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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.

Czy Burmistrz nadal jest Burmistrzem?
Pytanie to codziennie zadają mieszkańcy mi
osobiście lub urzędnikom w Urzędzie Miejskim
w Łebie. Rozwiewając wszystkie wątpliwości,
posłużę się wyjaśnieniem, które specjalnie dla
Państwa przygotowała pani adwokat Sylwia
Grzyb.
Dnia 30 kwietnia 2014 roku Rada Miejska w Łebie
podjęła Uchwałę Nr L/454/2014 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza Miasta
Łeby Andrzeja Strzechmińskiego.
Przedmiotowa uchwała, jak każda inna, podlega
jednakże nadzorowi właściwego organu, w tym
przypadku wojewody oraz ewentualnej kontroli
sądów administracyjnych. Uchwały o stwierdzeniu
wygaśnięcia mandatu wójta, burmistrza czy
prezydenta miasta podjęte w związku z naruszeniem
zakazów dot. prowadzenia działalności gospodarczej podlegają bowiem zaskarżeniu do sądu
administracyjnego, czyli w pierwszej instancji do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i w drugiej
instancji do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Zgodnie z ustawą o bezpośrednim wyborze wójta,
burmistrza i prezydenta miasta z dnia 20 czerwca

2002 roku, którą należy stosować do aktualnej
kadencji burmistrza na podstawie art. 16 ust. 2A
ustawy – przepisy wprowadzające kodeks wyborczy
z dnia 5 stycznia 2011 roku - wygaśnięcie mandatu
wójta nie następuje z chwilą podjęcia uchwały przez
radę gminy, lecz dopiero z dniem uprawomocnienia
się wyroku sądu administracyjnego. Powiązanie
wygaśnięcia mandatu z dniem uprawomocnienia się
wyroku sądu oddalającego skargę pozwala przyjąć,
że w przypadku niezaskarżenia uchwały rady
o wygaśnięciu mandatu do sądu administracyjnego,
wygaśnięcie mandatu następuje dopiero z upływem
terminu do wniesienia skargi.
W tych okolicznościach, wobec złożenia przez
Burmistrza Miasta Łeby od przedmiotowej uchwały
skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego do czasu prawomocnego zakończenia postępowania
przed sądem
- Burmistrz Miasta Łeby Andrzej Strzechmiński
nadal pozostaje Burmistrzem.
Sylwia Grzyb
Adwokat w Kancelarii Adwokackiej
SEBASTIAN SYKUNA

Spotkanie z Mieszkańcami
17 czerwca 2014 r. o godz. 16:00
Kino Rybak w Łebie
„Przyszłość Łeby, przyszłość łebian” cz.II
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
przedstawi
„Ocenę warunków geologicznych i hydrogeologicznych występowania wód
mineralnych (potencjalnie leczniczych) i termalnych na terenie Gminy
Miejskiej Łeba oraz możliwości ich wykorzystania do celów leczniczych”
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Strategiczny
rozwój Łeby

Dokument strategii rozwoju stanowi dziś niezastąpione narzędzie efektywnego zarządzania w długim
horyzoncie czasu, a dokumenty stanowiące jej
uszczegółowienie, czyli tzw. strategie sektorowe lub
też programy rozwoju, definiują konkretne projekty,
których realizacja ma przyczynić się do zrównoważonego wzrostu w poszczególnych dziedzinach
funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego. Potrzeba posiadania strategii rozwoju przez
Gminę Miasta Łeba wynika z ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju, w której określono, że politykę rozwoju
w skali lokalnej prowadzi samorząd powiatowy
i gminny na podstawie strategii rozwoju. Rada
Miejska Miasta Łeby w dniu 10 kwietnia 2013 r.
podjęła Uchwałę Nr XXXII/280/2013 w sprawie
przystąpienia Gminy Miejskiej w Łebie do
opracowania nowej Strategii Rozwoju Gminy
Miejskiej Łeba na lata 2014 – 2025. Powołano też
zespół strategiczny, który wspólnie z Fundacją
Rozwoju Demokracji Lokalnej i jej ekspertami
w okresie VII 2013 r. do VI 2014 r. pracuje nad
dokument Strategii.
Podstawowym założeniem opracowania dokumentu było wykorzystanie zasady partnerstwa
opartą na aktywnej współpracy środowisk
i instytucji zainteresowanych rozwojem miasta
Łeby, określenie celów i kierunków rozwoju
miasta oraz przeprowadzenie szerokich konsultacji społecznych.
Strategia zawiera analizę stanu obecnego miasta
w sferze społecznej, gospodarczej opartej w główniej mierze na turystyce, oraz infrastruktury
technicznej i środowiskowej. Analiza relacji między
tymi sferami pozwala na określenie podstawowych
mechanizmów rozwoju gminy, identyfikację stanu
obecnego oraz szans i zagrożeń rozwoju. Strategia
określa założenia rozwoju miasta, cele oraz kierunki działań i przykłady projektów wdrożeniowych.
Tworzenie strategii, a co za tym idzie wizji rozwoju
miasta, jest ważnym elementem w dążeniach gminy
do integracji w ramach Unii Europejskiej. Korzystanie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
jest niemożliwe bez umiejętności planowania
perspektywicznego, które porządkuje i hierarchizuje dokument Strategii Rozwoju Gminy
Miejskiej Łeba na lata 2014 - 2025.
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Najważniejsze zapisy dokumentu
Diagnoza i jej wyniki
Analiza społeczno – gospodarcza gminy Łeba była
pierwszym z etapów prac prowadzonych w trakcie
opracowywania dokumentu. W analizie przedstawiono ogólną charakterystykę gminy uwzględniając
obszary: społeczny, gospodarczy, infrastruktura
i środowisko.
Wnioski z diagnozy
n Usytuowanie geograficzne Gminy Łeba,

n

n

n

n

n

n

a w szczególności położenie nadmorskie
powoduje postrzeganie gminy jako obszaru
o dogodnym położeniu geograficznym,
sprzyjającym rozwojowi turystyki.
Sytuacja demograficzna nie sprzyja rozwojowi
społeczno – gospodarczemu. W ostatnich latach
obserwuje się spadek liczby ludności oraz
„starzenie się społeczeństwa”, negatywnym
aspektem jest również ujemny przyrost
naturalny oraz ujemne saldo migracji.
Ilość miejsc pracy w Gminie Łeba na przełomie
ostatnich lat spadła. Poważnym problemem jest
również wysokie bezrobocie oraz „sezonowość”
gospodarcza regionu.
Na terenie Gminy Łeba dominują mikro
przedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób oraz
występuje mała ilość dużych zakładów pracy.
Większość przedsiębiorstw to jednoosobowe
działalności gospodarcze.
Na terenie gminy występuje wystarczająca ilość
przedszkoli oraz szkół dla dzieci i młodzieży.
Negatywnym aspektem jest jednak brak
żłobków bądź punktów żłobkowych, fakt ten
stanowić może utrudnienie dla młodych
rodziców, szczególnie matek, które chcą
powrócić na rynek pracy.
Pozytywnym zjawiskiem zachodzącym na
terenie gminy jest spadek liczby rodzin
korzystających ze wsparcia dla osób
pozostających bez pracy. Niestety nadal dość
duży procent osób korzysta z pomocy
społecznej, co może świadczyć o niskiej
zamożności części mieszkańców gminy. Notuje
się również niski poziom zasobów budownictwa
socjalnego.
Gmina Łeba jest ważnym ośrodkiem rozwoju
turystyki w powiecie lęborskim, choć stwierdza
się niskie wykorzystanie potencjału kulturalnego
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miasta oraz ogromnego potencjału turystycznego
poza sezonem.
Gmina Łeba sprawnie i skutecznie zarządza
projektami z udziałem środków europejskich.
Pozytywnym aspektem społeczno –
gospodarczym gminy Łeba jest również wysoki
poziom bezpieczeństwa publicznego.
Gmina Łeba charakteryzuje się dużym
potencjałem mieszkaniowym, jednak występuje
niewielka ilość terenów przygotowanych pod
inwestycje oraz bardzo mała ilość miejsc
parkingowych, co utrudnia funkcjonowanie
gminy, szczególnie w okresach sezonu letniego.
Infrastruktura techniczna na terenie gminy jest
dość dobrze rozwinięta, o czym świadczy dobry
dostęp do infrastruktury wodociągowo –
kanalizacyjnej oraz prawidłowo prowadzona
gospodarka odpadami. Minusem jest jednak
infrastruktura turystyczna oraz
zagospodarowanie terenów przymorskich.
Aspekt ochrony zdrowia na terenie gminy
kształtuje się na dobrym poziomie. Jednak zbyt
niska do rozwoju turystyki zdrowotnej oraz
otrzymania statusu uzdrowiska.

Analiza SWOT
Analiza SWOT opracowana w trakcie spotkań
zespołu strategicznego pozwoliła na zidentyfikowanie wewnętrznych mocnych i słabych stron
miasta oraz przeciwstawienie im możliwych
przyszłych zagrożeń oraz wykorzystaniu potencjalnych szans przychodzących z zewnątrz.
Największą wagę przypisano położeniu Łeby jako
predyspozycję do rozwoju w oparciu o sprawnie
zarządzane miasto przez ludzi pomysłowych
i przedsiębiorczych, posiadających wiedzę, doświadczenie w funkcjonowaniu miasta. Wymienianym atutem są wyróżniające atrakcje rekreacyjno
– turystyczne miasta, często wpływające na
czerpanie korzyści we współpracy z organizacjami
pozarządowymi o dużym potencjale.
Zagrożeniem staje się mała dywersyfikacja gospodarki miasta przy dużym potencjale branży
turystycznej, dominujący procent ludzi w podeszłym
wieku oraz migracja ludzi młodych.

Ankietyzacja i jej wyniki
Diagnoza został pogłębiona przez badanie
ankietowe przeprowadzone w Łebie w dniach od
13.03 do 1.04.2014 r. W badaniu wzięło udział 155
osób – w tym 152 ankiety ważne.

Powyższe słabości i zagrożenia skłaniają do
podejmowania działań, które stworzą warunki
sprzyjające promocji rozwoju portu rybackiego
i mariny oraz promować będą rozwój reprezentacyjnych obszarów miasta. Tworzyć się będzie
warunki wzrostu konkurencyjności w świadczeniu
usług komunalnych oraz realizować ważne
inwestycje infrastrukturalne.

Pytanie w ankietach dotyczyły sytuacji społecznogospodarczej Miasta oraz jakości życia na jej
obszarze. Dane uzyskane z badania ankietowego
zostały podzielone na dwie części – zjawiska
pozytywne i negatywne

Geograficzne położenie, korzystny mikroklimat
krajobrazu naturalnego w poszanowaniu prawnych
uregulowań środowiska, pozwoli na wykorzystanie
możliwości inwestowania w infrastrukturę
społeczną i techniczną. Stworzą się komplementarne
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związki z pozostałymi zadaniami inwestycyjnymi
kształto-wania przestrzeni miasta. Koordynacja
planowania przestrzennego z polityką rozwoju
w ramach subregionu, regionu, kraju i w rejonie
Morza Bałtyckiego z perspektywą do 2025 roku,
pozwoli na realizację równoważonego rozwoju
gminy miejskiej Łeby. Istotą planowanych zmian
i kontynuowania polityki rozwoju jest konsekwentne planowanie kształtowania przestrzeni jej
zagospodarowania spójnego z planowaniem strategicznym realizacji zadań infrastrukturalnych
i inwestowanie w zasoby kapitału ludzkiego.
Problem kluczowy Miasta
Grupa ekspertów na podstawie wniosków z przeprowadzonych analiz i badań przyjęła, że problemem
kluczowym są nie w pełni wykorzystane zasoby
miasta Łeba.
Wizja Miasta
Władze miejskie Łeby, podmioty gospodarcze
i mieszkańcy w sytuacji rosnącej konkurencji
współpracują ze sobą, aby podnieść atrakcyjność
miasta, poziom życia mieszkańców i pobudzić
rozwój gospodarczy
Cele na lata 2014 - 2025
Cele określone w dokumencie Strategii zostały
podzielone na najważniejsze obszary dotyczące
zrównoważonego rozwoju Miasta oraz określone
poprzez dwa poziomy ważności tj. strategiczne
(kierunkowe) i operacyjne (wdrożeniowe).

n Dbałość o rozwój kultury oraz promocja oferty

sportowej i ogólnokulturalnej miasta.
OBSZAR GOSPODARCZY
CEL STRATEGICZNY NR 2
Wspieranie działań służących wzmacnianiu
konkurencyjności i innowacyjności lokalnej
gospodarki opartej oraz przyciąganiu inwestorów
zewnętrznych
n
n

n

n
n
n

OBSZAR INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA
CEL STRATEGICZNY NR 3
Poprawa stanu środowiska miejskiego i infrastruktury technicznej
CELE OPERACYJNE
n Poprawa ochrony środowiska naturalnego

n

n
n

OBSZAR SPOŁECZNY
CEL STRATEGICZNY NR 1
Sprzyjanie inicjatywom służącym poprawie
zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej

n

CELE OPERACYJNE

n

n Zwiększenie sprawności organizacji

n

n
n
n
n

i funkcjonowania urzędu oraz podniesienie
jakości i dostępności oferowanych usług.
Wzrost i aktywizacja kapitału ludzkiego
i społecznego oraz dbałość o ich
bezpieczeństwo.
Aktywizacja ludzi starszych
i niepełnosprawnych.
Zwiększenie poziomu edukacji mieszkańców.
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
Rozwój usług zdrowotnych i socjalnych.
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CELE OPERACYJNE
Pomoc w rozwoju małej i średniej
przedsiębiorczości.
Poprawa możliwości zatrudnienia na lokalnym
rynku pracy oraz wzrost podaży
wykwalifikowanej siły roboczej.
Stworzenie warunków dla rozwoju usług
otoczenia biznesu, w tym również klastrów, grup
producenckich.
Popularyzacja i promocja innowacji.
Integracja lokalnego środowiska biznesu.
Wspieranie rozwoju turystyki, jako czynników
dynamizujących lokalny rozwój gospodarczy
oraz ciągłe doskonalenie i promocja oferty
turystycznej.

n

i bezpieczeństwa ekologicznego
z uwzględnieniem cennych zasobów
przyrodniczych.
Wykorzystanie zasobów naturalnych na cele
uzdrowiskowe w celu przedłużenia sezonu
turystycznego.
Rozwój infrastruktury technicznej oraz poprawa
dostępności komunikacyjnej.
Uporządkowanie układu przestrzennego i rozwój
przestrzeni inwestycyjnych.
Zwiększenie bezpieczeństwa obszarów
problemowych miasta i obiektów na jego
terenie.
Zwiększenie bezpieczeństwa
przeciwpowodziowego.
Poprawa estetyki przestrzennej regionu.

Konsultacje społeczne dokumentu odbędą się
w czerwcu 2014 roku i trwać będą 14 dni.
Strategia uzupełniona zostanie o prognozę
oddziaływania na środowisko oraz niezbędne
analizy finansowe.
Zakończenie prac nad zapisami dokumentu planuje
się na 30 czerwca 2014 roku.
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Ośrodek w Gdańsku
5

Pozyskiwanie
środków zewnętrznych na zadania własne Gminy Miejskiej Łeba
Łeba, tak jak większość miast i gmin województwa
pomorskiego, stara się pozyskać jak najwięcej
środków zewnętrznych na realizację zadań własnych
gminy. Ostatnie lata, tj. rok 2013 i 2014, to okres
przejściowy, w którym wygasa finansowanie
z funduszy Unii Europejskiej z poprzedniego
programowania na lata 2007 – 2013 i rozpoczyna się
nowy okres programowania na lata 2014 – 2020.
W tym okresie można było pozyskać niewielkie
fundusze na realizację zadań z infrastruktury
technicznej i kapitału ludzkiego, wynikające
z oszczędności przetargowych zakwalifikowanych
wcześniej przedsięwzięć do współfinansowania ze
środków UE w ramach programów operacyjnych
obowiązujących w naszym kraju.
Dlatego rok 2013 i 2014 dla większości samorządów
jest okresem opracowywania strategii rozwoju
swojego regionu, gminy, czy powiatu. Dokumenty te
stanowią podstawę do ubiegania się o zewnętrzne
wsparcie finansowe na lata 2014 – 2020.
Mimo okresu przejściowego, w którym obecnie
jesteśmy, w latach 2010 – 2014 Gminie Miejskiej
Łeba udało się pozyskać środki z funduszy Unii
Europejskiej na następujące zadania inwestycyjne
i nie tylko. Patrz - Tabela 1.
Zrealizowanych zostało 5 przedsięwzięć na łączną
kwotę około 2,4 mln zł, z czego pozyskano środki
unijne na kwotę 1,3 mln zł.
Na realizację w 2014 i 2015 r. oczekują nowe
projekty, które przeszły już wstępną akceptację została podpisana już umowa z instytucją lub
oczekują na dalszą weryfikację. Patrz - Tabela 2.
Do chwili obecnej w latach 2010 – 2014 pozyskano
na realizację zadań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych środki zewnętrzne na kwotę 1.431.262,43
zł. Patrz - Tabela 3.
Poza złożonymi przez Łebę projektami, gmina
uczestniczy również w innych przedsięwzięciach,
z których mieszkańcy Łeby i pracownicy samorządowi będą mogli korzystać w przyszłości. Do takich
przedsięwzięć należą:
< NORDA – Biegun Północnego Wzrostu
Jest to porozumienie międzygminne, zawarte
pomiędzy Gminą Miejską Łeba, a Gminą Miasta
Gdyni i innymi północnymi gminami województwa
pomorskiego, które postanowiły opracować
6

wspólną Strategię Zrównoważonego Rozwoju
obszaru funkcjonalnego pn. „Nadmorski Obszar
Usługowy NORDA” oraz programów operacyjnych
dla tego obszaru w zakresie rozwoju przestrzennego,
gospodarczego oraz promocji.
n Miejski Obszar Funkcjonalny Ziemi Lęborskiej

Jest to porozumienie międzygminne, zawarte
pomiędzy Gminą Miejską Łeba, a Miastem Lębork
i innymi gminami powiatu lęborskiego mające na
celu korzystanie z wszelkiego rodzaju programów,
które uzyskają wsparcie finansowe w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego z zakresu
transportu zbiorowego, szkolnictwa ponadgimnazjalnego, usług medycznych, pomocy społecznej,
aktywizacji zawodowej i innych.
Należy pamiętać, że pisanie wniosków nie jest łatwą
sprawą. Aby dobrze wypełnić wniosek o dofinansowanie, beneficjent musi spełniać pewne warunki
formalne. Przede wszystkim musi posiadać
kompletną dokumentację projektową wraz z kosztorysem inwestorskim, w niektórych przypadkach
nawet prawomocne pozwolenie na budowę.
Czasami w zależności od inwestycji muszą być
wykonane dodatkowe dokumenty, takie jak: studium
wykonalności, operat wodnoprawny, audyt energetyczny, niejednokrotnie różnego rodzaju plany (np.
rewitalizacji ulic, rozwoju miejscowości, gospodarki niskoemisyjnej), wszelkiego rodzaju uzgodnienia lub decyzje (np. wycinki drzew, decyzje
wodnoprawne), uzgodnienia z Regionalną Dyrekcją
Ochrony Środowiska dotyczące oddziaływania
planowanej inwestycji na środowisko, itp. Poza tym
dofinansowanie jest wypłacane w formie refundacji,
tylko w niektórych przypadkach fundatorzy wprowadzają formę zaliczki. W przypadku refundacji,
gmina musi po realizacji inwestycji, całość zapłacić
wykonawcy robót i pomyślnie przejść kontrolę
Instytucji Wdrażającej. Po spełnieniu tych wymogów Gmina dopiero może oczekiwać zwrotu
poniesionych kosztów o wartość wnioskowanego
dofinansowania, a może to trwać nawet do roku
czasu. Czas oczekiwania od momentu pomysłu do
jego realizacji, w tym uzyskania dofinansowania,
trwa do około 1,5 roku. Z tego wyliczenia wynika, że
zaplanowana inwestycja w 2014 r. będzie realizowana dopiero w połowie 2016 r.
Ewa Kapłan
Sekretarz Miasta Łeby
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Łebski recykling
POZIOMY RECYKLINGU
I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA
Jednym z głównych celów wdrażanego systemu
gospodarki odpadami komunalnymi jest zrealizowanie obowiązków wynikających z dyrektyw
unijnych, czyli osiągnięcie we wskazanym terminie
odpowiednich poziomów ograniczenia masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
kierowanych na składowiska oraz zwiększenie
poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych
selektywnie. Do realizacji powyższych zadań
zobowiązuje gminy art. 3b ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jak również akty wykonawcze do ustawy w postaci odpowiednich rozporządzeń.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska
z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów
ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do
składowania oraz sposobu obliczania poziomu
ograniczania masy tych odpadów (Dz.U.2012.676)
gmina jest obowiązana osiągnąć następujące
poziomy ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania.

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami innych niż
niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI
ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

n ul. Wspólna (obok Spółki Wodnej „Łeba”)
n PSZOK czynny jest w każdą sobotę

w godz. od 8:00 do 15:00
n PSZOK przyjmuje segregowane odpady

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska
z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami niektórych frakcji
odpadów komunalnych (Dz.U.2012.645) Gminy są
obowiązane osiągnąć następujące poziomy
recyklingu i przygotowania do ponownego użycia
frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali,
tworzyw sztucznych i szkła.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska
z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami niektórych frakcji
odpadów komunalnych (Dz.U.2012.645) Gminy są
obowiązane osiągnąć następujące poziomy
8

komunalne dostarczone przez właścicieli
nieruchomości objętych gminnym systemem
gospodarowania odpadami
n warunkiem przyjęcia do PSZOK odpadów jest
okazanie dokumentu tożsamości przez osobę
dostarczającą odpady
Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje
odpadów:
n zmieszane odpady komunalne
n odpady budowlane i rozbiórkowe
n odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek
i remontów np. posadzki betonowe, beton, gruz
ceglany np. cegły, pustaki, cement,
n odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia np. wanny, zlewy, płytki
ceramiczne, usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
n drewno np. belki, konstrukcje drewniane, deski,
boazeria, panele, drzwi;
n szkło np. szyby
n tworzywa sztuczne np. rynny z PCV, rury
wodociągowe i kanalizacyjne, ramy okienne
z PCV;
Łebski Biuletyn Informacyjny - Nr 6/2014

n gleba i ziemia, w tym kamienie;
n materiały izolacyjne: styropian, wełna

mineralna, papa
n odpady zawierające azbest

Odpady budowlane i rozbiórkowe przekazywane są
na własny koszt przedsiębiorcy prowadzącemu
działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych wpisanemu do rejestru działalności regulowanej lub działającemu na podstawie zezwolenia na
transport.
PSZOK przyjmuje
następujące rodzaje odpadów

NIE DODAWAJ GŁUPOTY DO PIECA!
SEGREGUJ ODPADY!
Zgodnie z ustawą o odpadach, kodeksem wykroczeń
i prawem lokalnym – regulamin utrzymania
porządku i czystości w gminie – zakazane jest
spalanie śmieci w piecach i kotłowniach domowych,
jak również na wolnym powietrzu. Substancje
szkodliwe powstałe w procesie spalania zwiększają
swoją szkodliwość, gdyż są emitowane z tzw. źródeł
emisji niskiej, czyli kominów naszych domów.
Skutkiem jest to, że zanieczyszczenia nie mogą być
wyniesione na duże odległości i rozproszone przez
wiatr. Efekt - wszystko, co ulatuje z kominów osiada
w naszych ogrodach, trawnikach, ubraniach,
samochodach oraz w naszych płucach. Najbardziej
szkodliwymi substancjami, które powstają podczas
palenia odpadów są rakotwórcze dioksyny i furany.
Powstają w wyniku reakcji chemicznych zachodzących w naszych piecach podczas spalania różnego
rodzaju odpadów lub paleniu śmieci w ogniskach.

Apelujemy – Nie bądź obojętny!
Jesteś świadkiem nielegalnego
palenia odpadów – interweniuj!
STRAŻ MIEJSKA
tel. 59 8661 510 wew. 39
Weronika Gałązka
podinspektor ds. gospodarki komunalnej
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Punkt bezpłatnych
porad prawnych
Ul. Kościuszki 90A, 84-360 Łeba (były MOPS).
Czynny w czwartki w godz. 18:00 - 20:00. 5 czerwca
2014 r. oraz 19 czerwca 2014 r. Porady w zakresie:
prawa kontraktów, prawa korporacyjnego, prawa
pracy, prawa bankowego, prawa papierów wartościowych, prawa upadłościowego i naprawczego,
prawa nieruchomości, prawa spadkowego, prawo
rodzinne i opiekuńcze, prawa administracyjnego.
Wszystkie porady są bezpłatne.

Rejestracja telefoniczna 660 283 649
Komisja ds.
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zapisz się do łebskiego
newslettera informacyjnego
Łebski newsletter to wiadomości wysyłane nieodpłatnie pocztą elektroniczną na Twoją skrzynkę
pocztową. Z niego dowiesz się o nadchodzących
wydarzeniach, ważnych komunikatach oraz
ciekawostkach z życia Łeby i regionu. Newsletter
tworzą pracownicy Centrum Informacji Turystycznej w Łebie Agnieszka Pałac i Paweł Dąbrowski.
Zainteresowanych dopisaniem swojego adresu do
newslettera prosimy o przysłanie e-maila z taką
informacją na bot@leba.eu
Agnieszka Pałac
Paweł Dąbrowski
Zespół Centrum Informacji Turystycznej w Łebie****

Postanowienie
o umorzeniu śledztwa
W sprawie anonimowego zgłoszenia nadesłanego
z Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Warszawie z dnia 08.01.2014 r.
Umorzenie śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień w dniu 30 grudnia 2013r. W Łebie, w siedzibie
Rady Miasta przez Radnych Miasta Łeba przy podjęciu i uchwaleniu Uchwały Nr XLV/396/2013
dotyczacej wydzierżawienia terenów przy plażowych w trybie bezprzetargowym dzierżawcy
Grzegorzowi Sojda na szkodę Gminy Miejskiej
Łeba, tj. o czyn z art. 231§1 kk na podstawie art.17§1
pkt 2 wobec tego, że czyn nie zawiera znamion czynu
zabronionego.
Jak ustalono na podstawie zeznań przesłuchanych
w sprawie świadków Radni Miasta Łeby podejmując
uchwałę w sprawie oddania w dzierżawę terenów
przyplażowych w Łebie dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym KIEROWALI SIĘ
DOBREM MIASTA ŁEBA. W niniejszej sprawie
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nie zebrano dowodów na przepisanie radnym
zamiaru, iż ich zachowanie było skierowane na
szkodę interesu publicznego. Przesłuchani
w sprawie głosujący za przyjęciem uchwały radni
zeznali, iż ich działanie miało na celu zabezpieczenie
miasta Łeby na sezon letni 2014 r. z uwagi na
upływające terminy i bezczynność w tym zakresie
burmistrza. Zamiarem ich było jedynie wybranie
dzierżawcy, a organem wykonawczym w zakresie
sporządzenia i podpisania z nim umowy miał być
Burmistrz Miasta Łeby.
Grupa Radnych podpisanych pod uchwałą:
Aleksandra Wolff, Piotr Okenczyc,
Joanna Jagodzińska, Stanisław Mielewczyk,
Jan Kużel, Adam Rataj
Genowefa Zielińska, Krzysztof Szumała

Zbiórka publiczna
Wyniki zbiórki publicznej przeprowadzonej
w dniach 14 kwietnia – 11 maja 2014 r. na terenie
Gminy Miejskiej Łeba.
Zbiórkę przeprowadził Komitet Organizacyjny
zbiórki publicznej pn. POMOC POSZKODOWANYM W POŻARZE z siedzibą w Łebie,
ul. Tysiąclecia 11, pozwolenie: Decyzja Nr 2/2014
wydana przez Burmistrza Miasta Łeby z dnia
10.04.2014 r.
W wyniku przeprowadzonej zbiórki publicznej
w formie zbiórki ofiar do zaplombowanych puszek
kwestarskich oraz skarbon stacjonarnych, zebrano
środki pieniężne z przeznaczeniem dla rodziny matki
i trzech córek z Nowęcina, która została dotknięta
klęską pożaru w łącznej kwocie 735,21 zł.
Wysokość kosztów przeprowadzenia zbiórki
publicznej to 102 zł:
n rejestracja zbiórki 82 zł,
n koszty związane z przygotowaniem informacji
o zbiórce (druk plakatów, ulotek) 20 zł.
Udział kosztów w zebranej kwocie wynosi 13,87 %.
Koszty zbiórki w kwocie 20 zł pokryte zostały ze
środków własnych, koszty zbiórki publicznej
pokryte ze środków zbiórki wyniosły 82 zł, co
stanowi 11,15 % zebranej kwoty.
Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 1933 r.
o zbiórkach publicznych (Dz. U. z 1933 r. Nr 22, poz.
162 z późn. zm.) osoby organizujące i przeprowadzające zbiórkę nie otrzymały za te czynności
wynagrodzenia. Cała kwota uzyskana ze zbiórki
publicznej zostanie przeznaczona zgodnie z celem
określonym w pozwoleniu. Dziękujemy za ofiarność
i okazane wsparcie.
Komitet Organizacyjny zbiórki publicznej
pn. POMOC POSZKODOWANYM W POŻARZE
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Wieczór światła
i artystycznych przeżyć

fot. Agnieszka Pałac

Na wernisaż wystawy malarstwa Barbary Gawron
Gołębiowskiej w Centrum Informacji Turystycznej
w Łebie w piątkowy wieczór 25 kwietnia zawitali
słońce i poszukujący artystycznych wrażeń goście.
Tak miało być – światło wieczornego słońca zagląda
przez szyby okien mansardy i ożywia postacie kobiet
na olejnych płótnach, migocze na i tak przesyconych
światłem ciepłych w barwach pastelach, przyciągając wzrok zwiedzających urodą i łagodnością
kształtów irysów, mikołajka czy piwonii.
Sztuka żywa. Zamknięte w ramach pejzaże,
nadmorskie przestrzenie, pogrążone w mroku
sylwetki łodzi na zapomnianych plażach jakby
wypełniały się za sprawą światła powietrzem,
oddechem przyjeziornych lasów, morskich fal.
W pewnym kontraście do tej urody życia pozostają
ukryte pragnienia widoczne w cyklu „Oczekiwanie”
czy postacie z lekka roznegliżowanych kobiet,
trochę zawstydzonych własnym seksapilem, albo
pełna wdzięku i erotyzmu tancerka z obrazu
„Flamenco”. To w tej właśnie części wystawy dało
się zaobserwować, jak grupka niewiast dyskretnie
porównywała własne ciała i kształty. Tak, sztuka
inspiruje, skłania do refleksji lub daje poczucie
satysfakcji.
Wernisaż był także okazją do innych porównań.
Malarki z Klubu Pracy Twórczej „Absurd” mogły
ocenić, czasem być może krytycznie, dokonania
swojej opiekunki artystycznej. Różnorodność
tematyczna, technik malarskich, sposoby widzenia
świata i jego artystyczne przetwarzanie sprawiają, że
oceny mogą być różnorakie, wszak sztuka bywa
kontrowersyjna, wreszcie po prostu jedne obrazy
uznajemy za lepsze czy gorsze.
Nie każdemu na przykład odpowiada surowa,
wyrazista faktura jako efekt malowania szpachelką.
Trudna to technika, wymagająca, ale rzecz istotna,
czy właściwie dobrana do tematów obrazów.
Martwe natury Barbary Gawron Gołębiowskiej w tej
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technice, jak się wydaje, są ekspresywne, gęste
w nasyceniu barw, choć czasem tracą na szczególe
czy półcieniu. Podobnie malowane kobiety,
odsłaniające intymnie swój erotyzm, można by
odebrać jako przerysowane, pozbawione delikatności, ale może to świadome zamierzenie artystki,
której stosunek do seksualności daje się w jej
obrazach odczytywać w ambiwalencjach. „Szpachlowanie” zdecydowanie natomiast służy
budzącemu zainteresowanie gości wernisażu
obrazowi o metaforycznym tytule i takiejże formie
„Drzewo życia”. Widoczne są w nim przy tym
odniesienia do, najogólniej rzecz ujmując,
modernizmu, narzuca się jednocześnie skojarzenie
z zapomnianym już dzisiaj, ale trafnie chyba
pozwalającym odczytywać inspirację malarki,
freudowskim stosunkiem do seksualności.
Refleksyjne w dwojakim znaczeniu, bo skłaniające
do zadumy czy refleksji i układające w wysmakowany sposób refleksy światła na płótnach, są
malowane szpachelką obrazy z cyklu „Przestrzenie”
oraz pejzaże. Sądzę, że to w tych właśnie tu najlepiej
widoczne jest znakomite opanowanie warsztatu
malarki, ale także osobisty wyraz intelektualnozmysłowego widzenia świata.
Obserwacja dużej liczby zgromadzonych na wystawie prac prowadzi też uważnego widza do
sprawdzającej się niemal zawsze w stosunku do dzieł
artystów konstatacji, że wygrywają te, którym przy
ich powstawaniu towarzyszyło prawdopodobnie
większe skupienie i twórcze poruszenie czy
zaangażowanie.
O zmroku opuszczano wernisaż. Obrazy pokryła
ciemność. Pod powiekami uczestników spotkania
pozostały jednak, jak sądzę, niektóre z nich. Tak
miało być i tak było - wieczór ze światłem
i przeżyciem.
Krzysztof Wichary
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Z ŻYCIA ŁEBSKIEGO GIMNAZJUM
Pielgrzymka na kanonizację

W piątek, 25 kwietnia 2014r. odbyła się z Łeby
pielgrzymka do Rzymu - na kanonizację Jana Pawła
II i Jana XXIII. Wszyscy czekali na ten dzień radości,
w którym uśmiechu nie było końca. Podczas tak
długiej podróży łebianom towarzyszyła modlitwa
oraz śpiew na chwałę Boga.
Po dotarciu do celu 20-osobowa grupa udała się na
wieczorne czuwanie na Placu św. Piotra. Przez całą
noc trwali oni w modlitwie za św. Jana Pawła II oraz
w własnych intencjach. Zgromadzeni pielgrzymi z
różnych zakątków świata stanowili w tym miejscu
jedną wielką rodzinę. Mszę w języku łacińskim
odprawił Papież Franciszek, który po jej
zakończeniu przywitał się z wiernymi. Okrzykom,
wiwatom i oklaskom nie było końca. Udało się
uzyskać błogosławieństwo od Franciszka, a serca
pielgrzymów przepełniła radość.
Kolejne dni
były również pełne wrażeń. Program przewidywał
wiele atrakcji do zwiedzania: Koloseum, schody
Hiszpańskie, barokowa Fontanna di Trevi, słynne
Bazyliki Rzymu. Ostatni poranek w Rzymie

pielgrzymi z Łeby spędzili na zwiedzaniu Bazyliki
św. Piotra, udali się także na grób Ojca Świętego Jana
Pawła II. Prawdziwą atrakcją turystyczną zwłaszcza
dla gimnazjalistów okazała się miejscowość Asyż,
który zachwycił wszystkich pięknem krajobrazu. W
Bazylice poświęconej św. Franciszkowi odbyła się
msza dla pielgrzymów w ojczystym języku.
Po powrocie do Łeby, pielgrzymi spontanicznie
złapali się za ręce przed Kościołem św. Jakuba
Apostoła, by wspólnie odśpiewać „Barkę” ulubioną piosenkę Ojca Świętego. Był to moment
pełen wzruszeń. Każdy z osobna mocno przeżył ten
wyjazd w świadomości, że niecodziennie Polak
zostaję świętym.
Niewątpliwie radość w sercach i szczery uśmiech na
twarzach gimnazjalistów tylko potwierdziły fakt, że
ten niezwykły człowiek, Patron szkoły, jest
autorytetem dla każdego z nas.
Alicja Kasprzyk z kl. IIIb
Uczennica Gimnazjum w Łebie

fot. Gimnazjum w Łebie

12

Łebski Biuletyn Informacyjny - Nr 6/2014

A w Gimnazjum w Łebie była Wiosna Literacka
Od kilku lat tradycją w Gimnazjum w Łebie są
spotkania z twórcami literatury i sztuki. W tym roku
do szkoły zawitał Daniel Odija - pisarz mieszkający
i tworzący w Słupsku. Spotkanie z mistrzem pióra,
dziennikarzem a zarazem publicystą odbyło się w
ramach Słupskiej Wiosny Literackiej 12 maja 2014
roku w bibliotece szkolnej. Zajęcia z inicjatywy
nauczycieli Eweliny Bas i Marzeny Szachniuk,
w których uczestniczyła młodzież gimnazjalna,
przyjęły formę warsztatów dziennikarskoliterackich. Oficjalną część spotkania rozpoczęła
Weronika Malek z klasy IIIb. Zapoznała ona
uczestników z biografią Daniela Odiji. Autor
w interesujący sposób zaprezentował własny
dorobek literacki, opowiedział o początkach
przygody z pisaniem, wskazał skąd czerpie pomysły
na książki i kim są bohaterowie jego powieści.
Daniel Odija poddał analizie następujące pozycje
książkowe: Kronika umarłych, Szklana huta, Tartak
czy Ulica. Okazało się, że nasi uczniowie są wrażliwi
na piękno słowa pisanego. Nie obyło się bez pytań od
zgromadzonej młodzieży, która zapragnęła jeszcze
lepiej poznać uznanego pisarza. W dalszej części
spotkania Daniel Odija wyszedł naprzeciw
dziennikarskim i literackim zainteresowaniom
uczniów, przybliżając im kulisy tej dziedziny
kultury. Słuchacze dowiedzieli się, że aby zostać
dziennikarzem należy wyróżniać się obiektywnością, komunikatywnością, odpowiedzialnością
i sumiennością w swojej pracy. Prowadzący

fot. Gimnazjum w Łebie

warsztaty przygotował dla uczestników ćwiczenia
związane z dziennikarstwem. Było to m.in.
nadawanie tytułów gotowym artykułom, a także
napisanie felietonu pt. „Morze nad szkołą”.
Gimnazjaliści podczas zajęć zostali szczegółowo
zapoznani z cechami najważniejszych gatunków
prasowych, w tym z reportażem, wywiadem
i felietonem. Warsztaty z Odiją poszerzyły wiedzę
uczniów w zakresie dziennikarstwa i uświadomiły
im fakt, że umiejętność pisania pozwala wyrażać
samych siebie. Jest nam bardzo miło, że Daniel Odija
był gościem w naszej placówce i udzielił uczniom
wielu cennych wskazówek redakcyjnych, które –
nawiasem mówiąc okazały się pomocne w redagowaniu szkolnego pisma. Aby uwiecznić chwilę,
wykonano pamiątkowe fotografie do szkolnej
kroniki. Samorząd Uczniowski wręczył naszemu
gościowi kwiaty, a sam autor chętnie wpisał nam
miłe dedykacje i złożył autografy.
Ewelina Bas i Marzena Szachniuk
Nauczyciele Gimnazjum w Łebie

Słowiński Park Narodowy
27 i 28 marca uczniowie klasy IIIa i IIa uczestniczyli
w zajęciach przyrodniczych w Słowińskim Parku
Narodowym – Filia Muzeum Przyrodniczego
w Rąbce. Zajęcia tego typu cieszą się dużym
zainteresowaniem wśród młodzieży. Odkrywają
przed uczniami złożony, bogaty i jakże tajemniczy
świat przyrody. Jego tajniki w interesujący sposób
przedstawiła gimnazjalistom pani Katarzyna
Sitkowska – pracownik SPN. Uczniowie obejrzeli
prezentacje multimedialne pod tytułem ,,Ptaki
drapieżne’’, ,,Imiona ptaków” i ,,Ślady zwierząt”
przedstawiające skrzydlatych mieszkańców
Słowińskiego Parku, a także tych mniej urodziwych,
czyli płazów. Spośród 450 gatunków ptaków
zaobserwowanych w Polsce, na obszarze Parku
stwierdzono obecność 270 gatunków. Wielu
przedstawicieli awifauny objętych jest ochroną
ścisłą, np. bielik, kania ruda, puchacz, włochatka,
uszatka błotna. Uczestnicy zajęć dowiedzieli się
między innymi, że w Parku stwierdzono obecność
dwóch gatunków ropuch: ropuchę szarą i ropuchę
paskówkę. Spośród żab najczęściej spotykane są
Łebski Biuletyn Informacyjny - Nr 6/2014

żaby brunatne, takie jak: żaba trawna i żaba
moczarowa. Nieco rzadziej występują tu żaby
zielone: jeziorkowa, wodna i śmieszka. Poza
ropuchami i żabami dość licznie występującym tu
płazem bezogonowym jest grzebiuszka ziemna.

fot. Gimnazjum w Łebie

Następnie wspólne gry i zabawy przyrodnicze na
placu edukacyjnym ,,Piasek i wiatr” również
przybliżyły uczniom przyrodę Parku, a także
uwrażliwiły młodzież na otaczające piękno natury
i wskazały na konieczność jej ochrony.
Wioletta Nowakowska
Nauczyciel Gimnazjum w Łebie
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Bezpieczna majówka z Radiem Zet
Morze, Góry i Mazury

1-4 maja 2014 r. w Łebie ruszyliśmy z Akcją
Bezpieczna Majówka z Radiem ZET „Morze, Góry
i Mazury” Łeba, Szczyrk i Mikołajki.
Było bardzo AKTYWNIE, ale przede wszystkim
BEZPIECZNIE.
Turyści i mieszkańcy brali udział w zabawie
zbierając przez cały weekend punkty za różnego
rodzaju aktywności, a następnie wymieniali je na
atrakcyjne nagrody.
W centralnym miejscu w Łebie na Skwerze Rybaka
od 1 do 3 maja stacjonowało Miasteczko Radia ZET,
gdzie odbywały się konkursy z nagrodami oraz przy
współpracy z Las Vegas Power Energy Drink,
Raiffeisen Polbank i Fundacji Radia ZET powstała
specjalna strefa sportu i zabaw dzięki której turyści i
mieszkańcy biorący udział w aktywnościach
przyczynili się do wsparcia finansowego fundacji.
3 maja odbył się coroczny Festyn miejski
z zabawami dla dzieci, poczęstunkiem, licznymi
atrakcjami oraz występami Wojtka z Gitarą
i Młodzieżowego Zespołu Tańca SERPANOK
z Ukrainy.
Dodatkową atrakcją były „zajęcia profilaktyczne”,
które obejmowały „garaż komputerowego gracza” –
(telewizory, x-boxy - tutaj pokazywano na podstawie
gier, jak spada sprawność techniczna i manualna pod
wpływem alkoholu i innych używek), klockolandia
(budowaliśmy – bez używek i przemocy!!!
Pokazywaliśmy jak łatwo jest zburzyć coś w ciągu
jednej sekundy… coś czego zbudowanie kosztowało
n a s d u ż o e n e rg i i i w y s i ł k u ) o r a z n a m i o t
profilaktyczny - wyposażony w alkogogle i inne
urządzenia, potrzebne do przeprowadzenia zajęć
i testów profilaktyczno - sprawnościowych.
Zajęcia profilaktyczne miały na celu pokazać jak
zaburzone jest postrzeganie świata pod wpływem
alkoholu i narkotyków, jak mała jest koordynacja
i jak bardzo zakłócone są wszelkie funkcje
manualno-wzrokowe przy wykonywaniu nawet
najprostszych codziennych czynności.
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Każdy z uczniów miał możliwość wziąć udział
w powyższych doświadczeniach i przekonać się „na
własnej skórze”, co znaczy życie bez używek i jaką
ma wartość.
„Bezpieczna Majówka z Radiem ZET – Morze, Góry
i Mazury” to Akcja, która organizowana jest na
terenie trzech miast – Łeby, Szczyrku i Mikołajek.
Ponadto tego samego dnia odbyły się pokazy służb
ratowniczych na centralnym kanale portowym.
Akcję w Łebie wsparły służby ratownicze takie jak:
Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (Statek
Huragan w Łebie), Ochotnicza Straż Pożarna
w Łebie, Ochotnicza Służba Ratownicza w Lęborku,
Urząd Morski w Słupsku, Kapitanat Portu Łeba,
Placówka Straży Granicznej w Łebie, Komisariat
Policji w Łebie, Straż Miejska w Łebie, armator
kutra rybackiego ŁEB 82 Stanisław Mielewczyk
i armator statku pasażerskiego "Brzydkie Kaczątko"
pod patronatem Radia ZET.
Mogliśmy zaobserwować pożar na jednostce
rybackiej Pana Stanisława Mielewczyka z akcją
ratunkową załogi oraz gaszeniem kutra przez
Ochotniczą Straż Pożarną w Łebie i statek
HURAGAN (Morskiej Służby Poszukiwania
i Ratownictwa).
Następnym punktem programu pokazów był pożar
na jednostce pasażerskiej „Brzydkie Kaczątko”
z akcją ratunkową załogi oraz gaszeniem kutra przez
Ochotniczą Straż Pożarną w Łebie i statek
HURAGAN (Morskiej Służby Poszukiwania
i Ratownictwa).
Tego samego dnia o godz. 18:00 w Bibliotece
Miejskiej w Łebie odbywało się „Polskie śpiewanie
przy ognisku”.
A wszystko to w towarzystwie Radia ZET.
FOTORELACJA: http://goo.gl/ixnoNg

Agnieszka Pałac
Paweł Dąbrowski
Zespół Centrum Informacji Turystycznej w Łebie****
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fot. Agnieszka Pałac
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NIEDŹWIEDŹ MORSKI w Łebie
Fragment Bursztynowej Komnaty odnaleziono
1 maja w Łebie. Niewielka tablica sporządzona
z matowego, miodowego bursztynu, przedstawiała
orła w rosyjskiej koronie. Potłuczony na sześć części
zabytek został ukryty przez poszukiwaczy skarbów
w kilku miejscach w Łebie po tym, jak sztormowa
fala wyrzuciła na brzeg skrzynię ze skarbem.
W pierwszym dniu maja cztery grupy agentów
otrzymały zadanie odnalezienia zagrabionego
skarbu. Walczyły z czasem, zagadkami, ślepymi
zaułkami, zaszyfrowanymi wiadomościami a także –
między sobą, miało bowiem znaczenie, kto
odnajdzie fragmenty Bursztynowej Komnaty.
Do godziny 16.00 półprzezroczysty herb został
przyniesiony do biblioteki, która stanowiła sztab
akcji. Komisyjnie zestawiono potłuczone
elementy. Można je oglądać w łebskiej bibliotece.

Stacji Ratownictwa Morskiego w Łebie, Straży
Granicznej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Wychodzę
bowiem z założenia, że każda zabawa winna czegoś
uczyć, rozwijać nas, dawać wiedzę i umiejętności.
Przed dwoma laty podczas podobnej gry uczestnicy
poszukiwali zaginionych obrazów Maxa Pechsteina,
rok temu zdemaskowali tożsamość ukrywającego
się pod fałszywym nazwiskiem agenta Urzędu
Bezpieczeństwa z lat pięćdziesiątych. Tym razem
dowiedli, że Bursztynowa Komnata gdzieś-tam musi
wciąż istnieć…
Gra miejska była świetna – mówi Kasia z Lęborka,
jedna z uczestniczek. – Każda z drużyn otrzymała
wskazówki, dzięki którym miała odszukać fragmenty
Bursztynowej Komnaty. Zadanie okazało się bardzo
trudne, gdyż część wskazówek była fałszywa. Trzeba
było po kilka razy wracać do tych samych miejsc.
Pomimo trudności mojej drużynie udało się odnaleźć
cztery kawałki bursztynowej tablicy. Byliśmy z tego
bardzo dumni. Podobało mi się, że do gry zostały
włączone służby ratownicze z Łeby.
Byliśmy bardzo mile zaskoczeni organizacją gry –
powiedzieli studenci Kamila i Wojtek z Elbląga. –
Udział w niej był dla nas fajną przygodą, podczas
której bardzo dokładnie poznaliśmy Łebę i jej
historię. Nie przeszkadzało nam zmęczenie i ból nóg.
Przyznam się teraz, że trzy dni po grze postanowiliśmy odszukać ostatnią wskazówkę, gdyż nie dawało
nam to spokoju. W piecu do wypalania ceramiki
w ogrodzie biblioteki znaleźliśmy kopertę z okupem.
Zabraliśmy ją ze sobą na pamiątkę.

fot. Beata Czaja

Trzecia już gra miejska, tocząca się na terenie Łeby
w kolejny majowy weekend, zorganizowana została
przez bibliotekę i współpracującego z nią autora
powieści przygodowych, Krzysztofa Petka, w samej
Łebie znanego jako Komandos, ze względu na
prowadzone przez niego szkolenia survivalu.
Chciałem połączyć elementy przygodowe
z podstawami wiedzy dotyczącej zachowania
podczas katastrofy, jaką jest wielka fala, zwana
Niedźwiedziem Morskim. Dlatego do współpracy
zaprosiłem Marka Lachera z zarządzania
kryzysowego Urzędu Miejskiego w Łebie, który
przygotował odpowiednią ankietę i zmusił
uczestników do odwiedzenia jednostki Brzegowej
16

Było bardzo fajnie pobiegać po Łebie i zobaczyć
miasto, w którym się mieszka – powiedział Wojtek
Piasecki, uczeń łebskiej podstawówki. – Podczas gry
dowiedziałem się, że w terenie trzeba wykazać się
sprytem i inteligencją. Gra była trudna, ale za rok na
pewno znowu wezmę w niej udział.
Dużym sprytem i determinacją wykazali się
najmłodsi uczestnicy gry – uczniowie Szkoły
Podstawowej w Łebie, którzy odnajdując fragment
Bursztynowej Komnaty pokonali gimnazjalistów.
A biblioteka miejska, organizator gry, cieszy się, że
ta forma poznawania tajemnic Łeby wpisuje się już
chyba na stałe jako atrakcyjny i wartościowy
poznawczo punkt łebskiej majówki. Biblioteka
docenia i szanuje współpracę z łebskimi służbami
ratowniczymi i z samym Krzysztofem Petkiem
Komandosem, który jest pozytywnym i realnym
wzorem dla łebskiej młodzieży.
Maria Konkol
Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Łebie
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Kawałek łebskiego wybrzeża
w Szczyrku, Mikołajkach i w Warszawie z Radiem ZET

Określenia „ruchome wydmy" czy „wędrujące
piaski" zaczynają nabierać zupełnie innego
znaczenia. A wszystko dzięki wójtowi gminy
Deszczno Jackowi Wójcickiemu, który w 2012 roku
postanowił... sprowadzić znad morza do Maszewa
najprawdziwszą wydmę! I tym razem bez wójta
gminy Deszczno się nie obyło.
W poniedziałek 19 maja, odbyła się nietypowa akcja
przewożenia „Łebskiego piasku na wynos” do
Szczyrku, Mikołajek oraz Warszawy z Radiem ZET
i wydawcą magazynu transportu drogowego
TRAILER Magazine. O godzinie 8:00 dziesięć tirów
firmy ,,Repiński Transport" zostało załadowane 250

tonami piasku certyfikowanego przez samego
burmistrza Łeby, a już dziś zostały wyładowane
w górach, na mazurach i w stolicy. Załadunek piasku
w Łebie zapewniła firma Dom Wczasowy „KAMIL”
z Łeby.
W tych miejscach powstaną łebskie plaże oraz
specjalna niespodzianka od Radia ZET.
Agnieszka Pałac
Paweł Dąbrowski
Zespół Centrum Informacji Turystycznej w Łebie****

FOTORELACJA: http://goo.gl/DxT1qv

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
Łebski Biuletyn Informacyjny - Nr 6/2014
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Rajd „Z kompasem” w Łebie

fot. Rajd z kompasem

VI Rajd „Z kompasem” jest już historią, którą
wspominać będziemy bardzo miło. Było naprawdę
radośnie, kolorowo, działo się i do tego fantastyczna
pogoda, o jakiej marzyliśmy w Szemudzie,
Staniszewie i Luzinie…

Zwycięzcy Trasy Czarnej to Jacek Jasiński i Michał
Janik z drużyny o nazwie zapisywanej „krzaczkami”. Drugie miejsce - Marcin Sontowski (Morenka
Team), trzecie - stały bywalec Rajdu - Karol Wroński
„Wrona”.

Piaskowy Język, Mobilna Wieża Widokowa, Król
Sahary, Mokry Zakątek Kłapoucha, Początek Drogi
Baobabów, Golden Gate- to tylko kilka nazw, za
którymi znajdują się urocze zakątki, wspaniałe
wydmy, dzikie plaże, na których mogliśmy tej
soboty podziwiać nadmorski zachód słońca…
Zapewne będziecie wracać myślami lub w realu do
Mierzei Sarbskiej i okolic Łeby. Warto było spędzić
te rajdowe chwile z nami.

Trasa Czerwona debiutowała w Pucharze Polski być może dlatego galaktyczne wręcz wyniki tej
trasy! Pierwsze miejsce z czasem 5:12 dla Łukasza
Romanowskiego (Alpa!). Drugie zdobył Sławomir
Ćwirko (Stopa Słupsk), trzecie - Krzysztof Arseniuk.

W Rajdzie wystartowało 377 osób- to nasz kolejny
rekord frekwencji: 110 osób rywalizowało na Trasie
Smerfowej, 100 na Zielonej, 56 na Żółtej, 41 na
Czerwonej, 31 na Kubusiowej, 24 na Czarnej i 15 na
Fioletowej. Po raz pierwszy Rajd zgromadził ponad
100 Rowerzystów.
Na Trasie Smerfowej wygrała z czasem 2:56 drużyna
Słomiane Bambusy Junior, tuż za którą uplasowały
się Wojownicze Żółwie i Aktywny Słupsk. Na Trasie
Kubusiowej mocny wynik 2:42 odnotowała drużyna
Ladybugs Manducare, poniżej trzech godzin zeszli
także Chłopcy Rowerowcy. Dzikie Mrówki o minutę
przegrały trzecie miejsce z Jaworszczakami.
Teraz Trasa Zielona: tutaj rywalizację wygrała
Drużyna bez Pierścienia- widać do zwycięstwa
pierścień nie był niezbędny
Drugie miejsce dla
Dariusza Okonia a trzecie dla Michała i Tomka
z Kucykowej Ekipy- to już ich szósty udział
w Rajdzie „Z kompasem”!
18

Niezwykle zacięta była rywalizacja o zwycięstwo na
Trasie Żółtej. Wygrał Jacek Wąsicki (Stopa
w Słupsk), czas 3:51, tuż za nim z czasem 3:59 był
Michał Ossowski z Cyklo Teamu, trzeci - Dariusz
Wiśniewski.
Trasa Fioletowa zgromadziła twardzieli, którzy
wiedzieli, po co przyjechali do Łeby - wyniki mówią
same za siebie. Wygrał z czasem 5:12 Tomasz Szot
(Przyjaciel Harpagana), drugi był Leszek Pachulski
(zespół Jedna Sekunda), na trzeciej pozycji ekipa
z Olsztyna i okolic: Wyrwikufle.
Dziękujemy za udział zarówno stałym Uczestnikom
Rajdu, gdyż bez Was impreza nie miałaby sensu, jak
również nowym Rajdowiczom, bo bez Waszego
z kolei udziału nie moglibyśmy się rozwijać, rosnąć
w siłę. Mam nadzieję, że w co najmniej tak licznym
gronie pojawimy się w Sierakowicach, gdzie
27 września wystartuje kolejny, siódmy już Rajd.
Z turystycznym pozdrowieniem
Marcin Jank
Kierownik Rajdu
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Łebski MET TET
fot. Młoda Metropolia

mocnym brzmieniem wygrał
4. Konkurs Młoda Metropolia!
Moi Drodzy, miło nam poinformować, że łebski
zespół MET TET został laureatem Konkursu
MŁODA METROPOLIA i wraz ze swoim mocnym
brzmieniem otrzymał nagrodę, którą jest występ na
VIII edycji Festiwalu Metropolia Jest Okey w
Gdańsku. Brawo chłopaki!!
18 maja w gdyńskim Klubie Muzycznym Ucho
odbyło się na finałowe przesłuchanie 4. Konkursu
Młoda Metropolia. MET TET wystąpił obok 7
innych zespołów i za sprawą największej liczby
smsowych głosów otrzymali nagrodę publiczności.
Festiwal Metropolia Jest Okey jest od lat doskonałą
okazją dla muzyków na zaprezentowanie się lokalnej
publiczności. Ze względu na ogromne
zainteresowanie występami na Festiwalu,
Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku kolejny
raz zorganizowało konkurs, w którym nagrodą jest
występ na VIII edycji Festiwalu Metropolia Jest
Okey. Do konkursu mogli przystąpić artyści,
reprezentujący każdy rodzaj muzyki.
MET TET zaczął grać w 2009 w Łebie. Obecnie
zespół tworzą Wojciech Lechończak - gitara i wokal,
Krzysiu Ostrowski - bas, Mikołaj Topolski - perkusja
oraz Kornel Ostrowski - gitara solowa. Chłopaki
obrali stylistykę Nu Grunge czerpiąc z takich
Łebski Biuletyn Informacyjny - Nr 6/2014

znanych zepsołów jak Illusion, SOAD, Limp Bizkit,
Lipali czy Alice in Chains.
Zachęcamy do polubienia strony zespołu!
https://www.facebook.com/mettetband
Poniżej słowa podziękowania od MET TET:
„Proszę państwa, drogie koleżanki i koledzy,
wszyscy którzy byliście w Klubie Ucho w Gdyni i
wszyscy, którzy nie byliście, a uwierzyliście i
wysłaliście SMS z treścią Mt. DZIĘKUJEMY!!!!
To, że zagramy na metropolii to jest właśnie wasz
sukces!!! To jest wasze zwycięstwo i koncert w
grudniu już teraz szczególnie mocno dedykujemy
Wam!!! Grało nam się wspaniale, spotkaliśmy wiele
świetnych kapel, poziom był wysoki i jestem
ULTRA dumny z tego, że mocne uderzenie nie
umrze, tylko nadal będzie mogło dojść do waszych
mózgów i poruszyć wasze kończyny w klubie Sfinks
700. Na razie bierzemy się do pracy, naprawiamy
zepsute sprzęty, wyrównujemy wszystko do
poziomu idealnego patentu i gramy dalej!!!!! Niech
mocne uderzenie będzie z wami! Bez odbioru MET
TET”
Agnieszka Pałac
Paweł Dąbrowski
Zespół Centrum Informacji Turystycznej w Łebie****

19

Dlaczego warto być razem ?
Tytuł mojego artykułu nie jest przypadkowy.
Chciałabym Państwu przybliżyć w trzech aspektach
korzyści, jakie wynikają z bycia w skonsolidowanej
grupie przedsiębiorców branży turystycznej i towarzyszącej. Przedstawię również korzyści, które
uzyskać mogą nasi Goście dzięki działalności
stowarzyszenia, jakim jest Lokalna Organizacja
Turystyczna „Łeba – Błękitna Kraina”.
Takie organizacje działają na terenie całej Polski,
a nadrzędną jest Polska Organizacja Turystyczna,
która w swym działaniu dba o jak najlepszy
wizerunek Polski oraz jej wojewódzkie agendy. My
zaś, jako jej lokalne odpowiedniki, zajmujemy się
propagowaniem atrakcyjności miejsca, w którym
żyjemy. W naszym przypadku Łeby i Powiatu
Lęborskiego. Zatem w myśl statutu: członkowie nasi
biorą udział w szkoleniach, konferencjach i zjazdach, gdzie wyspecjalizowana grupa wykładowców ukazuje różnego rodzaju problemy branży
turystycznej, trendy w turystyce, czyli to, co
najlepiej się da „sprzedać” jako produkt turystyczny,
zagrożenia i korzyści.
Sami również organizujemy spotkania, zjazdy
Organizacji Turystycznych, aby można było
wymienić się doświadczeniami i spostrzeżeniami.
Wielka wagę przywiązujemy do spotkań z władzami
samorządowymi miasta jak i powiatu. To daje nam
niewątpliwie szersze spojrzenie i możliwość
wypowiedzenia swoich opinii. Grupa 63 członków,
jaką dzisiaj stanowimy, to niewątpliwie nie mały
głos w dyskusji na temat rozwoju naszego miasta
i powiatu. Bardzo sobie te spotkania cenimy, gdyż to
my przedsiębiorcy mamy nie mały udział w rozwoju
Łeby i okolic. W naszym gronie od kilku miesięcy
jest również Gmina Cewice. Perełka do odkrycia.
Drugą cenną rzeczą w naszej działalności jest
konsolidacja branży, pomoc jej członkom w problemach dotyczących ich działalności.
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Ale najważniejszym naszym działaniem jest
propagowanie walorów turystycznych miasta.
W przeciągu 2 miesięcy sezonu letniego 2013 nasze
biuro mieszczące się przy ulicy 11-go Listopada 5a
przyjęło i obsłużyło 13 tysięcy gości przebywających na urlopach. W tym roku zorganizowaliśmy
I Pomorski Zjazd Morsów, recital zespołu Bel Canto
i będziemy mieli przyjemność, jak co roku, być
współorganizatorami, wraz z Biblioteką Miejska
w Łebie, Święta Pomuchla. Po raz pierwszy nasze
stowarzyszenie organizuje konkurs dla turystów pn.
„Nasi ludzie,nasze sukcesy”. Do konkursu może
przystąpić każdy z przedsiębiorców, w kategoriach:
aktywny wypoczynek, baza noclegowa i atrakcje.
Turysta może zagłosować drogą elektroniczną na to,
co jego zdaniem jest warte uwagi! My zaś 30
września przyznamy dla najlepszych nagrodę
Turystyczny Oskar Roku 2014. W głosowaniu
uczestnicy konkursu tj. osoby oddające głosy
zostaną obdarowani nagrodami w postaci
weekendów w Łebie . Zapraszam serdecznie
wszystkich Gości jak i mieszkańców do wzięcia
udziału!
Można nas znaleźć na Facebooku oraz na stronie
internetowej, gdzie oprócz aktualności turystycznych jest przedstawiona baza noclegowa naszych
członków, atrakcje miasta i okolic, newsy z życia
miasta. W naszym punkcie można zakupić mapy,
przewodniki, widokówki, odebrać bezpłatnie ulotki
i foldery naszych członków, mapy miasta, dowiedzieć się o mieście i okolicach, organizowanych
imprezach, zakupić bilet autobusowy, uzyskać
dostęp do Internetu. W tym roku nasze biuro
uzyskało certyfikat informacji turystycznej przyznawany przez Pomorską Regionalną Organizację
Turystyczną. W chwili obecnej trwają prace nad
przygotowaniem 2 przewodników pod roboczym
tytułem Aktywna Łeba – Cewice oraz Przewodnik
Kulinarny, na który składają się przepisy z ryb
przygotowane przez członków stowarzyszenia.
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Dobrze rozwijająca się współpraca z Centrum
Informacji Turystycznej w Łebie**** daje nam
możliwości nie tylko wymiany informacji
i doświadczeń, ale i skonsolidowania dni pracy, tak
aby informacja turystyczna w naszym mieście była
czynna jak najdłużej, szczególnie w miesiącach
letnich.
Nie bez przyczyny również do nazwy naszej
organizacji dodaliśmy nazwę - Błękitna Kraina, jest
to nazwa historyczna i sięga ziemi bytowskiej aż do
ziemi lęborskiej. Tam też można zaproponować
naszemu turyście wiele ciekawych miejsc do
zwiedzenia. Nasi Goście nastawieni są nie tylko na
wypoczynek bierny, dlatego też muszą mieć ofertę
zróżnicowaną, bogatą w atrakcje, co warto zwiedzić,
gdzie pojechać, pożeglować, aby mogli po takich
wyjątkowych wczasach podzielić się z najbliższymi
i zachęcić ich do odwiedzenia Łeby nie tylko

w czasie wakacji. Bo Łeba jest piękna przez cały rok,
a jej wyjątkowy mikroklimat działa leczniczo
i kojąco na wiele dolegliwości.

Lokalna Organizacja
Turystyczna Łeba-Błękitna Kraina
ul. 11 Listopada 5A, 84-360 Łeba
tel. +48 59 866 25 65
kom. +48 790 883 354
www.lotleba.pl
www.facebook.pl/leba.blekitnakraina
biuro@lotleba.pl

Ewa Horanin
Prezes Zarządu Lokalnej Organizacji Turystycznej
„Łeba – Błękitna Kraina”

Co nam w duszy gra?
Oj zagrało nam 9 maja w kinie Rybak w Łebie!
Wszyscy razem Łebianie, nasi Goście na siedząco
i na stojąco bawiliśmy się przy piosenkach miejscowego zespołu Bel Canto, recitalu pn. „Lata 20-ste,
lata 30 –ste”.
Soliści zespołu, który prowadzi Elżbieta Mart, to
nauczyciele miejscowego gimnazjum, przedsiębiorcy, lekarz weterynarii, pracownicy administracji
– w sumie 9 osób. Jestem pełna podziwu dla tych,
którzy chcą lub, jak to niektórzy powiadają, chce im
się jeszcze.
Piękne stroje i oprawa choreograficzna oraz wielki
temperament naszych rodzimych artystów sprawił,
iż owację na zakończenie odbyły się na stojąco.
Wszystko to za sprawą telefonu do Janiny
Madejowskiej - dyrektor gimnazjum w Łebie
i zarazem członkini zespołu oraz uzgodnień z całym
zespołem - Robimy recital? - No możemy…
i poleciało! Z jakim wielkim sukcesem! Wiele osób
zaangażowało się w to przedsięwzięcie, bo przecież
to również nagłośnienie, przywiezienie i odwiezienie sprzętu, zrobienie dobrej atmosfery, plakaty,
zaproszenia. Jak ja to mówię – dla tych chwil warto
żyć! I taki smaczek, nasi wczasowicze po wyjściu
z kina pytali „Skąd wzięliście taki zespół, z jakiego
miasta?”. Takie perełki są wśród nas, ludzie którym
się chce, zawsze o tym piszę w moich artykułach, to
oni tworzą klimat, są zaangażowani, po prostu to
kochają.
Powinniśmy ich wspierać i doceniać, wystarczy
proste słowo dziękuję. To oni tworzą atmosferę danej
miejscowości, to oni kochają być razem, bo przecież
Łebski Biuletyn Informacyjny - Nr 6/2014

fot. LOT Łeba - Błękitna Kraina

próba, zajęcia to karkołomny wysiłek, godziny
ćwiczeń, ale co najważniejsze w tym wszystkim, to
poznanie drugiej osoby, przyjaźnie, fajne spędzenie
czasu.
Mieliśmy ten niebywały zaszczyt jako Lokalna
Organizacja Turystyczna „Łeba – Błękitna Kraina”
być organizatorami tego wydarzenia i cieszę się, że
w tak przyjaznej atmosferze pokazaliśmy publiczności, że w Łebie jest potencjał!
Mamy już plany na przyszłość i mam wielką
nadzieję, że mimo tego, że różnie to w życiu bywa,
zawsze będziemy mogli się spotkać tak po prostu.
Pytano mnie na recitalu z jakiej to okazji to wydarzenie, odpowiedziałam - z okazji bycia razem!
Skład zespołu Bel Canto: Ela Mart – dusza zespołu,
aranżer, Dorota Reszke, Janina Madejowska,
Giena Maszkiewska, Jola Bladowska, Ola
Frąckowiak, Ela i Mirek Frączkowie, Lidia LisMantej, Leszek Bernad, Adam Rataj.
Ewa Horanin
Prezes Zarządu Lokalnej Organizacji Turystycznej
„Łeba – Błękitna Kraina”
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Z życia łebskiego koła PZW
Uroczyste otawrcie
sezonu wędkarskiego
W dniu 1 maja 2014 r. odbyło się Uroczyste otwarcie
sezonu wędkarskiego na „Łabędzim Stawie”,
zwanym także „Czarnym Stawem” w Łebie.
Wydarzenie połączono ze wspólnym grillowaniem,
którego obsługą zajęła się Ochotnicza Straż Pożarna
w Łebie. W otwarciu uczestniczyli Burmistrz Miasta
Łeby i Prezes Zarządu Okręgu PZW w Słupsku. Najmłodszym członkom koła wręczono legitymacje
wędkarskie oraz czapeczki z herbem Łeby. Mimo
niesprzyjających warunków atmosferycznych
dopisało nam kibiców i sympatyków wędkarstwa.
Najmilszą niespodziankę sprawili nam najmłodsi
wędkarze wygrywając zawody i puchar za zajęcie
I miejsca.
n I miejsce – Michał Wittbrodt
n II miejsce – Bartosz Rybski
n III miejsce – Jerzy Falkiewicz

Mistrzostwa Koła PZW
W dniu 18 maja odbyły się zawody wędkarskie o
Mistrzostwo Koła PZW w Łebie. Zawody wygrał
Bartosz Rybski, członek Młodziezowej Sekcji,
deklasując pozostałych zawodników. II miejsce zajął
Stanisław Klawokowski, III miejsce zajął Jerzy
Falkiewicz.

Wędkarski Dzień Dziecka
Organizatorem Zawodów z okazji Dnia Dziecka był
Zarząd Koła PZW w Łebie pod honorowym
patronatem Burmistrza Miasta Łeby. W grupie dzieci
do lat 8 - I miejsce zajął Cezary Lewandrowski,
II miejsce zajął najmłodszy zawodnik - 5 lat - Jan
Lewandrowski. W grupie do lat 12 I miejsce zajęła
Kinga Klawikowska. W grupie do lat 16 I miejsce
zajął Bartosz Rybski zdobywając na własność
puchar przechodni. Najlepszą zawodniczką wśród
dziewcząt okazała się być Patrycja Kołodziejczyk.
Największa rybę złowił Kamil Labuda. Wszyscy ci
zawodnicy zostali wyróżnieni nagrodami,
dyplomami i pucharami. Ponadto każdy uczestnik
otrzymał plakietkę, dyplom za udział i nagrody.
W zawodach uczestniczyło 86 dzieci, którym na
osłodę zapewniono ciastka i napoje.
Henryk Grymm
Prezes PZW koła w Łebie
PZW
Koło
Łeba
fot. fot.
Koło
PZW
w Łebie

22

Łebski Biuletyn Informacyjny - Nr 6/2014

Błękitny Patrol WWF
uratował młodą fokę Łebka
W ramach projektu "Wsparcie restytucji i ochrony
ssaków bałtyckich w Polsce", został utworzony
Błękitny Patrol WWF, który działa już od 2010 roku.
Na początku było 40 wolontariuszy, ale od 2013 roku
w ramach projektu "Ochrona siedlisk ssaków
i ptaków morskich", utworzono grupę liczącą 200
wolontariuszy! Partnerem obu projektów jest Stacja
Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu
Gdańskiego w Helu. Każdy członek patrolu jest
odpowiedzialny za monitorowanie ok. 10 km
odcinka plaży. Wolontariusze prowadzą stałą
obserwację polskiego brzegu Morza Bałtyckiego,
poszukują rzadkich gatunków ptaków lęgowych,
takich jak sieweczka obrożna, rybitwa czubata,
rybitwa rzeczna, rybitwa białoczelna i ostrygojad
oraz interweniują w przypadku zgłoszenia
obserwacji foki lub morświna. Wolontariusze
regularnie wyjeżdżają na szkolenia organizowane
zarówno w Polsce (m.in. Hel, Słowiński Park
Narodowy), jak i zagranicą (m.in. Ośrodek
Rehabilitacji Fok w niemieckim Friedrichskoog,
Morświnarium w Kerteminde w Danii).
W Łebie również są Błękitni! W skład tej silnej
grupy wchodzą: Małgorzata Wróblewska Siewiera, Marta Fotujma, Paulina Piwka,
Agnieszka Rumińska, Leszek Mielczarek, Piotr
Furman, Ireneusz Mania i Wojciech Siwczyński.
W kwietniu br. z Obwodu Ochrony Wybrzeża
w Łebie otrzymaliśmy informację, że pracownik
straży granicznej podczas porannego biegania
znalazł młodą fokę leżącą na plaży między 183 km
a 184 km. Wojciech Siwczyński po otrzymaniu
tego zgłoszenia natychmiast udał się we wskazane
miejsce, gdzie zastał szczenię foki szarej leżące
w dość nietypowym miejscu, bo na samym
przejściu na plażę. Ze względu na zimno i silny
wiatr, szczenię zawędrowało ok. 50 m od brzegu,
by schować się w zaciszne
miejsce przed złymi
warunkami pogodowymi. Wojtek zrobił

zdjęcia, poinformował Stację Morską w Helu
o stanie malucha i zadzwonił po Gosię i Leszka,
którzy przez kolejne parę godzin czuwali nad
młodym samcem.
Wyglądał na zdrowego, jedynie fałdki na ciele
samca wskazywały na wychudzenie. Relacje
z miejsca zdarzenia oraz dokumentacja fotograficzna zostały przekazane do ekspertów ze Stacji
Morskiej IOUG. Długo na decyzję Helu nie
trzeba było czekać. Zdecydowano, że pracownicy
Stacji Morskiej przyjadą po malucha, a w tym
czasie dwójka wolontariuszy Błękitnego Patrolu
WWF pilnowała młodego samca. Dwie godziny
później ich podopieczny był już w drodze do Helu,
gdzie czekała go rehabilitacja w foczym szpitaliku. Fokę ochrzczono Łebek, na cześć miejscowości, w której ją znaleziono.
Obecnie Łebek ma się bardzo dobrze i pływa
w basenie Morza Bałtyckiego wraz Maszopem
i Maszoperią (tegorocznych fok urodzonych
w Helu). Te trzy młode foki, po specjalnym
treningu, który miał je przygotować do radzenia
sobie w środowisku naturalnym, zostały w dn.
27 maja wypuszczone do Bałtyku. Trasy ich
wędrówek można śledzić przez Internet
(wedrowkifok.wwf.pl). Wszyscy liczymy na to, że
Łebek jeszcze nas odwiedzi!
Należy pamiętać, że foki są ssakami wodno –
lądowymi i widok wypoczywającej na brzegu foki
nie powinien nikogo dziwić. Foka ma prawo
odpoczywać na plaży - nie zaganiajmy jej do morza
ani nie polewajmy wodą. Foka wychodzi na brzeg,
bo chce odpocząć, wysuszyć futro, urodzić bądź po
prostu poleżeć. Jeśli zaobserwujemy fokę czy
morświna, na brzegu lub w wodzie niezwłocznie
powiadom o tym Błękitny Patrol WWF (tel. 795 536
009) lub Stację Morską w Helu (tel. 601 88 99 40).
Więcej informacji można uzyskać na stronach
internetowych: www.fokarium.pl, www.wwf.pl,
a na stronie www.sledzfoki.pl można na bieżąco
oglądać to, co dzieje się w fokarium w Helu.
Agnieszka Rumińska
Wolontariusz Błękitnego

fot. Wojciech Siwczyński
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Szczyrk i okolice
wycieczka łebskich emerytów
Człowiek podróżował od zarania dziejów. Nie ulega
wątpliwości, iż najistotniejszy czynnik stanowi
zagnieżdżona gdzieś w głębi duszy każdego
człowieka, zwyczajna ciekawość nowego. Kolejnym istotnym czynnikiem jest z pewnością chęć
poszerzenia swoich horyzontów.
Celem naszej podróży było wspólne spędzenie
wolnego czasu, poznanie części ziemi beskidzkiej
oraz spotkanie z emerytami z Koła w Szczyrku.
Drogę utorowali nam asystenci Burmistrza Łeby Paweł Dąbrowski i Agnieszka Pałac. Uzyskałam
namiary do Pani Marii Bugaj, przewodniczącej Koła
PZERiI w Szczyrku oraz do Pani Sandry Kulki,
pracującej
w Informacji Turystycznej w Szczyrku. Pani Sandra
pomogła nam wybrać odpowiedni hotel na
zakwaterowanie. Polecono nam również przewodnika Maćka Walickiego, który przygotował plan
zwiedzania Ziemi Beskidzkiej.

ze źródełkiem, pełne ciszy i spokoju miejsce, gdzie
można wypocząć i cieszyć się pieknem krajobrazu.
Byliśmy również w Sanktuarium Św. Jakuba
Starszego Apostoła. Jest to najstarszy i najciekawszy
zabytek architektury w mieście.
Poniedziałek 12/05/2014: Przejazd wzdłuż Jeziora
Żywieckiego, wjazd kolejką linowo-terenową na
szczyt (punkt widokowy, zbiornik wodny elektrowni
szczytowo-pompowej). W Żywcu zwiedzanie
centrum - rynek, katedra, zamek, park i czas na
zimnego Żywca.
Wieczorem spotkaliśmy się z emerytami ze
Szczyrku wraz z przewodniczącą, Panią Marią
Bugaj, oraz Panem Wojciechem Bydlińskim,
Burmistrzem Szczyrku. Hotel przygotował nam
wspaniałe przyjęcie. Stoły były suto zastawione
wypiekami członkiń Koła, smakowymi nalewkami,
kiełbaskami z grilla oraz naszymi śledzikami z Łeby
od Pana Ryszarda Sokólskiego. Były wspominki,

Wyruszyliśmy dnia 10 maja 2014 o godzinie 5:00
rano autokarem. Mała Pętla Beskidzka to urokliwy,
pełen folkloru zakątek. Trasa Pętli Beskidzkiej
przebiega doliną Wisły na przełęcz Kubalonka na
wysokość 761 m.n.p.m. i dalej do Istebnej
i Koniakowa. Zwiedzamy Wisłę - skocznię
narciarską im. Adama Małysza i wjeżdżamy
wyciągiem na wieżę startową. Przejeżdżamy wokół
Zamku Prezydenta. Zatrzymujemy się na rynku
w Wiśle. Jedziemy do Istebnej aby zwiedzić Kościół
Dobrego Pasterza z XVIII wieku. Odbywa się akurat
uroczystość pierwszokomunijna. Mieliśmy okazję
zobaczyć dzieci i rodziców ubranych w stroje
ludowe.
W Kurnej Chacie Kawuloka z 1863 roku zgromadzono pełno starych sprzętów i instrumentów
muzycznych (fujar, gajd, trąbit i pasterskich rogów).
Jan Kowulak w ciekawy sposób przybliżył nam
życie dawnych mieszkańców takiej chaty
w Koniakowie. Zwiedziliśmy Muzeum Koronkarstwa, w którym znajduje się koronka robiona
z nici chirurgicznej dla Królowej Anglii.
W Węgierskiej Górce zobaczyliśmy schron bojowy
z września 1939 roku. Podjechaliśmy autokarem do
Sanktuarium MB szczyrkowskiej „Na Górce”,
jednego z najważniej-szych miejsc kultu religijnego
w Szczyrku. Obok znajduje się Grota Matki Boskiej
24
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przemówienia, wspólne tańce do muzyki góralskiej
kapeli. Było bardzo wesoło i serdecznie.
Wtorek 13/05/2014: Następny dzień zwiedzania.
Pszczyna - Muzeum Wnętrz Pałacowych, BielskoBiała - Kościół Św. Stanisława z XIV wieku,
przejazd przez miasto, zwiedzanie Starówki
i Śródmieścia. Po powrocie „dyskoteka” dla
niezmęczonych.
Środa 14/05/2014: Zaraz po śniadaniu kolejna
niespodzianka, gdyż Pani Sandra Kulka oraz
skrzypek i piosenkarz w jednej osobie przyszli nas
pożegnać. Zagrali tradycyjnie "Góralu, czy Ci nie
żal". Gdy po uściskach wsiedliśmy do autokaru,
został odegrany na trąbce hejnał na pożegnanie.
To były niesamowite przeżycia, które pozostaną
w naszej pamięci na długo. Oczywiście zaprosiliśmy
emerytów ze Szczyrku do Łeby.

W drodze powrotnej zdecydowaliśmy sie zwiedzić
Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau
w Oświęcimiu.
Do Łeby wróciliśmy dobrze po północy. Wszyscy
uczestnicy (emeryci z Łeby, Lęborka i sympatycy
Kola nr 1 w Łebie) byli zmęczeni i zadowoleni.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, uczestnikom
oraz tym, którzy pomogli nam w przygotowaniu
wyjazdu jak i w czasie jego trwania. Z Centrum
Informacji Turystycznej w Łebie **** uzyskaliśmy
materiały promocyjne, a z Urzędu Miasta dofinansowanie. Bez ich pomocy nie udałoby się nam
zorganizować wyjazdu w opisywanym przeze mnie
kształcie.
Halina Stachewicz
Przewodnicząca
PZERiI „Niezapominajka”Koło nr 1 w Łebie

Łebski Radny na Medal

fot. archiwum prywatne

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim
mieszkańcom Łeby, za to że oddaliście na mnie głos
w plebiscycie organizowanym przez Dziennik
Bałtycki, który pod patronatem marszałka
województwa pomorskiego Mieczysława Struka
odbył się w każdej gminie, aby wytypować radnego
na medal. To wyróżnienie znaczy dla mnie bardzo
wiele. Dziękuję z całego serca!
Halina Stachewicz
Radna Rady Miejskiej w Łebie

Gabinet psychologiczny - konsultacje w Łebie
Psycholog mgr Małgorzata Mania oferuje
profesjonalne wsparcie psychologiczne.
Jest terapeutą nurtu Terapii Skoncentrowanej na
Rozwiązaniach (TSR), terapeutą behawioralnym
dzieci z autyzmem oraz oligofrenopedagogiem
(nauczyciel upośledzonych umysłowo). Udziela
konsultacji psychologicznych jak również
prowadzi terapię w oparciu o założenia oraz
techniki Podejścia Skoncentrowanego na
Rozwiązaniach (TSR). Prowadzi spotkania dla
klientów indywidualnych, par oraz dzieci.
Łebski Biuletyn Informacyjny - Nr 6/2014

Konsultacje oraz terapia odbywają się
w weekendy po wcześniejszym umówieniu.
Gabinet znajduje się
w Centrum SPA
w Hotelu Łeba
ul. Nadmorska 9b
tel. 602-516-796
maniamalgorzata@gmail.com
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Czy dzieci kochają Łębę?
Udowodnijcie to!
O tym, że Łeba jest lubiana przez rodziny z dziećmi
wiadomo nie od dziś. Najwyższy czas to pokazać
i zaznaczyć na wirtualnej mapie wakacyjnych
wspomnień, a przy okazji wygrać atrakcyjne
nagrody.
Na stronie www.dzieckowpodrozy.pl właśnie
ogłoszono konkurs „Dzieci Kochają Bałtyk”,
w którym rodzice tworzą mapę rekomendacji i inspiracji na wakacyjny wypoczynek z dzieckiem. Dzięki
zgłoszeniom w formie wspomnień czy praktycznych
przewodników, inni rodzice mają szansę na
dokładne poznanie odwiedzanych przez rodziny
miejscowości. To idealna okazja do promocji
ulubionej miejscowości nadmorskiej. Konkurs
skierowany jest również do mieszkańców
nadmorskich miejscowości – przecież kto inny jak
oni mogą najlepiej zapromować turystyczne walory
własnej miejscowości. Zgłoszenia przyjmowane są
do 10 sierpnia br. za pośrednictwem strony
konkursowej

www.nadmorzem.dzieckowpodrozy.pl

Dzięki Waszym relacjom stworzymy największą
mapę pomysłów i rekomendacji na rodzinny
wypoczynek nad Bałtykiem… a przy okazji możesz
wygrać atrakcyjne nagrody dla Twojej rodziny:
weekend na morzu, rodzinne pobyty nad morzem,
vouchery na zdjęcia i foto-pamiątki z wakacji oraz
gry Lego Przygoda. Nagrodą specjalną oraz nagrodą
publiczności są markowe tablety.
Konkurs organizowany jest pod patronatem Polskiej
Organizacji Turystycznej oraz Związku Miast
i Gmin Morskich. Sponsorami nagród w konkursie
są: Stena Line, portal Czasnadmorze.pl, Hotel Astor
Jastrzębia Góra, Cyfrowe Laboratorium Obrazu
Dimlab.pl oraz dystrybutor gier Cenega.
Serdecznie zachęcamy do zabawy!
Redakcja Dzieckowpodrozy.pl
Organizator Konkursu
oraz
Agnieszka Pałac
Paweł Dąbrowski
Zespół Centrum Informacji Turystycznej w Łebie****

fot. dzieckowpodrozy.pl
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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.
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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
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