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Z uwagi na brak pełnej wiedzy mieszkańców na 
temat powstawania budżetu miasta oraz nierzadko 
źle interpretowanych decyzji Rady Miejskiej 
w sprawie zmian i przesunięć w obrębie budżetu 
miasta, przedstawiam Państwu ogólny kształt 
budżetu dla Gminy Miejskiej Łeba na rok 2014 oraz 
poszczególne kroki prowadzące do jego uchwalenia. 

W dniu 30 grudnia 2013 r. Rada Miejska w Łebie 
podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 
miasta Łeby na 2014 r. W uchwale tej przyjęto 
następujące założenia:

Dochody budżetu miasta, w tym 19 971 245,- zł
a) dochody bieżące 18 156 235,- zł
b) dochody majątkowe 1 815 010,- zł
Wydatki budżetu miasta, w tym 22 321 931,- zł
a) wydatki bieżące 17 969 723,- zł
b) wydatki majątkowe 4 352 208,- zł
Deficyt 2 350 686,- zł
Przychody, w tym 3 085 000,- zł
a) wolne środki 3 085 000,- zł
Rozchody, w tym 734 314,- zł
a) spłaty kredytów 184 314,- zł
b) wykup obligacji 550 000,- zł

W ramach budżetu na 2014 r. przyjęto realizację 
zadań inwestycyjnych, o których mowa w nastę-
pnym artykule.

Pełny zakres uchwały budżetowej dostępny jest na 
stronach Biuletynu Informacji Publicznej w za-
kładce Budżet.

Powyższa uchwała została sporządzona zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa, w tym 
z uchwałą nr XLIV/390/2010 Rady Miejskiej 
w Łebie z 10.11.2010 r. w sprawie procedury 
uchwalania budżetu miasta Łeby.

Zgodnie z w/w uchwałą Burmistrz Miasta Łeby – do 
15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy – 
przedkłada Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej projekt uchwały budżetowej. 

Projekt ten podlega zaopiniowaniu przez wszystkie 
komisje Rady Miejskiej, a w następstwie Komisja 
Budżetowa wydaje zbiorczą opinię w zakresie 

projektu budżetu. W swoich opiniach Radni Rady 
Miejskiej formułują wnioski m.in. w zakresie 
nowych wydatków lub zwiększenia wydatków 
budżetu wraz ze wskazaniem źródła ich finanso-
wania.

Burmistrz Miasta – po zapoznaniu się z opiniami – 
przedkłada Radzie Miejskiej uwzględnione wnioski 
w formie autopoprawki.

Podczas sesji budżetowej – po odczytaniu projektu 
oraz opinii stałych komisji Rady Miejskiej oraz 
Regionalnej Izby Obrachunkowej – następuje 
dyskusja oraz głosowanie Radnych Rady Miejskiej 
nad projektem uchwały budżetowej. Budżet miasta 
ostatecznie uchwalany jest przez Radę Miejską.

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.
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Większość inwestycji planowanych na rok 2014 
w Łebie to inwestycje drogowe (drogi gminne). 
Należy zaznaczyć, że w obecnym stanie prawnym 
w Polsce nie ma programów dofinansowania 
żadnymi środkami zewnętrznymi budowy dróg 
gminnych, za wyjątkiem Narodowego Planu 
Przebudowy Dróg Lokalnych tzw. „Schetynówki” 
(dofinansowanie z budżetu Państwa). Żadne drogi 
w Łebie nie kwalifikują się do takich dróg, jedynie 
ul. Nowęcińska, na którą właśnie z tego programu 
już otrzymaliśmy dofinansowanie i inwestycja 
została wykonana w 2013r. Pozostałe drogi w Łebie 
nie kwalifikują się do takiej pomocy.

Planowane inwestycje: 
Remont nawierzchni ul. Chełmońskiegon
planowana kwota w budżecie 140 000 zł
planowana nowa nawierzchnia asfaltowa oraz 
w miarę pozostałych środków przebudowa 
chodników
Remont chodnika ul. Tysiąclecian
planowana kwota 50 000 zł
strona północna od szkoły do ul. Wojska 
Polskiego - przełożenie nawierzchni chodnika
Budowa ul. Starzyńskiegon
planowana kwota w budżecie 270 000 zł
zdjęcie płyt betonowych i budowa nowej drogi - 
jezdnia z chodnikami
Chodnik na połączeniu ul. Grabskiego n
z Al. św. Jakuba Apostoła
planowana kwota  w budżecie 14 000 zł
budowa nowego chodnika z jednej strony 
o szerokości 2 m
Remont mostu w ul. Kościuszkin
planowana kwota w budżecie 150 000 zł
prace przede wszystkim polegające na wymianie 
barier mostowych
Przebudowa ul. Brzozowej ze ścieżką n
rowerową
planowana kwota w budżecie 2 050 000 zł
kompleksowa przebudowa ulicy na odcinku od 
al. św. Jakuba do ul.Dojazdowej (530m), 
z zachowaniem dotychczasowego układu 
komunikacyjnego, tj pozostawienie 1 kierunku 
jazdy, a na obecnym odcinku 2 kierunkowym 
poszerzenie jezdni do właściwej szerokości. 
Jezdnia asfaltowa, chodniki obustronne z kostki 
betonowej, ścieżka rowerowa asfaltowa 
czerwona,  zatoki postojowe bruk kamienny, 
nowe nasadzenia drzew i krzewów, oświetlenie 
istniejące  do pozostawienia, remont kanalizacji 
deszczowej w ulicy i sieci wodociągowej. 

Termin realizacji  narzucony w przetargu
- do 30 maja 2014 r.
Wiaty przystankowen
planowana kwota w budżecie15 000 zł
zakup i montaż nowych wiat (ul. Kościuszki 
przy stacji paliw oraz przystanki dla autobusu 
szkolnego)
Budowa wewnętrznej drogi zaplecza n
ul. Zawiszy Czarnego  do połączenia 
z ul. Łąkową
planowana kwota w budżecie 300 000 zł
droga osiedlowa z kostki betonowej, 
odwodnienie ulicy, oświetlenie uliczne
Modernizacja systemu alarmowania n
o awariach przepompowni deszczowych 
w mieście, instalacja automatycznego 
powiadamiania o awariach przepompowni 
za pomocą systemu telefonii komórkowej
planowana kwota w budżecie 8 000 zł
Remont  z przebudową kanalizacji n
deszczowej w ul. Turystycznej
planowana kwota w budżecie 120 000 zł
budowa przepompowni wód deszczowych 
dla ulicy Turystycznej z urządzeniami 
podczyczszającymi, etap I kanalizacji rurowej, 
tj odcinek od przepompowni do rzeki Łeba 
w rejonie mostu. W szczególności ważne 
zadanie mając na celu likwidację problemów 
z odprowadzeniem wód opadowych z ulicy 
Turystycznej zwłaszcza w obrębie skrzyżowania 
w kierunku Rąbki.
Urządzenie Parku Oblatów etap IIIn
planowana kwota w budżecie 100 000 zł
kolejny etap  całościowego projektu urządzenia 
skweru przy PKP (Parku Oblatów), 
w szczególności  uzupełnienie w kolejne 
elementy małej architektury jak pomosty 
drewniane, modele łodzi rybackich.
Przebudowa kładki przez k. Chełst n
na przedłużeniu ul. Dojazdowej
planowana kwota w budżecie 100 000 zł
z uwagi na niski prześwit pod obecnym 
mostkiem niemożliwa jest swobodna żegluga 
kajakowa po kanale Chełst  do jeziora. Jest to 
potrzebna inwestycja  w uwagi na planowaną 
przyszłą trasę kajakową obejmującą rzekę Łeba, 
kanał portowy, kanał Chełst, jeziora, morskie 
wody przybrzeżne.
Zagospodarowanie parku leśnego przy n
ul. Wojska Polskiego
planowana kwota w budżecie 390 000 zł
dalszy etap prac wokół  Czarnego Stawu, tj. 

Inwestycje miejskie
na rok 2014 w Gminie Miejskiej Łeba
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na terenie po północnej stronie stawu; 
planowane groble, alejki i altany na obecnie 
bagnistym terenie lasku umożliwiające 
uporządkowane zwiedzanie tego ciekawego pod 
względem przyrodniczym miejsca.
Prace remontowe budynku Ochotniczej n
Straży Pożarnej
planowana kwota w budżecie 50 000 zł
Prace projektowe dla przyszłych inwestycji:n
Planowane w 2014 prace projektowe dot.: 
przebudowy Placu Dworcowego (pętla 
autobusowa, parkingi),wykonanie dokumentacji 
projektowej drogi wewnętrznej na zapleczu 
ul. Kościuszki 41 do ul. Zawiszy Czarnego, 
utworzenia szlaku kajakowego „ Kajakiem przez 
Pomorze”, ścieżki rowerowej w ramach trasy 
międzynarodowej  R10 od Żarnowskiej do  
ul. Dojazdowej, projekt budynku z lokalami 
socjalnymi, projekt termomodernizacji 
budynków użyteczności publicznej.

n Ponadto do zadań inwestycyjnych na rok 2014 
należą również: zakup sprzętu komputerowego 
do UM, zakup samochodu strażackiego 
strażackiego, budowa placu zabaw dla dzieci 
przy Szkole Podstawowej, przebudowa zasilania 
energetycznego przepompowni kanalizacyjnej 
w Rąbce, Remont kanalizacji sanitarnej 
w ul. Topolowej, budowa zbiorczej kanalizacji 
sanitarnej do działek przy ul. Kwiatkowskiego.

Poza inwestycjami gminnymi, należy przypomnieć 
mieszkańcom Łeby, że trwają prace projektowe 
dalszej przebudowy drogi wojewódzkiej 214 od 
Białogardy do ronda na wjeździe do Łeby. 
Inwestorem tego przedsięwzięcia jest Wojewódzki 
Zarząd Dróg w Gdańsku (WZD), który będzie się 
starał pozyskać na ten cel dofinansowanie ze 
środków UE, obecnie już przyznanych Polsce 
w nowej perspektywie finansowej.

W pierwotnym projekcie został pominięty 
kontrowersyjny dla WZD w Gdańsku odcinek od 
ronda do torów kolejowych (pisaliśmy o tym w nu-
merze 10/2013 Październik Łebskiego Biuletynu 
Informacyjengo). Staraniem wyłącznie Urzędu 
Miejskiego i interwencji pracowników Urzędu 
Burmistrz uzyskał zapewnienie WZD, że odcinek od 
ronda do przejazdu kolejowego zostanie  dodatkowo 
włączony do projektu. Ze strony UM w Łebie 
skierowany został wniosek o uwzględnienie na tym 
odcinku dodatkowo w zakresie: chodników, zieleni 
drogowej, oświetlenia, odwodnienia w miejsce 
obecnego rowu.  Wniosek taki został złożony 
z uwagi na fakt, że odcinek ten w przyszłości może 
mieć uliczny charakter  i w tym wypadku 
infrastruktura tako typu jest  konieczna.

Marek Glegoła
Główny specjalista ds. budownictwa i drogownictwa

Następne spotkanie 21 marca 2014Następne spotkanie 21 marca 2014Następne spotkanie 21 marca 2014

Spotkanie z MieszkańcamiSpotkanie z MieszkańcamiSpotkanie z Mieszkańcami
W imieniu Burmistrza Miasta Łeby zapraszamy wszystkich

na kolejne spotkanie z mieszkańcami,
które będzie miało miejsce

w piątek 21 lutego 2014 r. o godz. 16:00
w Bibliotece Miejskiej w Łebie, ul. 11 Listopada 5a.

Tematem przewodnim spotkania będzie „Plaże w Łebie i co dalej?”
Na spotkaniu omawiane będą następujące zagadnienia:

* Plaże wspólna sprawa * Inwestycje z Budżetu Miasta 2014 *
* Plany zagospodarowania przestrzennego *



Łebskie plaże - i co dalej?
Temat plaż w Łebie to sprawa wspólna. Pojawia się 
wiele wątpliwości związanych z ich przyszłym 
funkcjonowaniem. Urząd Miejski w Łebie zdaje 
sobie sprawę z wagi tej kwestii i dlatego nieustannie 
podejmuje nowe kroki w celu uporządkowania tej 
sprawy. 

3 grudnia 2012r. Burmistrz Miasta Łeby wystąpił 
do Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku oraz 
Starosty Lęborskiego z pismem w sprawie 
określenia zasad udostępnienia Gminie Miejskiej 
Łeba nieruchomości Skarbu Państwa położonych w 
pasie ochronnym i technicznym - kąpieliska i plaże 
oraz dojścia do plaż. 

10 grudnia 2012r. Dyrektor Urzędu Morskiego 
informuje  Burmistrza Miasta Łeby, iż właściwą 
stroną do podejmowania decyzji w sprawie 
dysponowania gruntami Skarbu Państwa jest 
Starosta Lęborski.

16 lipca 2013r. w odpowiedzi na kolejne nasze 
pismo w sprawie przekazania plaż i terenów 
przyplażo-wych na rzecz Gminy Miejskiej Łeba, 
Starostwo Powiatowe w Lęborku poinformowało, że 
do naszego wniosku odniosą się po otrzymaniu od 
Wojewody Pomorskiego ujednoliconych zasad 
zagospodarowania i udostępniania plaż w woje-
wództwie pomorskim. 

18 listopada 2013r. Wojewoda Pomorski ustalił 
jednolite zasady wydzierżawiania plaż w woje-
wództwie pomorskim. Oto niektóre zasady:

n Plaże są własnością Skarbu Państwa i nie 
podlegają  przekształceniom własnościowym.

n Gminy mogą zawierać umowy poddzierżawy 
z osobami trzecimi. Na poddzierżawienie plaż 
osobom trzecim wymagana jest zgoda starosty 
(dyrektora Urzędu Morskiego).

n W przypadku poddzierżawiania plaż przez 
gminę osobom trzecim 30% uzyskanego  
dochodu stanowi przychód Skarbu Państwa.

19 grudnia 2013r. Starostwo Powiatowe w Lęborku 
informuje Burmistrza Miasta Łeby, że plaża 
wschodnia (A i C) decyzją Starosty Lęborskiego 
została przekazana Urzędowi Morskiemu w Słupsku 
w trwały zarząd na czas nieokreślony. Wobec 
powyższego wszelkie decyzje dot. wskazanych 
terenów leżą w gestii Dyrektora Urzędu Morskiego 
w Słupsku.

Plaża zachodnia (B) pozostaje w dyspozycji Starosty 
Lęborskiego. W związku z tym,  Burmistrz Miasta 
Łeby wystąpił o jej nieodpłatne przekazanie na rzecz 
Gminy Miejskiej Łeba. 

Na dzień dzisiejszy Wydział Geodezji w Starostwie 
Powiatowe w Lęborku, w uzgodnieniu Urzędem 
Miejskim w Łebie wydziela geodezyjnie wszystkie 
dojścia do plaż o szerokości 15m oraz cały teren 
plaży zachodniej (B). Termin zakończenia ww prac 
przewidziano na początek marca 2014r. Po tym 
terminie nastąpi przejęcie przez Gminę Miejską 
Łeba terenów plaży zachodniej (B) z dojściami na 
plażę na wcześniej wspomnianych zasadach 
określonych przez Wojewodę Pomorskiego. 

W dalszym ciągu pozostaje nierozwiązana sprawa 
związana z przekazaniem przez Dyrektora Urzędu 
Morskiego w Słupsku plaży wschodniej (A i C). 
Z uzgodnień prowadzonych przy udziale Przewo-
dniczącego Rady Miejskiej w Łebie oraz przewo-
dniczących poszczególnych komisji Rady Miejskiej 
w Łebie, ustalono, że prawdopodobny okres 
przekazania plaży wschodniej (A i C) na rzecz 
Gminy Miejskiej Łeba  nastąpi w okresie 1 maja - 30 
września 2014r.

Najważniejsze w sposobie funkcjonowania plaż są 
uzgodnienia poczynione w Urzędzie Morskim 
w Słupsku z Inspektoratem Ochrony Wybrzeża oraz 
Inspektoratem Nadzoru Technicznego i Zagospo-
darowania Przestrzennego, które to jednoznacznie 
określiły zasady zagospodarowania plaż. Do-
puszcza się na plażach zabudowę nietrwałą, czyli 
taką, która funkcjonuje 120 dni. Po tym czasie musi 
zostać zdemontowana. Na terenach przy-plażowych 
będzie można zrealizować zabudowę trwałą: obiekty 
obsługi plaż, obiekty gastronomiczne, handlowe 
oraz z atrakcjami turystycznymi pod warunkiem 
uchwalenia planu zagospodarowania przestrzen-
nego, tzw. Planu Parku Nadmorskiego (dot. 
funkcjonowania plaży wschodniej A). Bez wspom-
nianego opracowania, jak również nieprzystąpienie 
do opracowania kolejnych planów zagospoda-
rowania przestrzennego miasta, które zostały zdjęte 
z obrad sesji Rady Miejskiej w Łebie w 2013r., nie 
ma możliwości inwestowania w tereny przy-
plażowe oraz na na terenach plaż wschodniej C 
i zachodniej B, a także na dojściach do tych plaż. 

Andrzej Strzechmiński
Burmistrz Miasta Łeby
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Dzień Otwarty PCI w Łebie
Powiatowe Centrum Informacyjne (PCI) w Lęborku 
serdecznie zaprasza przedsiębiorców oraz osoby 
zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą 
z Łeby i okolic na kolejne indywidualne konsultacje 
w ramach akcji informacyjnej „Dzień Otwarty PCI 
w Łebie” organizowanej przy współpracy Miasta 
Łeby w dniu  21 lutego 2014 r (piątek) w godzinach 
od 10:00 do 14:00 Urzędzie Miejskim w Łebie (sala 
konferencyjna).

W ramach indywidualnych konsultacji można 
uzyskać informacje na temat różnych form wsparcia 
finansowego firm j w tym działających sezonowo:

n niskooprocentowane pożyczki samorządowe 
finansowane ze środków unijnych dla 
pomorskich Przedsiębiorstw na budowę, 
rozbudowę , remont , adaptacje, obiektów, zakup 
maszyn, urządzeń, samochodów ,towarów 
przeznaczonych na działalność gospodarczą,

n poręczenia kredytów dla przedsiębiorców na 
preferencyjnych warunkach,

n możliwości pozyskiwania środków na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz 
rozwój firmy,

n dotacje unijne.

W najnowszej ofercie mamy fundusze dedykowane 
pomorskim przedsiębiorcom w ramach pomocy de 
minimis. Konsultacje są bezpłatne.

Danuta Krawiec 
Powiatowe Centrum Informacyjne www.pci.pomorskie.pl

Utrzymanie porządków
na terenach przyległych do naszych posesji
Burmistrz Miasta Łeby uprzejmie prosi mieszkań-
ców i właścicieli posesji w Łebie o sprzątanie 
zanieczyszczeń znajdujących się na chodnikach 
przylegających do posesji, szczególnie piasku, 
luźnych odpadów i psich zanieczyszczeń.  

Wojciech Siwczyński
Podinsp. ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej

Społeczne Liceum Ogólnokształcące organizuje 
I Turniej Piłki Nożnej Halowej klas o profilu Straż 
Graniczna pod honorowym patronatem dowódcy 
Morskiego Oddziału Straży Granicznej pana 
Kontradmirała Piotra Stockiego.

Turniej odbędzie się 20 lutego 2014 w hali Szkoły 
Podstawowej od godziny 10:00. Gościć będziemy 
pięć szkół  z  terenu całego województwa 
pomorskiego: z Malborka, Kłanina, Żukowa, 
Gdańska, Elbląga oraz Łeby. Przewidziana jest 
obecność reprezentacji Morskiego Oddziału Straży 
Granicznej i uroczyste wręczenie pucharów oraz 
koszulek.

Małgorzata Korszla
Dyrektor Zespołu Społecznych Szkół Ponadgimnazjalnych w Łebie

Nowoczesny system 
powiadamiania
Łatwy, szybki i skuteczny kontakt z mieszkańcami

Aktywacja usługi przez SMS
Wyślij SMS-a o treści LEBA na nr 664 079 964
koszt zgodny z Twoim planem taryfowym

Darmowa aktywacja usługi przez Internet
https://wiem.co/#/profile/umleba/main
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Jak Cię widzą, tak Cię piszą
kwiecisty konkurs
Konkurs na najładniejszy ogród,, balkon trwa od 
1995 r. Rozpowszechnił go Burmistrz Miasta Łeby 
Andrzej Cyranowicz i od tamtego czasu wszyscy 
włodarze Łeby popierali tę piękną inicjatywę. 
Miasto piękniało, bo każdy zakątek pełen był 
różnorodnych kwiatów.

Rozstrzygnięcie konkursu za rok 2013 nastąpi 
w lutym 2014r. Nagrody ufundował Burmistrz 
Miasta Łeby, a nagrodzonymi są: Lidia Boborycka, 
Waltraud Górska, Hanna Kracińska, Teresa Lacher, 
Eliza Lechończak, Irena Ratajczak, Jolanta Reszke, 
Ewa Wiśniewska.  Spotkanie odbędzie się 
w Bibliotece w siedzibie Zespołu JANTAR.

Irena Hilla
Prezes Klubu Seniora „Jantar”
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fot. Klub Seniora JANTAR

Roztańczona Łeba
Tegoroczny VIII Ogólnopolski Festiwal Tańca 
Nowoczesnego Łeba 2014, jak co roku, okazał się 
imprezą udaną. 18-19 stycznia 2014 r. odwiedziło 
nas w Łebie prawie 1 500 tancerzy z całej Polski, 
którzy w barwnych strojach i niebanalnych 
makijażach prezentowali swoje umiejętności przed 
składem sędziowskim. Ilość i poziom prezento-
wanych układów postawiły przed jurorami nie lada 
wyzwanie, by wybrać najlepszych. Każdy uczestnik 
otrzymał dyplom za udział w festiwalu, finaliści 
w kategoriach solowych i duetach otrzymali medale, 
natomiast formacje i mini formacje puchary. 

Piotr Zagrodnik
Agencja Artystyczna BRAVO

Organizator Festiwalu

fot. Radosław Czyżewski



24 grudnia 2013r. to coroczna wigilia morsów 
łebskich na plaży, potem pasterka w kościele.

Pierwszy i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia to 
wspólne kąpiele i kontakt ze spacerowiczami nad 
morzem.

31 grudnia 2013r. zanurzenie sylwestrowe i podzię-
kowania przed łebską kamerą internautom z całego 
świata za cały rok kibicowania i komentowania 
naszych wyczynów. Pozdrowienia dla Prezydenta 
Polski Pana Bronisława Komorowskiego i Bur-
mistrza Miasta Łeby Andrzeja Strzechmińskiego 
tym razem nie z morza tylko z wysokości.

Nowy Rok to dla morsów wyjątkowa i obowią-
zkowa kąpiel w strojach „sylwestrowch” z lampką 
szampana. Było wesoło i uroczyście, kibice bawili 
się z nami i wypili toast noworoczny. 

2 stycznia 2014r. byliśmy już w Kołobrzegu, aby 
reprezentować Łebę na II Światowym Festiwalu 
Morsowania i bicia rekordu Guinessa 
w wejściu do lodowatej wody.

1 2  s t y c z n i a  2 0 1 4 r. 
oczywiśc ie  n ie 
mogło nas za-
braknąć 

Pracowity sezon morsów łebskich
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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 

w wspieraniu WOŚP. Kąpiel w Łebie jak zwykle 
o 13:00 potem o 15:00 występy morsowe dla Gminy 
Wicko w małym, ale też lodowatym basenie 
strażackim. O 16:00 byliśmy już na hali sportowej, 
aby poddać licytacji nasze gadżety i trofea. 
Zlicytowaliśmy dwie koszulki i pierwszy w historii 
Łeby medal Mistrzostw Polski w Pływaniu 
Ekstremalnym.

25-26 stycznia 2014r. to coroczny Podlaski Zlot 
Morsów w Wasilkowie, tam też Łeba była 
reprezentowana przez nasz Klub. 

Już w lutym wybieramy się na XI Międzynarodowy 
Zlot Morsów w Mielnie. 

Bardzo cieszymy się, że jest nas 
coraz więcej, w tej chwili na 
wyjazd do Mielna zarejestro-
wałem 31 osób. Czekamy na 
następnych odważnych. 

Piotr Głuszko
Łeba Mors Poland
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Podczas XXII Finału WOŚP w Łebie odbyła się 
zagorzała licytacja wielu fantów. Pod młotkiem 
znalazły się m.in. gadżety miasta Łeba, Szczyrk 
i Mikołajki partnerów akcji Morze, Góry i Mazury, 
przy wsparciu Radia ZET, które przyłączyło się do 
aukcji WOŚP przekazując gadżety z logo radia (płyta 
Radia ZET vol. 6, zegarek, plecaki dziecięce). Fanty 
przekazały również członkinie Klubu Pracy 
Twórczej Absurd w Łebie. Jednymi z najbardziej 
unikalnych fantów były właśnie obrazy przekazane 
przez Klub Absurd, które w sumie wylicytowano za 
kwotę 865 zł oraz Medal Morsa Łebskiego 
z Koszulką Łeby, który wylicytowano za kwotę 200 
zł. Wszystkie rekwizyty cieszyły się zaintereso-
waniem wśród obecnych, a wymienione fanty to 
tylko niektóre spośród 40 licytowanych. 

W przerwach między licytacjami nie można było się 
nudzić. Gości zabawiały występy lokalnych 
zespołów. Finał w Łebie rozpoczęły grupy 
muzyczno – wokalne z Gimnazjum w Łebie: 
niezastąpiony zespół VIVO i zespół LITTLE 
TALKS. Podczas tanecznych występów można było 
podziwiać młode talenty z łebskich szkół takie jak 
zespół taneczny Presto z Gimnazjum. Przedstawione 
zostały również sztuki walki karate przez dzieci 
z grupy Małych Karateków z klubu Shotokan - 
sekcja Łeba, a na zakończenie zaśpiewał dla nas 
Bartek Dębski wokalista z Koszalina.

W łebskim sztabie WOŚP czynnie zaangażowało się 
60-ciu wolontariuszy w działaniach organiza-
cyjnych, administracyjnych oraz artystycznych.

Całe wydarzenie profesjonalnie poprowadziła Pani 
Elżbieta Frączek z łebskiego Gimnazjum.

Jesteśmy szczęśliwi, że ludzi dobrego serca 
nieustannie przybywa. Pragniemy podziękować 
wszystkim mieszkańcom Łeby i zaangażowanym 
w organizację WOŚP w Łebie. To dzięki Wam 
możemy zasilić konto WOŚP o kwotę blisko 
6 900 zł! Dziękujemy i do zobaczenia za rok! 

Gramy do końca świata i jeden dzień dłużej!

Agnieszka Pałac
Paweł Dąbrowski 

Zespół Centrum Informacji Turystycznej w Łebie****

FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
W ŁEBIE
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fot. Agnieszka Pałac



Przedstawiciele Centrum Informacji Turystycznej w 
Łebie, Referatu Rozwoju i Promocji Starostwa 
Powiatowego w Lęborku oraz Zdrowotel Łeba 
uczestniczyli w zimowej trasie promocyjnej Łeby 
i Powiatu Lęborskiego "Winter Tour – Promo Łeba 
2014", która miała miejsce w Beskidzie Śląskim.

Wspólnie zawitaliśmy 24 stycznia na Kompleksie 
Narciarskim "Biały Krzyż" w Szczyrku oraz 25-26 
stycznia w Szczyrku na Placu św. Jakuba podczas 
Bezpiecznej Zimy z Radiem ZET i Biegu po serce 
Zbója Szczyrka - WINTER EDITION.

Zachęciliśmy w ten sposób tamtejszych miesz-
kańców oraz obecnych turystów do wypoczynku 
w Łebie i całym Powiecie Lęborskim. Ukazaliśmy 
„perełki” naszej okolicy takie jak Słowiński Park 
Narodowy z ruchomymi wydmami, dzięki którym 
między innymi, jest unikatem na skalę europejską. 
Zaprezentowaliśmy także szerokie, piaszczyste 
i czyste plaże z wyjątkowym łebskim piaskiem, 
który został sprezentowany każdemu odwie-
dzającemu.

Za aranżację wystroju stoiska promocyjnego 
posłużyły nam piaskownica dla najmłodszych 
wypełniona morskim piaskiem, kącik dla dzieci 
z łebskimi kolorowankami, parawany oraz parasole, 
w taki sposób, aby utrwalić wspomnienia z pobytu 
nad Bałtykiem, przeniesionym na ten czas w równie 
piękny zimowy beskidzki krajobraz.

Każdego dnia przeprowadzany był konkurs wiedzy 
o Łebie i regionie, w którym m.in. można było 
wygrać weekendowe pobyty ufundowane przez 
WILLĘ LATARNIK w Łebie, ZDROWOTEL Łeba 
oraz PRZYSTAŃ ŁEBA Resort&Restaurant, bilety 
wstępu do atrakcji i upominki sprezentowane przez 
Park Rekreacyjno-Edukacyjny Sea Park Sarbsk, 
smakołyki producenta rybnych przysmaków ASAR 

w Łebie, specjał Browaru Łebskiego oraz niepowta-
rzalne łebskie pamiątki.

Pragniemy podkreślić, iż powodzenie akcji 
zawdzięczamy lokalnym władzom, zarządcom 
i pracownikom Kompleksu Narciarskiego "Biały 
Krzyż" w Szczyrku,  a  przede wszystkim 
Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji 
i Informacji im. Jana Więzika w Szczyrku 
i pracowników Informacji Turystycznej w Szczyrku.

Kolejny raz mieliśmy okazję zaprezentować walory 
naszego przepięknego miasta oraz to, z czego słynie. 
Każdy odwiedzający miał okazję skosztować 
"Śledzia po Łebsku", posłuchać pieśni żeglarskich, 
a najmłodsi pobawić się plażowymi zabawkami 
w piaskownicy i pokolorować łebskie kolorowanki 
w specjalnie przygotowanym kąciku dla dzieci.

Najczęściej odwiedzali nas turyści z województw 
śląskiego, łódzkiego, pomorskiego, podkarpackiego 
i lubelskiego, którzy jednocześnie byli mile 
zaskoczeni egzotycznym widokiem nadmorskiej 
Łeby w zimowych górskich pejzażach. Dodatkowo 
mieliśmy okazję jako Team Łeba wziąć udział 
w Biegu po Serce Zbója Szczyrka. Jest to impreza 
sportowo-rekreacyjna o charakterze charyta-
tywnym, mająca na celu wsparcie Fundacji Rozwoju 
Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi 
w Zabrzu, Fundacji Radia ZET, a także pomoc celom 
lokalnym.

Mamy nadzieję, że wywołane pozytywne emocje 
wpłyną na wybór Łeby, jako miejscowości na 
wypoczynek nie tylko w okresie wiosennym 
i letnim.

Zatem do zobaczenia w Łebie! 

Agnieszka Pałac
Paweł Dąbrowski 

Zespół Centrum Informacji Turystycznej w Łebie****
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III edycja Winter Tour – Promo Łeba 2014
Szczyrk 24-26 stycznia

fot. Centrum Informacji Turystycznej w Łebie
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W tym roku odbyły się ferie także w Boleńcu. Nie 
brakowało nam zabawy oraz dobrego nastroju. 
Dzieci wraz z łebską młodzieżą odwiedzały chętnie 
Boleniec.

W pierwszym tygodniu ferii prowadzono dla dzieci: 
gry i zabawy integracyjne, warsztaty plastyczno-
artystyczne, karaoke, a także spotkanie ze straża-
kami w remizie. Dzięki tym zajęciom oraz podczas 
karaoke i przygotowań do dnia Babci i Dziadka 
dzieci oraz młodzież mogły rozwijać swoje talenty 
plastyczne jak i artystyczne.

Piątek ogłosiliśmy Dniem Strażaka w Boleńcu. Tego 
dnia udaliśmy się na spacer do remizy, gdzie strażacy 
pokazali nam swój ratowniczy sprzęt, a także rzeczy 
potrzebne do akcji ratowniczej. Po pokazie 
wszystkich potrzebnych rzeczy udaliśmy się nad 
Czarny Stawek, gdzie Strażacy przygotowali dla nas 
pokaz ratownictwa na lodzie. Dla dzieci było to 
wielkim przeżyciem, na własne oczy mogły 
zobaczyć pokazy strażaków i uzyskać ogromną 
wiedzę, jak zabezpieczyć się przed tragedią na 
lodzie. Po udanym spędzonym dniu wróciliśmy do 
Boleńca na gorącą herbatkę i poczęstunek 
przygotowany przez rodziców. 

W drugim tygodniu ferii, działo się znacznie więcej. 
Każdy dzień był organizowany w całkiem inny 
sposób. Dzień sportu, Gala Miss Łeba, śmieszna 
sesja fotograficzna, karaoke, Dzień Rycerza, czy 
zabawa karnawałowa dla dzieci podsumowująca 
Ferie 2014 sprawiły, że dzieci spędziły bardzo miły 
czas.

 Tydzień ten był bardzo wesoły. Podczas dnia sportu, 
dzieci pod okiem Starszego Kolegi Nikodema miały 
półgodzinną rozgrzewkę, a następnie różne 
konkursy, w których mogły wziąć udział. Tego 
samego dnia dzieci wraz z młodzieżą przygoto-
wywały się do Gali Miss i Mistera Łeba. Stroje miały 
być przygotowywane z worków na śmieci, nakrętek, 
sznurków, gazet, rolek od papieru i bibuły. Po 
przygotowaniu strojów odbyła się Gala, gdzie 
zostały wybrane Trzy Miss: 1. Zuzanna Wójcicka, 2. 

Nadia Pero, 3. Bernadetta Gałązka, a także czwartą 
nagrodę uzyskała Natalka Jabłońska za przełamanie 
swojej nieśmiałości, niestety Misterów nie było.

Następnego dnia odbyła się 
śmieszna sesja fotograficzna 
pod okiem Bernadetty, gdzie 
każdy był przebrany w nieco-
dzienny strój.  Ostatnim 
dniem był Karnawał, gdzie 
dzieci pokazały swoje nabyte 
talenty przez ostatnie dwa 
tygodnie. 

Dzieci oraz Młodzież nie 
zmarnowały wolnego czasu 
na siedzenie przed kompu-
terem, lecz przesiadując 
w miejscu stworzonym dla 
nich. Dzięki słynnemu motto 
„nauka poprzez zabawę”, 
dzieci nauczyły się nie tylko 
wielu ciekawych rzeczy, 
zarówno artystycznych, jak i związanych z życiem 
codziennym, ale i również stworzyły nowe 
przyjaźnie. Każda chwila spędzona w Boleńcu 
pozostanie w nas na długo. Zapraszamy w przyszłym 
roku.

Klaudia Gałązka
Kierownik Rybackiego Centrum Kultury i Formacji Boleniec 

Ferie w Boleńcu 2014

Centrum Kultury i Formacji Boleniec
Plan zajęć

Poniedziałki
16:00 – Chór Biedronki

Wtorki
15:00  – Warsztaty Rękodzieła

18:00 – Przygotowanie Młodzieży
do Matury-Matematyka

Czwartki 17:00 – Chór Echo

Piątki
17:00 – Spotkanie Młodzieży

Rodzina Kolpinga

Biuro w Boleńcu
otwarte od poniedziałku do piątku

w godzinach 14:00 - 20:00

Świetlica dla Dzieci
otwarta od poniedziałku do piątku

w godzinach 14:00 - 20:00

fot. Bernadeta Gałązka



Ferie w bibliotece cieszyły się dużym powodzeniem. 
Zajęcia były różnorodne i dobrze przygotowane. 
Animatorzy lubiani przez dzieci, łączący fachowość 
z wrażliwością pedagogiczną. Cały program 
Biblioteka Miejska przygotowała i zrealizowała 
w partnerstwie ze Słowińskim Parkiem Narodowym 
i Szkołą Podstawową im. A. Mickiewicza oraz przy 
pomocy Łebskiego Klubu Wolontariatu.

Gra planszowa o Łebie
Dzieci z pomocą wolontariuszy i pod kierunkiem 
animatora z biblioteki stworzyły grę planszową 
o naszym mieście, w atrakcyjny sposób wskazującą 
na najciekawsze miejsca Łeby: ruiny kościoła św. 
Mikołaja, port rybacki, kościół Wniebowzięcia 
NMP, plażę, świerkową tratwę NORD Andrzeja 
Urbańczyka i ławeczkę Psiary.

Gra będzie wykorzystywana w zajęciach edukacji 
regionalnej prowadzonych przez bibliotekę.

Budujemy latawce
Zajęcia budowy latawców poprowadził Wiesław 
Gwizdała, łebski pasjonat "papierowych dzieci 
wiatru" i organizator ich festiwali. Na wstępie 
zaprezentował kilka niezwykłych latawców ze 
swojej kolekcji: w kształcie nietoperza, żaby, 
motylka, a nawet latawiec podświetlany. Jednak 
największym zainteresowaniem cieszył się orygi-
nalny chiński smok, oczywiście jako latawiec. 
Wszystkie te latawce towarzyszyły dzieciom 
w trakcie zajęć, podczas których wykonywali pod 
kierunkiem prowadzącego swoje latawce. Do ich 
budowy wykorzystali papier, listewki, bibułę 
i sznurek, a nawet opakowania od chipsów. 
W ogrodzie biblioteki były pierwsze próby lotów. 
Następne będą w maju, bo dzieci już się na nie 
umówiły z Panem Wiesławem Gwizdałą za 
pośrednictwem Biblioteki Miejskiej i Szkoły 
Podstawowej. 

Poczta Neptuna
Poczta Neptuna to - obok bajkowych czytanek - 
żelazny punkt ferii w bibliotece, inspirowany 
książką, a właściwie to prawdziwymi przygodami 
(bo książka na nich jest oparta) światowej sławy 
żeglarza Andrzeja Urbańczyka z jego łebskiej 
młodości. Dodatkowego smaku tym zajęciom 
dodają losy wcześniej wysłanych listów w butelce, 
napisanych w bibliotece na pierwszych zajęciach 
z tego cyklu cztery lata temu. Tegoroczne zajęcia 
poprowadził Łebski Rybak Piotr, od trzech lat 
naczelnik poczty morskiej w mieście. Dzieci 
napisały swoje listy i zapakowały w 11 butelek, które 
Rybak Piotr zabrał na kuter, aby wysłać na pełnym 
morzu. Teraz pozostało tylko czekać... 

Bajkowe czytanki
Bajkowe czytanki przedstawiała dzieciom młodzież 
z Łebskiego Klubu Wolontariatu działającego przy 
bibliotece oraz utalentowana aktorsko Czytelniczka 
Bożena, która nawiązała znakomitą relację ze swoją 
publicznością. Wolontariuszki z klubu przez całe 
ferie opiekowały się młodszym koleżeństwem 
w bibliotece, a po feriach obiecały kontynuować to 
w „Bajkowe soboty w czytelni”.

Spotkania przyrodnicze
Spotkania przyrodnicze były znakomicie przygoto-
wane i prowadzone przez Katarzynę Sitkowską, 
pracownika edukacyjnego Słowińskiego Parku 
Narodowego. Były różnorodne w formie, co 
ułatwiało przekaz treści. Składały się z gier 
przyrodniczych, prezentacji i zajęć plastycznych. 
Dzieci stworzyły kompozycje z nadmorskiego 
piasku oraz wielodzietną rodzinę Kamińskich z... 
kamyków z plaży. 

Papierowe fantazje
Papierowe fantazje: mądre sowy i egzotyczne ryby 
dzieci tworzyły pod kierunkiem Pani Majki, czyli 
Marii Rabki ze szkoły podstawowej. Po tych 
zajęciach wyrosło w bibliotece drzewo mądrości, na 
gałęziach którego zagnieździły się sowy oraz morze 
pełne grubych ryb i małych płotek. 

Walentynkowe kartki i tort na zakończenie
A na zakończenie ferii był bajkowy tort dla 
wszystkich uczestników, dzieci, młodzieży 
i animatorów oraz przygotowywanie walentynko-
wych kartek na Święto Zakochanych, które tuż, tuż. 
Dzieci przypomniały "oczywistą oczywistość", że 
zakochać można się i trzeba w mamie i tacie. 
Z wzajemnością! 

Maria Konkol
Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Łebie

FERIE w Bibliotece Miejskiej w Łebie
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Łebianka, absolwentka Akademii Muzycznej 
w Krakowie, w klasie saksofonu prof. Andrzeja 
Rzymkowskiego. Naukę gry na saksofonie 
rozpoczęła w 1997 roku w Szkole Muzycznej 
I stopnia w Słupsku, następnie uzyskała dyplom 
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Gdańsku.

Uczestniczyła w wielu kursach i warsztatach 
mistrzowskich, między innymi u czołowego 
polskiego saksofonisty Piotra Barona. Grała na 
saksofonie w sztuce teatralnej „Sejm kobiet” wg 
Arystofanesa w reżyserii Mikołaja Grabowskiego 
w Teatrze Starym w Krakowie. Od dwóch lat gra 
w spektaklu "Ciała Obce" w reżyserii Kuby 
Kowalskiego w Teatrze Wybrzeże. Uczestniczyła 
w światowym prawykonaniu utworu „7 x 7” na 
4 saksofony Karlheinza Essla, grała podczas 
prawykonania utworu „My passion” Łukasza 
Pieprzyka w Filharmonii Krakowskiej. Brała udział 
w projekcie "Bolero" Ravela w klubie Spatif 
w Sopocie pod kierownictwem saksofonisty 
i klarnecisty Irka Wojtczaka.

Paulina studiuje śpiew operowy w Akademii 
Muzycznej w Gdańsku, w klasie prof. Daniela 
Stanisława Kotlińskiego - światowej sławy bas-
barytona. Brała również kilkakrotnie udział 
w Nadmorskich Letnich Warsztatach Muzycznych, 
w klasie śpiewu znakomitej polskiej mezzo-
sopranistki Agaty Sawy. Paulina uczestniczyła 
w wielu koncertach orkiestrowo - chóralnych 
pod dyrekcją prof. Krzysztofa Pendere-
ckiego.

Najnowszy projekt Pauliny to duet 
"Golden Girls", w którego skład 
wchodzi ona jako saksofonistka oraz 
Justyna Jasiulewicz - wokalistka. 
Artystki grają muzykę jazz, soul, pop 
oraz house - tworzą wraz z Dj-ami 
muzykę na żywo.

Paulina Strzegowska 16 lutego br. dała 
koncert w Bibliotece Miejskiej w Łebie. Zagrała 
oraz zaśpiewała nastrojowe standardy jazzowe, 
hity muzyki rozrywkowej oraz utwory w walen-
tynkowym nastroju: 

n Summertime- G.Gershwin
n Misty-  E. Garner
n Gorgia On My Mind- S.Gorell
n My Funny Valentine- R. Rodgers/ L.Hart

n All Blues- R.Rodgers
n My Favorite Things-  J.Coltrane
n The Jive Samba- N. Adderley
n Autumn Leaves- J. Kosma
n Petit Fleur- S.Bechet
n Lilly Was Here- C.Dulfer, D. Stewart
n Pick Up The Pieces- T. Scott
n When I Need You- C. Dion
n Peter Gunn- H. Mancini
n Diamonds Are Forever- z filmu James Bond
n All By Myself- C. Dion
n My Way-  F. Sinatra
n Straingers In The Night- F. Sinatra
n Stand By Me- B.E. King

Maria Konkol
Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Łebie

Paulina Strzegowska
dziewczyna z saksofonem
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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


