaszczy-
tne, miejsce. Czy te zawody były rozegrane oficjalnie 
po raz pierwszy w Polsce?

Pomysł na SUP był taki, aby w ramach każdej 
z imprez cyklu pucharowego Pucharu Polski 
w Windsurfingu, o ile pozwolą na to warunki 
pogodowe, odbywały się również zawody w SUP. To 
się wtedy dosyć fajnie uzupełnia, to znaczy, kiedy 
nie wieje, a zawodnicy są na brzegu, są obecni kibice 
i media, odbywa się wyścig na stojąco. A kiedy 
wieje, rozgrywa się windsurfing. 28 września br. na 
Jeziorze Zegrzyńskim odbyły się I Mistrzostwa 
Polski w SUP. 

Chciałbym dodać, że Mistrzostwa Polski SUP 
odbyły się w ramach cyklu imprez Pucharu Polski 
LOTTO Winsurfing Cup, organizatorem którego jest 
Wojciech Brzozowski i Polskie Stowarzyszenie 
Windsurfingu. W ramach zawodów o puchar Polski 
odbyły się również wyścigi w Łebie 18-20 lipca br. 

Istnieje wiele materiałów filmowych w Internecie 
dot. SUP'u. Wygląda na to, że SUP to jest właśnie 
odpowiedź na brak wiatru. Czy faktycznie tak to się 
zrodziło?

Korzenie są głębsze, już nawet w latach 60-tych. 
Można powiedzieć, że to się wywodzi stricte 
z surfingu z Hawajów. Kiedy w latach 70-tych 
zrobiła się duża moda na surfing i na spotach 

MARCIN HOKUSZ
ŁEBSKI MISTRZ POLSKI
Z WIOSŁEM
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(miejscówkach do pływania dla surferów) na 
Hawajach było coraz więcej ludzi, robiło się tłoczno. 
Wówczas Ci lepsi mieli tej sytuacji dość i płynęli do 
raf oddalonych trochę dalej od brzegu, od wysp. 
Żeby było im wygodniej, brali trochę większe deski 
i płynęli z wiosłem na stojąco. Surfowali gdzieś 
znacznie dalej, gdzie turyści nie docierali i mieli fale 
dla siebie, no i też więcej miejsca.  Potem ten sposób 
surfingu popadł w niełaskę, ponieważ ze względu na 
turystów, część chłopaków, która zaczęła żyć 
z robienia zdjęć kursantom na surfingu, też się 
przemieszczała z wiosłem na stojąco, żeby po prostu 
lepiej widzieć grupę uczących się i robić lepsze 
ujęcia. Oni po prostu stali na desce, kursanci leżeli 
i rozpędzali się na rękach, dopiero wtedy wstawali, 
jak ich fala niosła. Stało się to takie "not cool", 
niesportowe, bo robili to fotografowie i popadło to 
w zapomnienie.

Kilka lat temu, grupa Amerykanów znowu temat 
podchwyciła, jakby odkryli w tym na nowo 
potencjał.  SUP jest czymś, co się nadaje też na 
płaską wodę albo na gorsze spoty. Takich miejsc jest 
bardzo dużo w Europie, gdzie ludzie pływają na 
windsurfingu. Jednak na północy Europy fale są za 
małe dla samego surfingu. Natomiast większa deska 
i trochę prędkości, którą nadaje wiosło powoduje, że 
z małymi falami można już surfować. 

Ten sport rozwija się bardzo dynamicznie, chyba 
dlatego, że właśnie odkryto jego potencjał na płaską 
wodę. Poszło to w dwa kierunki: albo pływanie na 
płaskich wodach, do czego Europa jest predyspo-
nowana świetnie, bo ma mnóstwo jezior, mnóstwo 
rzek. Drugi kierunek to długie dystanse: turystycznie 
albo sportowo, czyli czysto wytrzymałościowy 
sport, gdzie zawodnicy na długich dystansach się 
ścigają. 

Wyczytałam, że w SUP nie ma ograniczeń, jeżeli 
chodzi o jakiekolwiek akweny i że można pływać 
właściwie wszędzie.

Tak, próbują, pływać nawet górskimi rzekami na 
odpowiednich deskach, na takich które mają miękkie 
poszycie, co przy uderzeniu o skałę, o kamień nie 
powoduje uszkodzenia. Są to wersje nadmuchiwane, 
napompowane, ze sporym ciśnieniem. Takie deski 
mają twardy pokład, na nich można stać, ale są 
odporne na uszkodzenia zewnętrzne.  To jest jeden 
sposób,  właśnie  ta  płaska woda,  a  drugi 
zdecydowanie na falach, chyba równolegle do 
surfingu. Są zawody w surfingu na bardzo 
wymagających spotach, gdzie się pływa na 
malutkich deskach, bez wioseł bardzo agresywnie 
z dużą ilością ewolucji na wodzie. Próbuje się też na 
gorszych spotach, na mniejszych falach promować 
SUP, tak aby pływać surfing z wiosłem i też 
wykonywać ewolucje.

Czyli wygląda to tak, w porównaniu do naszych 
realiów, że przede wszystkim grupą, która uprawia 
ten sport są windsurfingowcy, mający w SUP 
alternatywę. A czy są tacy, którzy tylko i wyłącznie się 
tym zajmują? Czy może zawsze to będzie powiązane?

Wydaje mi się, że przyciąga to nowych ludzi 
niepowiązanych ani z surfingiem, ani z windsur-
fingiem, ani też z kitesurfingiem i jest szansa na 
przyciągnięcie nowych. Spostrzeżenia  ma przede 
wszystkim z niemieckiego podwórka, bo mieszkam 
w tej chwili w Niemczech. W tym roku brałem udział 
tam w kilku zawodach i widzę, że ludzie, którzy 
uprawiali kiedyś kajakarstwo, zaczęli do SUP się 
zbliżać, bo jest coś nowego, bo chcą spróbować.  
Spotykałem na zawodach osoby, które wcześniej 
uprawiały kajakarstwo i pływały na kanadyjkach 
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(kajak napędzany wiosłem jednostronnym - 
pagajem). Jest to podobny mechanizm jak na stojąco.

Widzisz więc analogię SUPu i pływania na 
kanadyjkach, ale jednak pozycja osoby płynącej jest 
zdecydowanie inna.  Pozycja na stojąco wydaje się 
być dogodniejsza, ma się wówczas więcej swobody.

Pewnie znajdą się ludzie, którzy wolą siedzieć, bo 
siedzi się dość wygodnie i mają środek ciężkości 
niżej, bliżej powierzchni wody, a wtedy łatwiej im 
utrzymać równowagę. Ja mam do tego trochę inne 
podejście, ponieważ pracuję w promocji zdrowia. 
Łapanie równowagi ciała stojąc na desce powoduje, 
że są ćwiczone mięśnie głębokie. Zatem pod 
względem czysto zdrowotnym, ma to więcej zalet 
niż wiosłowanie na siedząco, więcej mięśni pracuje. 
Nie jest tak łatwo znaleźć sposób na trenowanie 
mięśni głębokich, np. tych małych mięśni łączących 
kegi wzdłuż kręgosłupa. Dzieci to robią naturalnie, 
bardzo często bawią się w pozycjach zachwianej 
równowagi. Dorośli już nie. Dorośli jak np. chodzą 
na siłownie i ćwiczą na maszynach duże grupy 
mięśniowe, potrzebują wymyślnych sposobów, są 
np. wibrujące platformy, gdzie drgania powodują 
skurcze w mięśniach głębokich. Nie jest tak łatwo te 
mięśnie trenować, a w SUP jest fajny i przyjemny 
sposób.

Czy SUP jest łatwy? Czy jest dla każdego?

Jak najbardziej, jest bardzo łatwy do nauczenia się, 
dlatego że deski do nauki są na tyle szerokie 
i stabilne, pod warunkiem, że się próbuje na płaskiej 
wodzie, czyli bez fal, to rzeczywiście nie stanowi 
trudności. Zwykle kurs dla uczących się podsta-
wowej techniki wiosłowania trwa dwie godziny.

A dzieci?

Wydaje mi się , że nie ma większych ograniczeń 
wiekowych. Prowadzę takie kursy dla początku-
jących na rzecz Klubu. Zawsze sprzęt ogranicza te 
możliwości. Długość wiosła powoduje, że dzieci 
w wieku 7 lat to były najmniejsze, jakie sięgały do 
rękojeści wiosła. 

Jesteś osobą, która udowodniła, że w Łebie 
w naszych warunkach wodnych, mając wielki  
zapał i determinację można osiągnąć sukces. 
Jesteś osobą, która udowadnia, że można 
pielęgnować swoją pasję po zakończeniu etapu 
zawodniczego, że zawsze można być otwartym na 
nowe dyscypliny sportu. Bardzo dziękuję Ci za 
rozmowę. 

Agnieszka Pałac
Asystent Burmistrza Miasta Łeby
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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 15:00-15:30. 

Zapraszam na .www.tomasztutak.pl

CHCESZ BYĆ STRAŻAKIEM ?
DOŁĄCZ DO GRONA STRAŻAKÓW OSP !

Jeśli lubisz dreszczyk emocji i adrenalinę we krwi? Chcesz 
pomagać innym potrzebującym? Przyłącz się do nas, wstąp 
w szeregi członków jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Łebie. 

A może kiedyś podejmiesz decyzje o wstąpieniu w szeregi 
strażaków Państwowej Straży Pożarnej? Członkostwo w OSP 
i bezpłatne kursy mogą Ci w tym pomoc.

Kandydat do Ochotniczej Straży Pożarnej powinien:

Ł mieć skończone 18 lat, dobrą kondycję psychiczną, fizyczną 
i nienaganny stan zdrowia

Ł być gotowym aby nieść pomoc innym w różnym czasie 
i warunkach, 

Ł być chętnym do współpracy i wykonywać polecenia 
przełożonych, 

Ł zgłosić się do Prezesa, Komendanta lub innego druha OSP.

OFERUJEMY

Możliwość bezpłatnych szkoleń i kursów m.in.: szkolenie 
podstawowe strażaka OSP, kurs na obsługę pilarek spalinowych, 
kurs kierowania ruchem, kurs kwalifikowanej pierwszej 
pomocy, patent sternika motorowodnego, kurs nabijania butli 
sprężonym powietrzem, kurs techniczny.

ZAPEWNIAMY

Pełne umundurowanie strażackie oraz ubezpieczenie. Dołączenie 
do systemu powiadamiania o alarmie smsami oraz pagerami.

Zainteresowanych chcących sprawdzić swoje zdolności w tym 
kierunku zapraszamy do Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Łebie przy ul. Pocztowej 10 w celu uzyskania szczegółowych 
informacji oraz zapoznania się z jednostką. 

Sprawy szkoleń i naboru nadzoruje:

Komendant Sebastian Kluska kom. 609-114-405


