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Na sesji Rady Powiatu Lęborskiego 16 maja 2014 r. 
radni podjęli decyzję o dofinansowaniu zakupu 
ciężkiego wozu bojowego dla OSP w Łebie. Starania 
o dofinansowanie przez samorząd powiatowy 
z inicjatywy Burmistrza Miasta Łeby trwały kilka 
miesięcy. W połowie lutego 2014 r. radni powiatowi 
– Tomasz Tutak i Tadeusz Rabka rozpoczęli zabiegi 
o ujęcie w budżecie powiatu dofinansowania, jeżeli 
Gmina Miejska Łeba podejmie starania o zakup 
ciężkiego wozu strażackiego.

Ważną przesłanką był fakt, że do tej pory jedynie 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 
w Lęborku posiadała ciężki wóz bojowy na terenie 
powiatu. Niedawne zdarzenia uświadomiły 
wszystkim, że także w północnej części powiatu 
trzeba zabezpieczyć straż pożarną w odpowiedni 
pojazd.

Starosta Lęborski 26 lutego br. zadeklarował się, że 
rozważy możliwość pomocy finansowej, w przy-
padku ubiegania się Łeby o ciężki wóz bojowy.

Przy pierwszym podejściu część radnych poparła 
inne projekty. Na szczęście determinacja Burmistrza 
Miasta Łeby i wsparcie członka zarządu powiatu 
lęborskiego Tomasza Tutaka doprowadziły do 
złożenia kolejnego wniosku do Rady Powiatu. 
Zarząd Powiatu Lęborskiego 28 lutego br. gościł 
Andrzeja Strzechmińskiego Burmistrza Miasta 
Łeby, który przekazał jakie są faktyczne możliwości 
finansowe zakupu wozu strażackiego dla OSP Łeba. 
Zarząd Powiatu Lęborskiego na wniosek Tomasza 
Tutaka skierował do komisji Rady Powiatu 
ponownie wniosek o dofinansowanie. Tym razem 
komisje nie były przeciwne, co w efekcie 16 maja br. 
doprowadziło do uchwalenia przez Radę Powiatu 
Lęborskiego dofinansowania na zakup wozu 
strażackiego.

Tomasz Tutak
Członek Zarządu Powiatu Lęborskiego

Minęły czasy, kiedy od Ochotniczej Straży Pożarnej 
wymagano jedynie mobilności, woli ratowania życia 
i mienia mieszkańców Łeby.

Wymogi dnia dzisiejszego stawiają przed ochotni-
kami nabycia umiejętności i wiedzy na poziomie 
profesjonalnych ratowników i strażaków.
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W okresie ostatnich dwóch ostatnich lat, wszyscy 
członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łebie 
pozytywnie przeszli szkolenie podstawowe znaczna 
część z nich ukończyła profesjonalny kurs pierwszej 
pomocy (certyfikat państwowy) i nabyli uprawnie-
nia i umiejętności skutecznego niesienia pomocy 
mieszkańcom miasta.

Przebieg akcji gaśniczych potwierdził umiejętności 
strażaków, niestety stary, sprawny ale zawodny  
sprzęt w znacznym stopniu obniżał skuteczność 
działania ratowniczego. W związku z powyższym 
Burmistrz Miasta Łeby Andrzej Strzechmiński 
podjął decyzję o zakupie nowego ciężkiego 
samochodu ratowniczo-gaśniczego. Okazało się, że 
Łeba ma przyjaciół w Senacie RP i z pomocą 
senatorów P. Wittbrodta oraz Meresa, następnie 
Komendantów Wojewódzkiego oraz Powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej w znacznym stopniu 
udaje się zapewnić środki finansowe na jego zakup. 
W ostatniej fazie do współfinansowania za sprawą 
radnych powiatowych włączył się Starosta Powiatu 
Lęborskiego kwotą 100 000 złotych. Powyższa 
pomoc uwarunkowana została zobowiązaniem 
Miasta Łeby do bezpłatnego przekazania na rzecz 
Gminy Nowa Wieś Lęborska dotychczas używanego 
samochodu ratowniczo-gaśniczego o wartości ok. 30 
000 zł.

Prawdopodobnie, już pod koniec listopada 
Ochotnicza Straż Pożarna w Łebie dysponować 
będzie nowym Ciężkim samochodem ratowniczo-
gaśniczym. Będzie bezpieczniej.

Marek Lacher
Zarządzanie Kryzysowe Miasta Łeby

Ze swojej strony w imieniu Urzędu Miejskiego 
w Łebie i mieszkańców miasta, chciałbym bardzo 
serdecznie podziękować wszystkim zaangażowanym, 
którzy przyczynili się do starań o dofinansowanie 
zakupu wozu strażackiego dla OSP w Łebie. 
Wspieranie tak ważnej dla Nas wszystkich 
inicjatywy, jaką niewątpliwie jest zakup wozu, będzie 
miało ogromny wpływ na poprawę bezpieczeństwa 
na terenie Gminy Miejskiej Łeba.

Andrzej Strzechmiński
Burmistrz Miasta Łeby

Zakup wozu strażackiego
dla OSP Łeba
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Zakończyła się szósta już edycja kampanii Hotel 
Przyjazny Rodzinie, której finał odbył się 28 
września 2014 w Warszawie. Obiekty zostały 
zweryfikowane i rozdano certyfikaty dla 86 
obiektów, które pozytywnie przeszły audyt 
tegorocznej edycji. Dodatkowo rozdano statuetki dla 
najlepszych obiektów w sześciu kategoriach.

W konkursie ogromny sukces odniósł Kompleks 
Wypoczynkowy ARENA SŁOŃCA z Łeby. Głosami 
ok. 70 członków Kapituły Konkursu po raz drugi 
z rzędu Kompleks zdobył najwyższy certyfikat tzn. 
5 słoneczek oraz otrzymał maksymalną punktację 
100% spełnionych kryteriów ocen. Arena Słońca 
zdobyła także główną nagrodę w kategorii 
„Najlepszy Ośrodek Wypoczynkowy dla Rodziny”, 
w której przyznano 3 statuetki. Dodatkowo obiekt 
otrzymał Specjalne Wyróżnienie „Za perfekcyjne 
przygotowanie miejsca do wypoczynku dla rodzin 
z dziećmi, kreatywność i ciepłą atmosferę Arena 
Słońca - Areną Radości i Uśmiechu”.

Te nagrody i wyróżnienia to również osobisty sukces 
właścicieli Areny Słońca, Krystyny i Wojciecha 
Klinkosz, którzy stworzyli kompleks rozwijając go 
z ogromną pasją

Wojciech Klinkosz
Właściciel Areny Słońca

W imieniu Urzędu Miejskiego w Łebie i Zespołu 
Centrum Informacji Turystycznej w Łebie****, 
chciałbym bardzo serdecznie pogratulować Arenie 
Słońca sukcesu, który jest wynikiem ogromnie 
ciężkiej pracy jaką z powodzeniem właściciele 
wkładają w profesjonalne prowadzenie obiektu.

Andrzej Strzechmiński
Burmistrz Miasta Łeby

Warto także zaznaczyć, że wyróżnienia Hotel 
Przyjazny Rodzinie otrzymały również dwa obiekty 
świadczące usługi hotelarskie w Łebie:

n Certyfikaty 61-68% punktów - Zdrowotel Łeba
n Certyfikaty 93 - 100% punktów - Hotel Wodnik***

Najlepszy ośrodek wypoczynkowy w Polsce

Biblioteka miejska opracowała mapę miejsc, 
z których przybyli po II wojnie światowej polscy 
łebianie. Do października bieżącego roku zebrane 
zostały informacje o 250 mieszkańcach Łeby. W tym 
zbiorze jest 126 historii rodzinnych, ilustrowanych 
zdjęciami (razem ok. 500) z domowych albumów. 
Bezcenny materiał o ludziach i mieście. Większość 
historii zebraliśmy drogą wywiadów prowadzonych 
przez bibliotekarzy lub wolontariuszy.

Od 12 października mapa dostępna jest w Internecie 
pod adresem . Dostępna mapa.bibliotekaleba.pl
i wciąż otwarta po to, aby zaznaczać na niej 
brakujące miejsca i drogi. Zapraszamy więc łebian 
z bliska, tutejszych, do których jeszcze nie 
dotarliśmy oraz tych z daleka, dla których Łeba jest 
miastem rodzinnym. Niech znajdzie to swoje 
oznaczenie na mapie łebian. Zapraszamy.

Maria Konkol
Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Łebie

Mapa łebian

fot. Arena Słońca
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Licznie zgromadzili się łebianie i turyści 14 września 
na pokazie filmów animowanych "Zasypane 
Miasto" w bibliotece miejskiej w Łebie. Dziesięć 
krótkich filmów - bo tyle było na pokazie - stworzyli 
na zaproszenie biblioteki studenci kierunków 
artystycznych Uniwersytetu Mari i  Curie-
Skłodowskiej w Lublinie i Polsko Japońskiej 
Wyższej  Szkoły Technik Komputerowych 
w Warszawie, pod artystyczną opieką dr Joanny 
Polak, reżysera filmów animowanych i wykładowcy 
animacji i grafiki multimedialnej.

Studenci opierali się o legendę o zagładzie Starej 
Łeby i zdjęcia zachowanych ruin kościoła św. 
Mikołaja oraz o własną wyobraźnię twórczą. Filmy 
zrealizowano w konwencji animacji filmowej. Jury 
konkursu wyróżniło trzy filmy: Marty Kuziów, 
Joanny Czerwińskiej i Bartosza Cebuli. Publiczność 
na pokazie brawami potwierdziła werdykt jurorów.

Premierowy pokaz poprzedził wykład historyka 
prof. Zygmunta Szultki o Starej Łebie. Pan profesor 
przedstawił nowe informacje, oparte o rewelacyjne 
odkrycie dokumentów źródłowych Łeby z XVI 
wieku - czasu największych sztormów i translokacji 
miasta na obecne miejsce. Konferencja Zasypane 
Miasto, która odbyła się w bibliotece tydzień przed 

Zasypane Miasto

pokazem filmów, również zgromadziła dużo osób 
zainteresowanych, co potwierdziło atrakcyjność 
tego wyjątkowego wątku w historii Łeby. Po raz 
pierwszy udało się spotkać ze sobą najważniejsze dla 
problemu osoby mieszkań-ców i decydentów 
odpowiedzialnych za poszcze-gólne aspekty 
sprawy:

Stara Łeba: historia i stan obecny - Marek n
Glegoła, Prezes Towarzystwa Historii Łeby pod 
Patronatem św. Mikołaja
Fenomen Zasypanego Miasta - prof. dr hab. n
Christos Mandzios, artysta rzeźbiarz
Stan prawny (własnościowy) zabytku - Wiktor n
Tyburski, Starosta Lęborski
Zabytek pod nadzorem czy pod ochroną - n
Dariusz Chmielewski, Pomorski Wojewódzki 
Konserwator Zabytków
Ochrona i promocja Starej Łeby a ochrona n
wybrzeża - Adam Meller - Kubica, Główny 
Inspektor Ochrony Wybrzeża Urzędu Morskiego 
w Słupsku.

Oba wydarzenia biblioteka miejska zrealizowała 
w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa.

Maria Konkol
Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Łebie

fot. Biblioteka Miejska w Łebie



Łukasz Kotkowski z Łeby napisał i wydał książkę - 
thriller „Fanaberia”. Powieść jest literackim 
debiutem młodego (23 lata) łebianina i - jak mówią 
znaki - początkiem drogi znaczącego pisarza.

A dla biblioteki miejskiej - wielkim świętem. Bo oto 
do bibliotecznych zbiorów włączyliśmy książkę 
łebianina, naszego czytelnika i odtąd udostępniamy 
ją mieszkańcom i turystom.

Powieść ukazała się nakładem wydawnictwa Novae 
Res. Autor na egzemplarzu dedykowanym bibliotece 
miejskiej napisał: „W łebskiej bibliotece rozpoczęła 
się moja przygoda z książkami i miłość do nich, 
czego efektem jest ta książka”.

Łukasz Kotkowski jest z Łeby i tutaj ukończył szkołą 
podstawową i gimnazjum. Następnie ukończył 
Collegium Marianum -  l iceum katol ickie 
w Pelplinie. Obecnie mieszka w Słupsku; pracuje 
w sieci Media Markt i studiuje filologię angielską.

Na spotkaniu autorskim w bibliotece turystki 
z Wrocławia poprosiły o zrobienie im zdjęcia 

z Autorem, bo - jak z przejęciem powiedziały - mają 
przeczucie, że uczestniczą w czymś wyjątkowym 
i w przyszłości z dumą wspominać będą to spotkanie 
i pokazywać innym fotografię z pisarzem Łukaszem 
Kotkowskim z Łeby.

Maria Konkol
Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Łebie

Literacki debiut
Łukasza Kotkowskiego
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w wieku gimnazjalnym. Dorośli członkowie klubu 
aktywnie spędzili sezon na wodzie używając 
jachtów, desek windsurfingowych i latawców kite. 
Jest to liczna grupa sportowców amatorów mająca 
duży wpływ na rozwój sportu w naszym mieście, 
głównie za przyczyną aktywnego spędzania czasu za 
pomocą różnych form ruchowych. Zachęcamy 
dzieci do korzystania z na naszych programów. 
Nabór na wiosnę.

Grzegorz Puławski
Prezes Łebskiego Klubu Żeglarskiego

Łebski Klub Żeglarski w minionym sezonie 
przeprowadził szkolenie windsurfingowe dzieci 
w ramach projektu „Radosne Żeglowanie”. Projekt 
ma na celu cykliczne szkolenie windsurfingowe, 
pływackie i ogólnorozwojowe dzieci z Gminy Łeby 
i Gminy Wicko. Szkolenie było prowadzone 
w formule rekreacyjnej. Program skupiał się na 
nauczaniu technik pływania na desce windsurfingo-
wej i umiejętności pływackich. Trzeci rok cyklu 
szkolenia zaowocował u uczniów umiejętnością 
pływania na deskach „ślizgowych” przy wiatrach 
4Bf i 5Bf, pływania w trapezie i w strzemionach. Te 
umiejętności są osiągane przez surferów na 
poziomie średnio-zaawansowanym.

Grupa była nieliczna (ok.10 osób), lecz chodziła na 
zajęcia regularnie. Na treningi dzieci były dowożone 
busem i korzystały ze sprzętu klubowego. Wśród 
uczniów wyłoniła się grupa sportowa, która 
w przyszłym roku będzie poddana szkoleniu sporto-
wemu i wystartuje w regatach. Klub w tym roku był 
organizatorem Regat o Puchar Wójta Gminy Wicko, 
gdzie nasi podopieczni zajęli wysokie miejsca. Klub 
na koniec sezonu zakupił zestaw kite i w przyszłym 
sezonie planowane są szkolenia z kite dla uczniów 

Sprawozdanie z działalności ŁKŻ

fot. ŁKŻ

fot. Biblioteka Miejska w Łebie
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MIXER Regionalny Łódzkie 2014
W pierwszy weekend września (6.09.2014 r.) przy 
wsparciu Pomorskiej Regionalnej Organizacji 
Turystycznej, Starostwa Powiatowego w Lęborku, 
pracownicy ZDROWOTEL ŁEBA, Lokalnej 
Organizacj i  Turystycznej  „Łeba-Błęki tna 
Kraina”*** oraz Centrum Informacji Turystycznej 
w Łebie**** udali się do Łodzi z promocją naszego 
miasta, powiatu i województwa pomorskiego.

Jarmark Wojewódzki w Łodzi jest wielkim 
wydarzeniem dla mieszkańców całego woje-
wództwa łódzkiego. W tym roku zorganizowany był 
on na terenie Parku Staromiejskiego w Łodzi. 
Odwiedzającym przedstawiliśmy atrakcje Łeby 
i okolic, z których można skorzystać, podczas 
wypoczynku w naszym mieście. Zachęcaliśmy 
wszystkich do przyjazdu do Łeby o każdej porze 
roku, prezentując wiele interesujących form 
spędzania wolnego czasu.

Tegoroczna edycja była nastawiona na aktywność, 
stąd nasze stoisko było iście dynamiczne.

Wraz z Ośrodkiem ZDROWOTEL ŁEBA zapre-
zentowaliśmy warsztaty ruchowe na Stepper bike'u, 
który jest połączeniem ćwiczeń siłowych z elemen-
tami jazdy w terenie na nietypowym rowerze. 
Dodatkowo Instruktorzy z Ośrodka ZDROWOTEL 

ŁEBA w specjalnie przygotowanych warsztatach, 
zaprezentowali techniki prawidłowego chodzenia 
z kijkami Nordic Walking.

Reprezentanci Centrum Informacji Turystycznej 
w Łebie**** i Lokalnej Organizacji Turystycznej 
„Łeba-Błękitna Kraina”*** zorganizowali 
warsztaty dla dzieci prezentujące kulturę i historię 
naszego regionu. Na miejscu, poprzez zabawę 
można było uzyskać informacje na temat 
Słowińskiego Parku Narodowego oraz licznych 
atrakcji z naszego miasta i okolic. Wspólnie malo-
waliśmy łebskie kolorowanki i twarze chętnym 
dzieciom.

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

Agnieszka Pałac i Paweł Dąbrowski
Zespół Centrum Informacji Turystycznej w Łebie****

fot. Zdrowotel Łeba
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Wyniki egzaminów zewnętrznych w 2014r.
Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II
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Jesienne Zawody Wędkarskie

14 września odbyły się zawody Koła PZW w Łebie 
na wodach morskich. W zawodach wzięło udział 19 
osób dopingowanych przez licznych widzów.

I miejsce Ryszard Nowakowski zdobywając Puchar Przechodni n
i nagrodę - wędka
II miejsce Dariusz Klawikowski - II nagroda - kołowrotekn
III miejsce Mirosław Pawłowski - III nagroda - wędkan

Upominek otrzymał również najmłodszy uczestnik 
zawodów Michał Wittbrodt - uczeń gimnazjum.

21 września odbyły się zawody rodzinne na 
Czarnym Stawie w Łebie. W zawodach wzięli udział 
zawodnicy od 4 do 80 lat. Frekwencja i pogoda 
znakomicie dopisały. W sumie startowały w zespo-
łach rodzinnych 52 osoby. Wyniki przeszły 
najśmielsze oczekiwania, łowiono duże i dużo 
okazów ryb. Niesamowity popis wędkowania dała 
Pani Dorota Klawikowska łowiąc kilka dużych 
okazów.

I miejsce zajęła rodzina Państwa Rybskich pod doskonałym n
kierownictwem dziadka Kluski.
II miejsce zajęła rodzina Klawikowskich pod kierownictwem n
Pani Doroty.
III miejsce zajęła rodzina Światowskich pod kierownictwem n
dziadka, Pana Józefa.

Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe, a zwy-
cięzca dodatkowo puchar.

5 października odbyły się zawody wędkarskie na 
Czarnym Stawie w Łebie organizowane przez Koło 
PZW w Łebie. W zawodach uczestniczyły drużyny 
wystawione przez Policję, Straż Graniczną i Urząd 
Miejski w Łebie. Rywalizacja o najlepsze wyniki 
trwała do  ostatniego momentu zawodów. Miłą 
niespodziankę sprawiła Pani Wioletta Morawiak 
wygrywając z niektórymi kolegami i rywalami. Nie 
obyło się oczywiście  bez porwania wędek przez 
dorodniejsze okazy ryb.

W rezultacie puchar przechodni Burmistrza Miasta 
Łeby zdobyły połączone siły Straży Granicznej 
i Policji.

Natomiast indywidualnie:

I miejsce zajął Pan Skibicki Arkadiusz - złoty medaln
II miejsce Kąkol Marek -srebrny medaln
III miejsce Piotrowski Andrzej - brązowy medal/łowiąc karasia n
92,2  dkg

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy Panu 
Burmistrzowi za honorowy patronat nad wydarze-
niami, a sponsorom za ufundowane nagrody.

Henryk Grymm
Prezes PZW Koło Łeba

fot. PZW Łeba



Morsy Łebskie zapraszają wszystkich 
chętnych do wspólnych kąpieli w zimnych 
wodach Bałtyku w sezonie Morsowym 
2014/2015.

Plaża Wschodnia A
wejście przy Hotelu Neptun

Sobota-Niedziela godz. 13:00

Wojciech Grabowski
Łeba Mors Poland 

 Zapraszamy wszystkich chętnych na warsztaty 
malarskie pod okiem artysty plastyka Barbary 

Gawron-Gołębiowskiej.

Pracownia klubu:
Centrum Informacji Turystycznej w Łebie****

ul. Kościuszki 121
+48 791 257 934

Wtorek 10:00 – 14:00
Czwartek 10:00 – 14:00

Barbara Gawron-Gołębiowska
Opiekun artystyczny Klubu Pracy Twórczej „ABSURD”

WÓT RY CC ZA ER JP K BUL

Sobota 1 listopada 2014 r.
godz. 14:30

Kaplica Cmentarna

ks. kan. Zenon Myszk
Proboszcz Parafii p.w. św. Jakuba Apostoła w Łebie

Msza św. z okazji
Dnia Wszystkich Świętych

Klub Pracy Twórczej „ABSURD”
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Bo my emeryci to jedna rodzina

Na następną wyprawę zaprosiła nas ziemia Łowicka. 
Wybraliśmy to miejsce, bo mamy tam zaprzyja-
źnionych ludzi z Klubu Seniora „Radość” 
w Łowiczu. Oni u nas gościli już chyba ze trzy razy, 
więc była okazja, aby i ich odwiedzić. Zorganizo-
wałam tak zwiedzanie ziemi łowickiej, aby 
uczestniczyć w obchodzonym święcie z okazji Dnia 
Seniora w Łowiczu.

Z Łeby wyjechaliśmy 17 września br., a po drodze do 
Łowicza odwiedziliśmy Płock dawną stolicę 
i nekropolię Piastów. Jest to miasto napęczniałe 
wielowiekową historią, w której zamykają się dzieje 
całego kraju i narodu. Wstąpiliśmy do Bazyliki 
katedralnej Wniebowzięcia NMP w Płocku. Ta 
monumentalna budowla jest reliktem czterech 
okresów: romantyzmu, gotyku, renesansu i klasy-
cyzmu. Udokumentowane przekazy historyczne 
wskazują na Płock jako ważny, dynamiczny ośrodek 
polityczny i kulturalno-artystyczny. Urodził się 
w Płocku poeta Władysław Broniewski. Znajduje się 
tu jego dom rodzinny i pomnikowy dąb.

Do Łowicza dotarliśmy na wieczorem. Powitała nas 
przewodnicząca Klubu Seniora „Radość” Pani Anna 
Bieguszewska w miejscu zakwaterowania Centrum 
Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej. Po 
zakwaterowaniu zaopiekował się nami Pan Czesław 
Przychodzeń i zaprowadził nas do restauracji 
„Polonia” na obiadokolacje. 

Następnego dnia (18.09.2014) po śniadaniu z Panem 
Jackiem Rybusem – pracownikiem Urzędu Miasta 
Łowicza udaliśmy się do Muzeum mieszczącego się 
w dawnym gmachu pomisjonarskim.

Ziemia Łowicka w dziejach Rzeczpospolitej 
Polskiej odgrywała ważną rolę już od początków 
państwa polskiego. Od XII do XIII w. miasto i jego 
okolice stanowiły własność arcybiskupów.  Łowicz 
od 1572 w okresie bezkrólewia pełnił funkcję 
„drugiej stolicy” Polski, a prymas pełnił funkcję 
„interrexa”. Nasz przewodnik (pięknie i ciekawie) 
starał się, aby jak najwięcej przekazać wiadomości 
historycznych i nie tylko dotyczących Łowicza 
i okolic.

Na godz. 13:00 z Panem Czesiem udaliśmy się do 
Łowieckiego Ośrodka Kultury na część oficjalną 
Dnia Seniora. Obchody były połączone z promocją 
tomiku poezji „Myśli nie uciszaj” autorstwa 
Krystyny Kunikowskiej. Oprócz seniorów na 
uroczystości pojawiło się wielu zaproszonych gości, 
wśród nich przedstawiciele władz miasta i powiatu, 
dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół oraz instytucji, 
a także liczne delegacje stowarzyszeń i organizacji 
pozarządowych. Kwiaty oraz najlepsze życzenia 
z okazji święta seniora przyjmowała Anna Biegu-
szewska przewodnicząca Klubu Seniora „Radość”. 
Przy okazji wręczania kwiatów i składania życzeń 
Pani Annie, Pan Krzysztof Kaliński burmistrz 
Łowicza wręczył nam upominek w postaci pary 
łowickiej wyrzeźbionej w drewnie. My też mieliśmy 
dla niego upominki z Łeby. Pani Anna Bieguszewska 
przekazała upominek dla Andrzeja Strzech-
mińskiego burmistrza Łeby. 

Po części artystycznej i promocji twórczości 
poetyckiej Krystyny Kunikowskiej udaliśmy się do 
restauracji „Polonia”, gdzie seniorzy oraz 
przyjaciele spotkali się na poczęstunku i wspólnej 
zabawie, gdzie było około 200 osób. Byliśmy 
wyjątkowymi gośćmi. Nawet powstał utwór pt.:

Powitanie gości z Łeby autorstwa Krystyny Kopeć. 
Drodzy nasi goście
Witamy Was mile

Chcemy z Wami spędzić w Łowiczu
Bardzo Miłe chwile.

Przybyliście z Łeby drogą utrudzeni
My Wam opowiemy o łowickiej ziemi
Zostaniecie z nami jeden dzionek cały

Chcemy Wam pokazać nasz Łowicz wspaniały.
Opowiadać będziemy o tym naszym mieście

A do Łeby miłe wspomnienia ze sobą zabierzcie.
Wszystkim dziękujemy, którzy tu przybyli

Będziemy się razem wesoło bawili.

Do Nieborowa Arkadii i Łęczycy udaliśmy się 19 
września 2014. Swój czas poświęcili nam członko-
wie Klubu „Radość” Pani Krystyna Kaba i Henryk 
Majewski. Byli naszymi przewodnikami i podzieli 
swoją wiedzą o okolicznych miejscowościach. 
Ostatnim właścicielem dóbr Nieborowa był książę 
Janusz Henryk Majewski  Radziwiłł, który 
rezydował tu do lutego 1945r. Zespół pałacowo-
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parkowy w Nieborowie i Arkadia jest Oddziałem 
Muzeum Narodowego w Warszawie. 

Arkadia – park romantyczny w stylu angielskim. Na 
jego terenie wzniesiono sztuczne ruiny oraz staw 
z wyspami, które nadają niezwykły klimat „krainie 
szczęścia” wymyślonej przez właścicielkę okolicz-
nych dóbr księżnę Helenę z Przeździeckich 
Radziwiłłową.

Następny punkt to zamek w Łęczycy i spotkanie 
w Muzeum z „Borutą”. W drodze powrotnej 
odwiedzamy największy kościół romański w Polsce. 
Jest to kamienna kolegiata Łęczycka w Tumie. Na 
murze podłęczyckiej kolegiaty w Tumie widać ślady 
wielkiej łapy. Jedna z legend mówi, że to diabeł 
Boruta próbował przewrócić świątynię.  A było tak: 
Boruta miał zakochać się w dziewczynie i na jej 
prośbę nosić kamienie na budowę karczmy, a w rze-
czywistości – kościoła. Gdy diabeł dowiedział się 
prawdy, postanowił kościół zniszczyć. 

Z Borutą czy bez, 850-letnia Kolegiata w Tumie 
warta jest obejrzenia. Przejeżdżaliśmy obok Góry 
Świętej Małgorzaty. Teren równinny, tylko ten jeden 
punkt jest wzniesionyi gmina nazywa się Góra 
Świętej Małgorzaty. Walewice – klasyczny pałac 
zbudowany w 1783r. przez Anastazego Colonna 
Walewskiego. Mieszkała tu Maria Walewska, polska 
miłość cesarza Francuzów Napoleona Bonaparte, 
w tym miejscu przyszedł na świat ich syn, Aleksan-
der Colonna-Walewski, późniejszy ambasador 
Francji w Wielkiej Brytanii i minister spraw 
zagranicznych Ludwika Napoleona.

Potem Sobota – wieś z zachowanym średnio-
wiecznym układem miasta, prawa miejskie do 
1870r. W Sobocie w 1809 r. urodził się Artur Zawisza 
Czarny, uczestnik Powstania Listopadowego 
i Partyzantki Zaliwskiego, stracony przez władze 
rosyjskie w 1833r. w Warszawie.

Jest jeszcze Piątek – miejscowość, w której znajduje 
się geometryczny środek Polski. W Piątku krzyżują 
się drogi biegnące z Łodzi do Kutna i z Łowicza do 
Łęczycy. W tym dniu spotkaliśmy się z niektórymi 
członkami Klubu Seniora  „Radość” przy 
obiadokolacji. Były wspólne śpiewy. Autorka 
tomiku poezji „Myśli nie uciszaj” wpisywała 
dedykacje wszystkim, którzy otrzymali w prezencie 
ten tomik. 

Byliśmy przyjęci jak książęta, bo mamy też 
Księstwo chociaż z nie nadania, a z powołania do 
promocji miasta. Czas upłynął w miłej i serdecznej 
atmosferze z obietnicą przyjazdu do Łeby w nastę-
pnym roku.

Ziemia Łowicka to miejsce, które zadowoli 
najbardziej wybrednych turystów. W piękne 
mazowieckie krajobrazy wpisane są cenne zabytki 

architektoniczne. Ludzie są szczerzy, otwarci 
i serdeczni. Dziękujemy im za to z całego serca. 
Z Łowicza 20.09.2014r. po śniadaniu udaliśmy się 
w drogę powrotną do Łeby. Po drodze wstąpiliśmy 
do Uniejowa – Uzdrowiska Termalnego. Znajduje 
się tu również pochodzący z XVI w. Zamek 
Arcybiskupi, który kryje w swoich murach 
tajemnice dawnych czasów. Położony w otoczeniu 
malowniczego parku tuż nad brzegiem Warty, 
sprawuje pieczę nad całym miasteczkiem kusząc 
turystów magią i tajemnicą. W dawnym zamku 
arcybiskupim działa obecnie hotel ze stylowo 
urządzoną restauracją, można zwiedzać zamkową 
kaplicę oraz wejść na taras widokowy na szczycie 
wieży. 

W Uniejowie znajduje się Kolegiata pw. Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi Panny. Powstała 
w 1349r. Jej fundatorem był arcybiskup Jarosław 
Bogoria Skotnicki. Kościół zbudowany jest z cegieł 
w stylu gotyckim o układzie polskim. Najważniej-
szym zabytkiem jest murowany sarkofag ze 
szczątkami św. Bogumiła z 1666r. (Bogumił) - 
w owym czasie trwał pierwszy proces beatyfika-
cyjny arcybiskupa gnieźnieńskiego Bogumiła, który 
żył w latach Ok. 1135-1204. 

Zwieńczeniem wycieczki była kąpiel w kompleksie 
termalno-basenowym zawierającym ciepłe wody 
bogate w związki siarki i krzemu. Zawierają one 
również jod i radon dzięki czemu można się tutaj 
czuć jak nad morzem. Chociaż w Polsce mamy 45 
uzdrowisk (2012r.), lecz jedynie to w Uniejowie jest 
uzdrowiskiem termalnym. Nie wszyscy uczestnicy 
skorzystali z kąpieli. Natomiast każdy, kto wziął 
udział we wspólnej kąpieli nie miał ochoty 
opuszczać basenu z wodą termalną. Okazja, aby tam 
pojechać na dłużej i narodzić się na nowo.

Wyrazy wdzięczności składamy Pani Annie 
Bieguszewskiej przewodniczącej Koła „Radość” 
w Łowiczu za pomoc w zorganizowaniu noclegów, 
wyżywienia. Za zaangażowanie (tylu ludzi) 
i stworzenie tak wspaniałej atmosfery. Za upominki. 
A w szczególności za poświęcony nam czas i opiekę 
w czasie naszego pobytu przez Panią Krysię, Pana 
Czesia z żoną oraz Pana Henryka. 

Dziękujemy Pani Agnieszce Pałac i Panu Pawłowi 
Dąbrowskiemu z Centrum Informacji Turystycznej 
w Łebie**** za materiały promocyjne, które 
posłużyły nam jako upominki dla gości, do których 
pojechaliśmy. oraz Panu Przemkowi Rychterowi 
z LOT Błękitna Kraina”. Panu Ryszardowi Franko-
wskiemu za transport oraz wszystkim, którzy 
pomogli w sfinalizowaniu wyjazdu na wycieczkę.

Halina Stachewicz
Przewodnicząca PZERiI

Koło Nr 1 w Łebie
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Zestawienie badań na temat atrakcyjności miasta 
Łeby w okresie sezonu letniego (negatywy i pozy-
tywy) oferty turystycznej (przeprowadzonych przez 
pracowników Lokalnej Organizacji Tury-stycznej 
„Łeba – Błękitna Kraina”) w okresie lipiec – 
wrzesień 2014 roku.

Ankieta była przeprowadzona wśród wybiórczo 
wybranych turystów w każdym miesiącu opinii 
udzieliło 50 osób.

Kobiety w przedziale wiekowym

n 15-25 – 19 osób
n 26-40 – 34 osoby
n 41-60 – 21 osób
n powyżej 60 - 5 osób

Mężczyźni w przedziale wiekowym

n 15-25 – 15 osób
n 26-40 - 32 osoby
n 41-60 - 20 osób
n powyżej 60 – 9 osób

Najwięcej ankiet wypełnili: kobiety w przedziale 
wiekowym 26-40, najmniej w przedziale wiekowym 
powyżej 60 roku życia. Mężczyźni w przedziale 
wiekowym 26-40. Nasuwa się wniosek, że w Łebie 
mamy turystę w średnim wieku, dojrzałego 
intelektualnie i szukającego dobrej formy spędzenia 
wypoczynku. Na drugim miejscu klasuje się grupa 
osób, tak jak i mężczyźni oraz kobiety w przedziale 
wiekowym 41 – 60. Są to goście bardzo świadomie 
wybierający swój urlop.

Najmniejszy odsetek obu płci to osoby powyżej 60 
roku życia !

Tak więc proporcjonalność, jeżeli chodzi o wiek 
wśród mężczyzn i kobiet była prawie identyczna.

Respondenci bardzo często wypełniali ankiety 
wspólnie, równie często nie każdy odpowiadał 
w swoich ankietach na zadane pytania.

W każdym miesiącu przeprowadzanej ankiety 
odpowiedzi są prawie jednakowe!

Ankieta
O Łebie dowiedziałem się...
odpowiedziało na to pytanie 140 osób

n Od znajomych – 63 osoby – 43,34% 
n Z Internetu – 32 osoby – 22,86%
n Jeżdżę tu od lat – 22 osoby (od lat 2 do lat 20) – 15,72%
n Kontakt osobisty lub telefoniczny

z biurem IT – 18 osób – 12,86%
n Inne – powroty sentymentalne, przejazdem po Wybrzeżu, ulotki,

z przewodników, książek, TV, radia, gazet – 5 osób – 3,58%

Atrakcją Łeby są: (na to pytanie odpowiedziało 398 
osób, również pary, które były liczone jako 2 osoby, 
w tym pytaniu można było zaznaczyć kilka 
odpowiedzi)

n Wydmy ruchome – 128 osób – 32,16%
n Szerokie, piaszczyste plaże – 102 osoby – 25,63%
n Kontakt z przyrodą – 57 osób – 14,46%
n Urozmaicona baza noclegowa – 48 osób – 12,06%
n Imprezy kulturalno – rozrywkowe – 38 osób – 9,55%
n Baza rekreacyjno – sportowo – turystyczna –25 osób – 6,29%

W Łebie brakuje: 

Najwięcej odpowiedz: dostępu do Wi-Fi, bazy 
noclegowej średniej kategorii, publicznych toalet, 
plaży dla psów, koncertów, klubów, koszy na śmieci, 
stojaków na rowery, przechowalni bagażu, placów 
zabaw dla dzieci ogólnodostępnych, mostu 
zwodzonego na plażę B, amfiteatru, parkingów, 
bezpłatnych atrakcji, rejsów statkiem do Helu, 
przejść na plażę dla niepełnosprawnych, biura 
rezerwacji noclegów, parków.

Czy czuje się Pan /Pani w Łebie bezpieczna?
na to pytanie odpowiedziało 139 osób

n Tak – 131 osób – 94,25%
n Nie – 8 osób – 5,75%

Co Łebę wyróżnia spośród innych miast? 
najwięcej odpowiedzi

Cechy pozytywne: wydmy, ładne piaszczyste plaże, 
dz ik ie  p laże ,  S łowiński  Park  Narodowy, 
rozbudowana infrastruktura, bardzo dużo atrakcji 
turystycznych w niedalekiej odległości, klimat, 
plaże, układ miasta, położenie geograficzne (jeziora, 
rzeka, morze) przyjazna atmosfera, wydmy, 
życzliwość miejscowych ludzi, świetnie działająca 
biblioteka, dobrze rozwinięta baza gastronomiczna, 
kompetentna obsługa ruchu turystycznego, świetny 
mikroklimat, mnóstwo lokali gdzie starsi i młodsi 
mogą się zabawić, jest gdzie spacerować .

Cechy negatywne: jest drogo, hałas, dużo 
chińszczyzny, brak markowych sklepów, jeżdżące 
i hałasujące samochody z reklamami swoich 
atrakcji!

Jak ocenia Pan/Pani jakość oferty 
gastronomicznej w Łebie?
na to pytanie odpowiedziało 141 respondentów

Dobra – 56 osób – 39,72%n
Bardzo dobra – 54 osoby – 38,30%n
Średnia – 28 osób – 19,86%n
Zła – 2 osoby – 1,42%n
Bardzo zła – 1 osoba – 0,71%n

Jeżeli zła to dlaczego: stare jedzenie

Jak ocenia Pani /Pan bazę
sportowo – rekreacyjną w Łebie?
na to pytanie odpowiedziało 141 osób

n Raczej atrakcyjnie – 81 osób – 57,45%
n Bardzo atrakcyjnie – 42 osoby – 29,79
n Raczej nieatrakcyjnie – 16 osób – 11,35%
n Bardzo nieatrakcyjnie – 2 osoby – 1,42%

Badania ankietowe turystów
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Moim zdaniem, żeby Łeba była bardziej atrakcyjna 
turystycznie powinna mieć: lepszą informację 
o zabytkach. Najstarszy dom w Łebie nie posiada 
oznakowania, tablicy pamiątkowej nie mówiąc już 
o stanie budynku, nie ma historii Neptuna (nie 
zadbali o to właściciele), za mało sprzętu turysty-
cznego (leżaków, wypożyczalni kajaków, rowerów 
wodnych).

Na te pytania odpowiedziało 171 osóbn
Zwiększyć ilość imprez kulturalnych – 63 osoby – 36,85n
Poprawić bazę gastronomiczną – 39 osób – 22,81%n

Polepszyć promocję miasta – 30 osób – 17,55% n
Poprawić dostępność sprzętu turystycznego – 21 osób – 12,28%n
Poprawić bazę noclegową – 19 osób – 11,12%n

W rubryczce coś innego turyści przede wszystkim 
wskazywali: przejścia przez kanał do portu 
jachtowego, zlikwidować jeżdżące z muzyką 
samochody, obniżyć poziom hałasu w mieście, 
więcej wypożyczalni leżaków i koszy na śmieci na 
plaży, więcej materiałów w obcym języku, 
wypożyczalnia sprzętu wodnego, darmowe mapki 
miasta.

Zestawienie badań atrakcyjności turystycznej miasta 
Łeby przeprowadzonej przez pracowników 
Lokalnej Organizacji Turystycznej „Łeba – Błękitna 
Kraina” w śród gości zagranicznych na przełomie.

Lipiec – wrzesień 2014 roku

W sumie ankietowano 50 gości z zagranicy

Na uwagę zasługuje m.in. fakt, że turyści 
zagraniczni mieli prawie jednakowe spostrzeżenia 
co do jakości usług i oferty turystycznej tak jak nasi 
rodzimi Goście.

Należy pamiętać, że na niektóre pytania respondent 
mógł odpowiedzieć zaznaczając kilka odpowiedzi.

O Łebie dowiedziałem się: 

Jeżdżę tu o lat 22 osoby (od 30-60 lat!) – 44%n
Od znajomych – 15 osób – 30%n
Kontakt telefoniczny lub osobisty z punktem IT – 6 osób – 12%n
Z Internetu – 5 osób – 10%n
Inne (mama rodzinę w Łebie ) – 2 osoby – 4%n

Atrakcją Łeby są:

Wydmy ruchome – 23 osoby – 46%n
Szerokie i piaszczyste plażę – 10 osób – 20%n
Urozmaicona baza noclegowa – 5 osób – 10%n
Imprezy kulturalne i rozrywkowe – 5 osób – 10%n
Kontakt z przyrodą – 5 osób – 10%n
Baza rekreacyjno – sportowo – turystyczna – 2 osoby – 4%n

W Łebie brakuje: strefy bezpłatnego Internetu, 
parkingów, ścieżek rowerowych, oznakowania 
zabytków, ludzi mówiących w języku niemieckim, 
angielskim, czasami spokoju.

Czy czuje się Pani /Pan w Łebie bezpiecznie?

Tak – 50 osób 100% Nie – 0

Co Łebę wyróżnia spośród innych miast turysty-
cznych: Słowiński Park Narodowy, wydmy 
ruchome, piaszczyste plaże, mili ludzie, różno-
rodność atrakcji.

Jak ocenia Pan/Pani jakość oferty gastrono-
micznej w Łebie ?

Bardzo dobra – 38 osób – 76%n
Dobra – 10 osób – 20%n
Średnia – 2 – 4%n
Zła – 0n
Bardzo zła – 0n

Jak ocenia Pan/Pani bazę sportowo o rekreacyjną 
w Łebie?

Bardzo atrakcyjnie – 21 osób - 42%n
Raczej atrakcyjnie – 20 0sób - 40%n
Raczej nieatrakcyjnie – 9 osób - 18%n
Bardzo nieatrakcyjnie - 0%n

Moim zdaniem, żeby Łeba była bardziej atra-
kcyjna turystycznie musi mieć: lepszą informację 
o zabytkach, nazwy atrakcji w języku niemieckim 
i angielskim, plakaty o wydarzeniach w języku np. 
angielskim .

Zwiększyć ilość imprez kulturalnych – 16 osób - 32%n
Poprawić bazę noclegową - 11 osób - 22%n
Poprawić bazę gastronomiczną – 11 osób - 22%n
Poprawić dostępność sprzętu turystycznegon
(mało wypożyczalni leżakowe na plaży) - 12 osób – 24%
Polepszyć promocję miasta - 0%n
Coś innego – 0%n

METRYCZKA

KOBIETY   MĘŻCZYŹNI

 >60 lat – 14 osób    >60 lat – 16 osób
 Przedział 41–60 lat – 3 os.   41–60 lat – 5 osób
 15-25 lat – 3 osoby   26-40 – 5 osób
 26-40 lat – 2 osoby   15-21 – 2 osoby

Z naszej wstępnej analizy wynika, że wielu, 
a  właściwie znaczna część cudzoziemców 
przyjeżdża do nas na tzw. podróże sentymentalne. 
Należałoby się pokusić (aby przyciągnąć nowe 
pokolenie cudzoziemców) o większy marketing 
w Internecie (pozycjonowanie strony miejskiej, 
tłumaczenie jej na języki obce, przynajmniej 
w podstawowych informacjach, to co ukazuje 
ankieta (wydmy, plaże, atrakcje, położenie, zabytki, 
historia, kalendarz wydarzeń!). Zadbać o zabytki 
(informacja o zabytkach). Reklamować turystykę 
czynną, zachęcać gestorów bazy turystycznej do 
zwiększenia oferty nie tylko noclegowej ale tzw. 
pakietów pobytowych. Dalsze przemyślenia nasi 
Pracownicy pozostawiają Państwu, na pewno na 
podstawie obu ankiet można zbudować niezłą ofertę 
turystyczną.

Zarząd Lokalnej Organizacji Turystycznej
„Łeba-Błękitna Kraina”

Zestawienie ankiety dla cudzoziemców



WYBOISTA DROGA
ŁEBY DO UZDROWISKA
Pradolina rzeki Łeby - „Niebieska Krainka” – 
nadmorski trójkąt anomalii pogodowych, 
otoczony z trzech stron wodami: Bałtyku, jeziora 
Łebsko i jeziora Sarbsko, teren o szczególnej 
cyrkulacji powietrza, spowodowanej wydmami 
od zachodu, rozległa plaża o szczególnym 
nasłonecznieniu, wzmocnionym przez jasny, 
kwarcowy piasek – zaliczana do najpiękniejszych 
plaż Europy, woda morska o szczególnej czystości 
(kąpiel w Łebie nie była nigdy zabroniona), 
nieobecność przemysłu w obrębie 50 km, wielkie 
połacie zieleni Słowińskiego Parku Narodowego 
i Rezerwatu Mierzei Sarbskiej – to walory doce-
niane przez wczasowiczów i coraz bardziej 
wybrednych turystów.

Walory ekologiczne i zdrowotne Łeby znane są od 
ponad 100 lat. Ponad sto lat temu berlińska spółka 
kapitałowa zbudowała w Łebie dom zdrojowy 
„kurhaus” – obecnie „Neptun”, w którym 
wykonywano zabiegi hydroterapii z użyciem zimnej 
i ciepłej wody morskiej. Do Łeby poprowadzono 
linię kolejową, a najstarsi Niemcy jeszcze pamiętają 
reklamy Łeby na dworcu kolejowym w Berlinie... 

Walory uzdrowiskowe Łeby docenione były bezpo-
0średnio po wojnie również przez władze polskie. 
Osoby zajmujące się historią uzdrowisk w Polsce 
może zaciekawić dokument – Uchwała nr 268 
Miejskiej Rady Narodowej w Łebie z dnia 27 
września 1947 r.:

(...) plenarne zebranie Miejskiej Rady Narodowej w Łebie biorąc pod 
uwagę:

1/ położenie terenowe i warunki klimatyczne dla celów
    zdrowotnych,
2/ archiwa, pisma i orzeczenia profesorów niemieckich
    dot. Łeby jako uzdrowiska,
3/ własne uzdrowiskowe spostrzeżenia poczynione przez
    urzędowego miejscowego lekarza przez dwuletni okres
    naszej gospodarki na tym terenie,
4/ art. Ustawy o uzdrowiskach z dnia 23.03.1922 r.
    /Dz.U.P.R nr 32/,
5/ uchwalenie własnego statutu uzdrowiskowego,

postanawia jednogłośnie zwrócić się poprzez Powiatową 
i Wojewódzką Radę Narodową o uzyskanie aprobaty Wojewody 
Gdańskiego i Morskiego Urzędu Zdrowia w Gdyni, do Ministerstwa 
Zdrowia w Warszawie o przyznanie Łebie praw Uzdrowiska 
Morskiego o charakterze użyteczności publicznej z prawnie 
zastrzeżoną nazwą: 

„Uzdrowisko  Morskie - Łeba”

Do tych wysiłków samorządu Łebskiego nawiązano 
w roku 1970. Rozporządzenie Rady Ministrów 
z  dnia  24  grudnia  tego  roku „w sprawie 
rozciągnięcia niektórych przepisów o uzdrowis-
kach na inne miejscowości” stwierdza, że „przepisy 
ustawy z dnia 17 września 1966 roku o uzdrowis-
kach i lecznictwie uzdrowiskowym (...) rozciąga się 
(...) na następujące miejscowości (...) Łeba 
w województwie słupskim (...)”.

Od roku 1974 (na podstawie Rozporządzenia Rady 
Ministrów  – Dz.U. nr 16, z dnia 12 kwietnia 1974 r.
poz. 89) – „miasto Łeba należy do obszarów 
specjalnie chronionych”.

Profil leczniczy dla miasta Łeby zatwierdzony 
Zarządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej 
z dnia 27 listopada 1974 r. /Dz.Urz. M.Z. i O.S. nr 
23, poz.93/ obejmuje: „(…) choroby układu 
oddechowego, choroby układu wydzielania 
wewnętrznego i przemiany materii oraz choroby 
narządów ruchu i reumatyczne”.

Wytyczne Naczelnego Inspektoratu Lecznictwa 
Uzdrowiskowego Ministerstwa Zdrowia i Opieki 
Społecznej  określiły z dnia 14 lipca 1986 r.
docelową wielkość bazy łóżkowej lecznictwa 
uzdrowiskowego miasta Łeby na 3000 miejsc 
sanatoryjnych / ! / .  W miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego w roku 1986 
stwierdzono, że :

„(...) bazę łóżkową uzdrowiska stanowić będą ośrodki wczasowe 
położone w strefie „A”, które po modernizacji będą przystosowane do 
całorocznej eksploatacji dla potrzeb lecznictwa sanatoryjnego.

Podstawowym warunkiem funkcjonowania uzdrowiska w Łebie jest 
realizacja zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego 
obejmująca budowę:

- Zakładu przyrodoleczniczego na 7.500 zabiegów dziennie, 
przyjmując wskaźnik 2,5zab./1 kur. ; potrzeby dzielnicy 
uzdrowiskowej będą wynosiły 3.000 m. san. x 2,5 zab/1 kur. = 7.500 
zabiegów dziennie,
- Przychodni uzdrowiskowej,
- Szpitala uzdrowiskowego na 200 miejsc,
- Sanatoria, modernizacja istniejących ośrodków wczasowych 
z przystosowaniem do całorocznego użytkowania dla potrzeb 
lecznictwa sanatoryjnego, docelowa wielkość według prognozy 
lecznictwa uzdrowiskowego na 3.000 miejsc sanatoryjnych,
- Zakładu rehabilitacji,
- Domu Zdrojowego z pijalnią wód mineralnych,
- Wielofunkcyjnego zespołu rekreacyjno-sportowego (profilaktyczno 
- leczniczego) obejmującego realizację:
- basenów kąpielowych otwartych i krytych z wodą leczniczą, wodą 
podgrzewaną morską i wodą zwykłą. Baseny kąpielowe otwarte 

14 Łebski Biuletyn Informacyjny - Nr 10/2014



Łebski Biuletyn Informacyjny - Nr 10/2014 15

powinny być połączone z terenami otwartymi boisk sportowych, 
z solariami, natomiast baseny kąpielowe kryte z salą gimnastyki 
leczniczej, salą gier sportowych itp. (plan ogólny m. Łeby lokalizuje 
wielofunkcyjny zespół rekreacyjno-sportowy na styku z dzielnicą 
sanatoryjno-wczasową, poniżej kanału Chełst);
- Parku rehabilitacyjnego - 1,50 - 2,0 ha,
- Parku zdrojowego”.

W latach 70-80-tych władze Łeby wysoko stawiały 
sobie „poprzeczkę” rozbudowując infrastrukturę 
miasta /ulica nadmorska, oczyszczalnia ścieków, 
szkoła, przedszkole, dom kultury itp./, przygoto-
wując też tereny pod bazę uzdrowiskową. Łatwo 
było przyoblekać chęci i wizje entuzjastów 
w programy i plany inwestycyjne, gdy Łeba 
otrzymała olbrzymie pieniądze, a los miasta był 
podporządkowany strategicznym /militarnym/ 
celom „ludowego państwa”. Rabunkowe gospo-
darowanie zasobami naturalnymi /baza wojskowa na 
terenie rezerwatu!/, powstawanie kombinatów 
wypoczynkowych dla pracowników dużych 
zakładów przemysłowych, hut, kopalń, dla 
pracowników /ale w razie nagłej potrzeby – dla 
wojska/, to dla mnie przykłady charakterystycznego 
dla tamtych lat – rozwoju miasta kosztem przyrody, 
kosztem jakości życia. W efekcie baza uzdro-
wiskowa nie powstała, pozostała na papierze...

W nowych warunkach społeczno – ekonomicznych 
lat 90-tych duże ośrodki wczasowe podupadły, 
podupadło również rybołówstwo i przetwórstwo, 
a miasto Łeba zostało zmuszone do bardziej 
aktywnego poszukiwania metod na sprzedaż 
swojego produktu na rynku usług wczasowych 
i turystycznych. Przykładem swoiście rozumianej 
promocji miasta jest historia „Księstwa Łeba”. 
Oczywiście niepodważalne walory Łeby gwarantują 
sukcesy handlowe w ciągu dwóch miesięcy 
wakacyjnych, natomiast dwa miesiące przed i po 
wakacjach wymagają wielkiej aktywności. Trzeba 
sprzedawać poza sezonem. Pożyje, kto pracuje 
przez 6 miesięcy - to prawdy rozumiane przez 
Łebian.

Poszukując metod na uatrakcyjnienie produktu 
turystycznego sięgnęliśmy też po lekceważoną 
w poprzednich latach funkcję uzdrowiskową. 
Formułując wizję rozwojową, określono główny cel 
marketingowy miasta:

„Łeba - miasto atrakcyjne przez cały rok, rozwijające się 
w sposób zrównoważony, zachowujące swój tradycyjny, 

nadmorski, uzdrowiskowy i rodzinny charakter”.

Temu celowi służyć miała realizacja „Strategii 
Ekorozwoju Miasta Łeby” – realizacja programu 
opracowanego przez zespół ekspertów po przyjęciu 
przez miasto wymogów zrównoważenia rozwoju 
gospodarczego, ekologicznego i społecznego, 
wymogów określonych przez Konferencję ONZ 
w Rio de Janeiro w roku 1992. Strategia ta została 
przyjęta  w dniu obrad Uchwałą Rady Miasta

Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. 
„Turystyka uzdrowiskowa, stan i perspektywy” – 
3 września 1999 roku.

Po roku 2000-ym kolejne władze Łeby opracowują 
programy, plany zagospodarowania przestrzennego, 
plany gospodarcze budżety itp., itd. Kolejne 
autorskie pomysły zastępują poprzednie pomysły, 
upływają kolejne kadencje, znikają ślady po 
poprzednikach /sprzedane fundamenty przedszkola, 
amfiteatr, plac zabaw, zniszczony pomnik małego 
turysty, figura rycerza/ trwa gra o władzę, a temat 
„uzdrowiska” budzi emocje i kontrowersje… przed 
wyborami.

Jeśli chcemy zajmować się problematyką uzdro-
wiska, ochroną zdrowia, profilaktyka, musimy 
rozumieć podstawową, choć kontrowersyjną zasadę 
Światowej Organizacji Zdrowia: „nasze zdrowie 
w naszych rękach” i „zdrowie” to nie tylko brak 
choroby, ale i sprawność organizmu. 

Jeśli goście Łeby jako wczasowicze zdają sobie 
sprawę z wartości zdrowia i reprezentują wysoki 
poziom , to chcą „świadomości zdrowotnej”
potencjał zdrowia podnosić, hartować, uodparniać 
organizm, chcą odpoczywać nad Bałtykiem 
mądrze i aktywnie – również i w Łebie, coraz 
częściej zainteresowani są pobytem celowym, 
kwalifikowanym - dla zdrowia. 

Takiemu zapotrzebowaniu odpowiadają w Łebie 
duże i małe ośrodki wczasowe, centra domków 
letnich, liczne pensjonaty. Tworzymy bazę dla 
rehabilitacji i rekonwalescencji, dla biologicznej 
odnowy. Tworzymy atestowane kwatery zdrowotne 
dla matki z przewlekle chorym dzieckiem, gwaran-
tujemy całodobową opiekę medyczną, zabiegi 
lecznicze. Łeba zaprasza przez cały rok na 
indywidualne i rodzinne wczasy profilaktyczne, na 
turnusy rehabilitacyjne, na kolonie i zielone szkoły 
z programem profilaktycznym.

Łeba jako „uzdrowisko” to nie tylko przedłużenie 
„sezonu”, to zwiększony rynek usług, to urozma-
icenie propozycji dla naszych klientów, to również 
zwiększony rynek pracy. Łebianie – ludzie 
praktyczni, pragmatyczni, pracowici – zdają sobie 
sprawę z problemu zapewnienia bytu naszym 
dzieciom i wnukom. Oczywiście - nie wszyscy są 
przekonani, nie wszyscy są przygotowani do pracy, 
jaka czeka nas na wyboistej drodze...

Droga ta jest do pokonania i jestem przekonany, 
że zobaczę wkrótce przy wjeździe do miasta 
tablicę: „UZDROWISKO MORSKIE ŁEBA”. 

Artykuł /przedruk z „Expressu Biznesu”/
dedykuję kandydatom do samorządu miasta Łeby

Rudolf Greczko
lek. med. społecznej spec. organizacji ochrony zdrowia
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INWESTYCJE 2011-2014
Rewitalizacja historycznego centrum miasta Łeby

poprzez przebudowę obszaru ul. Kościuszki – etap I.

2011

Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 
2007-2013 Osi Priorytetowej 8. Lokalna infra-
struktura podstawowa, Działania 8.1 Lokalny 
potencjał rozwojowy. Projekt obejmował komple-
ksową wymianę warstw konstrukcyjnych i nawierz-
chni ulicy na odcinku od ul. Łąkowej do ul. 11 

2
Listopada o dł. 410 m (7660 m ) z wykorzystaniem 
odzyskanych materiałów kamiennych, budową sieci 
kanalizacji deszczowej, instalacji oświetleniowej, 
monitoringu wizyjnego, wymiana sieci wodocią-
gowej , urządzeniem zieleni i wyposażniem w ławki 
i kosze uliczne. Wykonawca „POLDRÓG Lębork” 
S.A.

Wartość projektu Projektu wynosiła 6 880 886,74 zł  
z czego uzyskano dofinansowanie ze środków UE 
z RPO Województwa Pomorskiego w kwocie 
4 839 781,11 zł.

Urządzenie Parku Misjonarzy Oblatów – Etap I.
Etap ten obejmował wykonanie utwardzenia 
nawierzchni ciągów pieszych i wykonanie 
przyłączy. Wykonawca robót F-ma FU-B Witold 
Cygiert. Inwestycja rozpoczęta 18.07.2011 i zakoń-
czona 24.10.2011 r. Inwestycja dofinansowana ze 
środków UE w ramach PROW na lata 2007-2013 – 
Działanie „Odnowa i rozwój wsi”. Wartość 
inwestycji 548 925,04 zł z czego uzyskano 
dofinansowanie w kwocie 243 794,00 zł.

fot. Radosław Czyżewski

fot. Radosław Czyżewski

fot. Grzegorz Kleina
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Budowa kanałów technologicznych
pod sieć teletechniczną
i monitoring lokalny
W ramach zadania wykonano dokumentację 
projektową kanałów teletechnicznych za kwotę 
63 442,14 zł . Dokumentacja była niezbędna do 
negocjacji z operatorami sieci teletechnicznych 
w celu realizacji przedsięwzięcia w ramach PPP. 
W wyniku prowadzonych negocjacji nikt nie złożył 
oferty wobec czego w roku 2013 dokumentację 
sprzedano operatorowi sieci telewizji kablowej 
(Teletronik).

Remont garaży Ochotniczej Straży Pożarnej
przy ul. Pocztowej 10
Prace remontowe zabezpieczające obiekt o wartości 
13 878,37 zł.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
Os. Nasz Dom
W ramach projektu wykonano 71 mb sieci 
kanalizacyjnej ze studniami rewizyjnymi i przyłą-
czami w ul. Niedziałkowskiego. Wykonawca robót – 
Zakład Ogólnobudowlany Roman Wójcik. Wartość 
projektu 22 629,12 zł.

Zakup samochodu strażackiego
dla OSP Łeba
Sfinansowano zakup używanego samochodu 
strażackiego Daimler-Benz UNIMOG U-1300L od 
gminy Bardowick (Niemcy) za kwotę 39 105,00 zł

2012

Projekt przewidywał modernizację oczyszczalni 
ścieków w Łebie w celu zwiększenia jej przepusto-
wości w sezonie letnim do wielkości 95000 RLM.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łebie nr 
XL/365/2010 z dnia 29.07.2010 r. udzielono dotacji 
inwestorowi t.j. Spółce Wodnej „Łeba” w Łebie 
w kwocie 2 000 000 zł (po 1 000 000 zł na każdy 
z dwóch etapów modernizacji). Wartość robót 
zrealizowanych przez inwestora z udziałem środków 
pochodzących z dotacji wynosiła 4 495 163,62 zł.

Ogółem wartość dwóch etapów inwestycji finanso-
wanych z udziałem dotacji wyniosła 21 207 256,91 
przy czym udział środków gminy wyniósł 9,43%, 
udział inwestora (środki własne) 25,42% i udział ze 
środków innych (głównie środki UE z POIiŚ) 
65,15%.

Inwestycja polegała na oczyszczaniu dna zbiornika 
wodnego z zalegających warstw namułu oraz dużej 
ilości roślinności zanurzonej i wynurzonej. Zbiornik 
zajmuje ok. 1,4 ha

Przedsięwziecie zrealizowane z udziałem środków 
UE z PO RYBY Oś Priorytetowa 4.

Wartość zadania wyniosła 615 800 zł przy czym 
udział środków własnych gminy wyniósł 114 740 zł 
a środków pomocowych 498 220 zł. Wykonawca 
robót PH-U EUROTOPA.

Modernizacji gospodarki ściekowej dla miasta Łeby

Renaturalizacja starego koryta rzeki Łeby
„Łabędziego Stawu” w Łebie - Etap I – bagrowanie zbiornika  

fot. Wiesław Gwizdała

fot. Spółka Wodna „Łeba”
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Inwestycja realizowana z udziałem dotacji 
państwowej z Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych – Etap II „Bezpieczeństwo-
Dostępność-Rozwój” oraz środków Gminy Wicko.

Zakres inwestycji obejmował wzmocnienie 
2

nawierzchni jezdni na powierzchni 3 080 m  + 220 
2 2m  na wjazdach, poszerzenie jezdni na pow. 678 m , 

2
wykonanie ścieżki rowerowej 326 m  w granicach 

2miasta Łeby i 938 m  w granicach Gminy Wicko, 
2

chodników – odpowiednio 984 m  w granicach Łeby 
2938 m  w gminie Wicko, wykonanie sieci oświe-

tleniowej, modernizacja odwodnienia drogi, montaż 
ławek i pojemników na odpady itd.

Wartość inwestycji 1 521 931 zł w tym dofinanso-
wanie z budżetu państwa 456 579 zł i udział Gminy 
Wicko 410 482 zł. Wykonawca robót Przedsię-
biorstwo Drogowo-Mostowe DROMOS Sp. z o.o. 
Odbiór robót 14.12.2012 r.

W ramach inwestycji wykonano komorę technolo-
giczną, przyłącza kanalizacji deszczowej, sieci 
wody zasilającej, drenażu odwadniającego i plusko-
wiska. Inwestycja zrealizowana z udziałem środków 
pomocowych UE w ramach PROW. Wykonawca 
Zakład Ogólnobudowlany R.Wójcik. Koszt inwe-
stycji 287 790 zł w tym dofinansowanie ze środków 
UE 153 624 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 104057G – ul. Nowęcińskiej na odcinku 657 m.
od Al.św. Jakuba do połączenia z drogą powiatową 1302G

Urządzenie Parku Misjonarzy Oblatów - Etap II

Wyposażenie ciągów pieszych w ławki /ew. 
urządzenia do rekreacji codziennej/  i kosze na 
śmieci. Projekt obejmował m.in. wykonanie ok. 

2 2
6 750 m  ścieżek i placów żwirowych, 150 m  
nawierzchni z kostki brukowej, 120 mb murków 
terenowych. Inwestycja realizowana w cyklu 2-
letnim. Przedsięwzięcie zrealizowane z udziałem 
środków UE z PO RYBY Oś Priorytetowa 4 środek 
4.1. Wartość robót wykonanych w roku 2012 
wyniosła 276 750 zł w tym ze środków własnych 
gminy 85 500 zł i ze środków pomocowych 191 250 
zł. Wykonawca robót Zygmunt Kasprowicz 
Doradztwo Inwestycyjne.

Celem projektu było zagospodarowanie turysty-
czno-rekreacyjne parku leśnego przy ul. Wojska 
Polskiego w Łebie dla uzdatnienia tego terenu dla 
turystyki aktywnej i ekoturystyki, poprawy stanu 
środowiska naturalnego oraz poprawy jakości życia 
społeczności lokalnej. Etap I projektu obejmował 
podstawowe elementy budowlane zagospodaro-
wania terenu mające na celu zapewnienie bezpie-
czeństwa I komfortu wypoczynku a jednocześnie  
ograniczenie penetracji wnętrza lasu, zwiększenie  
pojemności rekreacyjnej i chłonności siedliska 
poprzez budowę dróżek i placyków o nawierzchni  
żwirowej. 

Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne parku leśnego
przy ul. Wojska Polskiego w Łebie – Etap I

fot. Radosław Czyżewski

fot. Radosław Czyżewski
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Budowa sieci oświetlenia ulicznego
od ul. Tysiąclecia do ul. Brzozowej
Inwestycja polegała na wykonaniu 405 m linii 
kablowej YAKY 4x35 oraz 82 m kanalizacji 
kablowej w ul. Tysiąclecia w Łebie. Wartość zadania 
wyniosła 16 989 zł. Wykonawca Usługi Elektryczne 
A. Grzędzicki.

Opracowanie specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia ,, Opracowania 
studium techniczno-ekonomicznego wraz
z materiałami do decyzji środowiskowych 
uwarunkowanych dla drogi wojewódzkiej 
Nr 214 na odcinku Białogarda-Łeba”
W ramach wsparcia inwestycji realizowanej przez 
Marszałka Województwa Pomorskiego przekazano 
kwotę 12 792 zł na realizację Studium.

Budowa kotłowni gazowej
w budynku Gimnazjum
Zamontowano kocioł gazowy DeDitrich 115 kW 
z zasobnikiem wody 200 l, naczyniami wzbiorczy-
mi, pompami obiegowymi, stacją zmiękczania 
wody, inną armaturą, przyłączami i instalacjami, 
wymianą wkładu kominowego itd. Wartość projektu 
98 696,07 zł. Wykonawca robót Zakład Kotlarsko 
Instalacyjny „GEJZER: Jan Zdrojewski. Prace 
zakończono 21.08.2012 r.

Budowa ciągu pieszo-jezdnego
przy ul. Kościuszki 8 i garażach

2Inwestycja polegała na wykonaniu 575 m  
nawierzchni z płyt drogowych umożliwiających 
dojazd do garaży. Wartość inwestycji 27 060 zł. 
Wykonano 20.11.2012 r. Wykonawca STAMIR S.C. 
Łeba.

Wyjście ewakuacyjne p.poż w obiekcie 
szkoły podstawowej
Koszt robót 3 936 zł. Inwestycja kontynuowana 
w roku 2013.

Budowa ciągu pieszo-jezdnego
przy ul. Sienkiewicza

2Inwestycja polegała na wykonaniu 652 m  
nawierzchni z płyt drogowych umożliwiających 
dojazd do posesji. Wartość inwestycji 25 741 zł. 
Wykonano 20.11.2012 r. Wykonawca STAMIR S.C. 
Łeba.

Przebudowa przyłącza wodociągowego
do gimnazjum
Wykonano 68 mb przyłącza z niezbędna armatura. 
Wartość robót 10 593,37 zł. Wykonawca STAMIR 
S.C. Prace zakończono 29.11.2012 r.

2013

Zagospodarowanie
turystyczno-rekreacyjne parku leśnego 
przy ul. Wojska Polskiego w Łebie – Etap I
Kontynuacja zadania z roku 2012. W roku 2013 
wydatkowano kwotę 341 807 zł z czego 109 424 zł 
środków własnych i 232 383 zł środków pomo-
cowych.

Modernizacja gospodarki ściekowej
w mieście Łeba
Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łebie nr 
XL/365/2010 z dnia 29.07.2010 r. udzielono kolejnej 
dotacji inwestorowi t.j. Spółce Wodnej „Łeba” 
w Łebie w kwocie 650 000 zł na zakup i montaż lamp 
UV, 203 905 zł na zakup ładowacza i przyczepy 
specjalistycznej 147 323 zł na prace budowlane 
związane z modernizacja obiektu oczyszczalni.

fot. Paweł Dąbrowski fot. Spółka Wodna „Łeba”
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Przebudowa kanalizacji deszczowej
Plac Dworcowy
W zakresie projektu znajdowało się wykonanie 259 
m rurociągów i 63,7 m przykanalików oraz 7 studni. 
Wartość inwestycji 106 993,47 zł. Wykonano 
06.12.2012 r. Wykonawca ZWK Kazimierz 
Formela.

Instalacja wodociągowa ul. Słowińskiej
Wykonano 304,5 m wodociągu, 5 zasuw i 3 hydranty 
ppoż. Wartość inwestycji 70 057,95 zł. Wykonawca 
HYDROS ERWIS Sierakowice.

Przebudowa instalacji gazowej
w budynku socjalnym przy ul. Św. Mikołaja
W ramach projektu wymieniono palnik w kotle, 
wykonano instalacje gazowe, zamontowano 
armaturę, przebudowano wentylacje. Koszt prac 
9 810,29 zł. Wykonano 14.10.2012 r. Wykonawca 
DOMDAR NIERUCHOMOSCI Koszalin.

Rekultywacja składowiska odpadów
w Lucinie gm. Wicko
Inwestycja kontynuowana (rozpoczęta 19.11.2010 
roku), realizowana na rzecz gminy przez PHU Trade 
Michał Leśny i MDW S.A. Jedynym kosztem dla 
gminy było pokrycie kosztów wykonania aktuali-
zacji projektu rekultywacji. Realizacja pozostałych 
robót wykonana bezkosztowo przez w/w wykonaw-
ców.  Rekultywacja zakończona 31.07.2013.

Zakup samochodu osobowego
na  potrzeby Urzędu Miasta 
Zakupiono samochód Skoda Yeti 2,0 CR za kwotę 
74 380 zł . Dostawca INTERAUTO Sp. z o.o.

Przebudowa lokalu socjalnego
przy ul. Łąkowej

2Przebudowano lokal o pow. 44,39 m  na dwa odrębne 
2 2

lokale o pow. 20,31 m  i 18,97 m . Wartość inwestycji 
59 673,99 zł. Wykonawca STAMIR S.C. Łeba. 
Wykonano 31.12.2013 r.

Remont budynku Urzędu Miejskiego 
ocieplenie pomieszczeń poddasza
Wartość robót 72 659,19 zł. Wykonano dwuetapowo 
do 05.12.2013 i 27.12.2013 r. Wykonawca STAMIR 
S.C. Łeba.

Poprawa układu komunikacyjnego 
zaplecza Urzędu Miasta i MOPS

2W ramach projektu wykonano 1 573 m  nawierzchni 
z kostki betonowej, przykanaliki kanalizacji 
deszczowej, studzienki rewizyjne i z wpustem oraz 
przepust pod kable. Wartość zadania inwestycyjnego 
wyniosła 254 955 zł. Wykonawca DROMOS 
Kartuzy. Wykonano 04.06.2013 r.

Remont z przebudową nabrzeża 
stoczniowego - dokumentacja projektowa
Koszt wykonania dokumentacji 55 500 zł. 
Dokumentacja wykorzystana do realizacji  
inwestycji budowlanej przez Zrzeszenie Rybaków 
Morskich we Władysławowie ze środków UE. 
Projekt sprzedano Stowarzyszeniu.

Modernizacja ul. Powstańców Warszawy
I etap (program funkcjonalno-użytkowy)
Koszt prac projektowych 26 520 zł.

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego
do obsługi Urzędu Miejskiego
Cyfrowe ksero z funkcją drukarki i skanera. Koszt 
zakupu 12 000 zł.

Modernizacja systemu informatycznego
Zakup licencji programu Radix do obsługi 
finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego oraz  
zakup sprzętu komputerowego. Koszty zakupu 
33 058 zł.

Wyjście ewakuacyjne p.poż
w obiekcie szkoły podstawowej
Inwestycja kontynuowana w roku 2012. Koszt robót 
66 505 zł.

Zakup nieruchomości od Starostwa 
Powiatowego w Lęborku
W celu realizacji ustaleń miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego nabyto od 
Starostwa Powiatowego w Lęborku działkę nr 

2
365/60 o pow. 473 m  za kwotę 32 730,45 zł

2i działkę nr 365/59 o powierzchni 317 m  za kwotę 
21 935,43 zł.

Nabycie samochodu Lublin 33 na potrzeby 
OSP w Łebie
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lęborku przekazał 
nieodpłatnie na rzecz gminy samochód Lublin 33 rok 
produkcji 2000 (wartość 6 000 zł).

fot. Grzegorz Kleina
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Nabycie pompy hydraulicznej „Holmatro” 
na potrzeby OSP
Straż pożarna z Farjestrade (szwecja) przekazała 
urządzenie w formie darowizny (wartość urządzenia 
15 000 zł).

Modernizacja budynku OSP
Wydatkowano kwotę 2 030 zł na inwentaryzację 
budowlaną obiektu pod planowane prace kon-
cepcyjne przebudowy obiektu.

Remont z przebudową kanalizacji 
deszczowej - ul. Turystyczna
Inwestycja planowana do realizacji w roku 2014. 
W roku 2013 wykonano projekt techniczny. Koszt 
prac projektowych 14 774 zł. Wykonawca Biuro 
Projektowe SANIT PRO. 

Place zabaw
Zakupiono 1 urządzenie za kwotę 3 061,60 zł 
(dostawca NOVUM Sławomir Chmielewski) oraz 
wykonano niezbędne remonty urządzeń zabawo-
wych za kwotę 4 920 zł (wyk. STAMIR S.C. Łeba).

Zadania planowane, a nie zrealizowane

Dokumentacja projektowa rozbudowy 
drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku 
Białogarda – Łeba
W budżecie po raz kolejny zarezerwowano środki
w wysokości 140 000 zł na wsparcie zadania 
inwestycyjnego realizowanego przez Marszałka 
Województwa Pomorskiego. Inwestor ostatecznie 
postanowił, że projekt zostanie wykonany ze 
środków własnych i pozyskanych z UE.

Urządzenie Parku Misjonarzy Oblatów
Etap III
W budżecie przeznaczono kwotę 100 000 zł na 
pokrycie udziału gminy w realizacji inwestycji 
współfinansowanej ze środków UE. Wobec braku 
możliwości uzyskania dofinansowania niemożliwe 
było  uruchomienie  procedur  związanych
z wyłonieniem wykonawcy.

2014

Remont chodnika na ul. Tysiąclecia 
Wymiana nawierzchni na kostkę brukową 

2
z wjazdami – 263 m . Wykonawca - STAMIR Łeba. 
Zakończenie prac 13.06.2014, koszt 49 784,00 zł.

Plac zabaw przy szkole podstawowej 
Wykonawca: NOVUM – Sławomir Chmieliński 
Grom 36 Pasym. Koszt 118 806,00 zł w tym 
49 975,00 wsparcie z rządowego programu Radosna 
Szkoła. Zakres: 2 zestawy urządzeń, nawierzchnia 

2
syntetyczna bezpieczna 157 m . Inwestycja w trakcie 
realizacji.

Przebudowa ul. Brzozowej
ze ścieżką rowerową
Zakres inwestycji  obejmował przebudowę
ul. Brzozowej na odcinku od ul.al. św Jakuba do
ul. Dojazdowej – odcinek dł. 527 mb w tym 

2
wykonanie 2 506 m  nawierzchni bitumicznych, 618 

2m2 nawierzchni miejsc postojowych, 1 441 m  
2 2

ścieżek rowerowych, 889 m  chodników, 503 m  
wjazdów, przebudowę sieci kanalizacji deszczowej
i wodociągowej, wycinki i nasadzenia drzew, 
montaż ławek i koszt.

Umowę o wykonanie robót budowlanych zawarto
z firmą DROMOS Kartuzy w dniu 10.02.2014. 
Roboty zakończono 20.06.2014 r.

Koszt robót budowlanych wyniósł 1 756 029 zł

Budowa chodnika połączenia
Al. św. Jakuba z ul. Grabskiego

2
Nawierzchnia z kostki betopnowej pow 83,0 m . 
Wykonawca - STAMIR Łeba. Zakończono 
12.06.2014, koszt 12 405,61 zł.

Remont nawierzchni ul.Chełmońskiego
2Nowa nawierzchni asfaltowa 1462 m . Wymiana 

krawężników na odcinku 300 m. Koszt 130 000 zł. 
Wykonawca DROMOS Kartuzy. Zakończono 
05.06.2014.

fot. Radosław Czyżewski
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Montaż wiat przystankowych 
Ilość 3 szt. (ul.Kościuszki, 10 marca, Nadmorska). 
Wykonawca BUDOTECHNIKA Gliwice. Koszt 
19 018,00 zł. Wykonanie zakończono 04.09.2014.

Projekty termomodernizacji obiektów 
gminnych
Szkoła Podstawowa - koszt projektu 58 425,00, 
wykonawca projektu ENEPROJEKT POZNAŃ

Biblioteka Miejska - koszt projektu 58 425,00, 
wykonawca projektu ENEPROJEKT POZNAŃ

Urząd Miejski - koszt projektu 58 056,00, 
wykonawca projektu EURO INSTAL Kraków

Projekty w trakcie realizacji.

Przebudowa zasilania przepompowni 
ścieków w Rąbce
Koszt 6 750,00 zł. Wykonawcy: ENERGA Lębork, 
Usługi elektryczne A.Grzędzicki Łeba. Przyłącze 
wykonano.
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Centrum Informacji 
Turystycznej

„Brama Kaszubskiego 
Pierścienia”

84-360 Łeba, ul. Kościuszki 121
tel. +48 504 247 615

www.leba.eu
bot@leba.eu

Godziny otwarcia
poniedziałek - Piątek

8:00 - 16:00

sobota - Niedziela
NIECZYNNE

Serdecznie zapraszamy!Serdecznie zapraszamy!Serdecznie zapraszamy!

Punkt Informacji Turystycznej
Lokalna Organizacja Turystyczna „Łeba”

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00 - 16:00

Sobota - Niedziela
NIECZYNNE

84-360 Łeba, ul. 11 Listopada 5a
tel. +48 59 8662 565

www.lotleba.pl
biuro@lotleba.pl

Turyści do Łeby przyjeżdżają 
przez cały rok. Pokazał to 
o k r e s  j e s i e n n o - z i m o w y 
2013/2014 ,  w którym to 
w każdy weekend po mieście 
spacerowali turyści. W zwią-
zku z powyższym prosimy 
wszystkich przedsiębiorców 
reprezentujących bazę nocle-
gową oraz turystyczną bazę 
towarzyszącą, funkcjonują-
cych cały rok, o dostarczenie 
swoich ofert do Centrum 
Informacj i  Turystycznej 
w  Ł e b i e * * * * ,  p r z y  u l . 
Kościuszki 121.
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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


