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BEZPŁATNE CZASOPISMO SPECJALISTYCZNE     NAKŁAD 1000 EGZ.

fot. Łukasz Kaźmierczak



Z wielką przyjemnością chcielibyśmy poinfor-
mować Państwa, iż w ostatnim czasie miasto Łeba 
otrzymała dwa wyróżnienia:

« Gmina Miejska Łeba znalazła się w pierwszej 
dziesiątce najlepszych gmin miejskich 
tegorocznego Rankingu Zrównoważonego 
Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego. 
Ogłoszenie wyników rankingu oraz uroczystość 
wręczenia dyplomów, odbyły się podczas 
konferencji "Zrównoważony rozwój społeczno-
gospodarczy Jednostek Samorządu Tery-
torialnego" w dniu 3 listopada 2014 r.,
o godz. 10:00 w Sali Kolumnowej Sejmu RP
w Warszawie, w której to osobiście uczestniczył 
Burmistrz Miasta Łeby.

« Decyzją Zarządu Mazowieckiego Zrzeszenia 
Handlu, Przemysłu i Usług Gmina Miejska Łeba 
została nominowana do nagrody Gmina Roku 
2 0 1 4 .  P l e b i s c y t  r e a l i z o w a n y  j e s t
w ramach Narodowego Programu Promocji 
Polska Przedsiębiorczość 2020, którego 
zadaniem jest budowanie konkurencyjności 
polskich przedsiębiorstw. Inicjatywa spotkała 
się z poparciem Kancelarii Prezydenta RP. 
Gala, podczas której zostaną wręczone nagrody 
odbędzie się 29 listopada i połączona będzie
z Kongresem Polskiej Przedsiębiorczości.

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

Chcielibyśmy poinformować Państwa o tym, że Samorząd 
Województwa pomorskiego zakończył weryfikację wniosku
o dofinansowanie nr SW11-6173-SW1102848/14 dot. Budowy placu 
rekreacji ruchowej w Parku im. Jana Pawła II i w kompleksie 
sportowym przy ul. Tysiąclecia w Łebie złożonym w dniu 16.04.2014 
r. w ramach środka 4.1 "Rozwój obszarów zależnych od rybactwa".
W związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku Gminie Miejskiej 
Łeba zostało przyznane dofinansowanie na realizację operacji
w wysokości 65 000 zł.

Siłownie zewnętrzne zostaną zlokalizowane w dwóch miejscach 
kluczowych dla rekreacji w mieście:

Plac rekreacji ruchowej w Parku im. Jana Pawła II w Łebie

6 szt. urządzeń: biegacz, orbik, wioślarz, stepper, ławka/prostownik 
pleców, wcisk w poz. siedzącej/wyciąg grn.

Plac rekreacji ruchowej w kompleksie sportowym przy
ul. Tysiąclecia w Łebie

6 szt. urządzeń: orbitek, twister i wahadło, rower, masaż pleców 
(pozycja siedząca), biegacz, koła Tai Chi (małe i duże).

W chwili obecnej do dnia 3 listopada 2014 r. trwa zbieranie ofert
w postępowaniu przetargowym dot. dostawy i montażu dwóch 
zestawów urządzeń wraz z wykonaniem towarzyszących im robót 
budowlanych.

Szczegółowe informacje nt. ogłoszonej oferty znajdują się
na :www.bipleba.nv.pl

Budowa placu rekreacji ruchowej w Parku
im. Jana Pawła II

i w kompleksie sportowym przy
ul. Tysiąclecia w Łebie

Szczegółowe informacje nt. przedmiotu zamówienia wraz z opisem
i wizualizacją poszczególnych urządzeń został zawarty w opisach 
technicznych planowanych robót stanowiących załącznik nr 7 - do 
pobrania po przejściu do powyższego linku na dole strony.

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

Dofinansowanie na siłownie zewnętrzne
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Dzisiaj nasze święto seniorzy Kochani i z tej to 
okazji życzenia składamy:

NIECH NAM SPRZYJA SZCZĘŚCIE,
NIECH NAM ZDROWIE SŁUŻY.

I CIESZMY SIĘ ŻYCIEM STO LAT ALBO DŁUŻEJ.
I NIECH NAS NIE BOLĄ BIODRA I KOLANA

BYŚMY MOGLI TAŃCZYĆ DO BIAŁEGO RANA!

W tym roku Dzień Seniora został zorganizowany
w Ośrodku Wczasowym „Lech Resort&Spa” przy 
ul. Brzozowej 18 w Łebie. Rozesłanych zostało 80 
zaproszeń do członków PZERiI KOŁA Nr 1 w Łebie. 
Obecnych było wraz z zaproszonymi gośćmi około 
70 osób. Zaproszenia zostały przygotowane
i rozesłane przez pracowników MOPS-u w Łebie.

Gości i seniorów powitała Halina Stachewicz 
przewodnicząca PZERiI KOŁA Nr 1 w Łebie. 
Następnie głos zabrała Pani Grażyna Gałązka 
kierownik MOPS-u w Łebie. Pięknymi słowami 
wiersza przywitała wszystkich obecnych i złożyła 
gorące życzenia oraz życzyła udanej zabawy.
W dalszej kolejności Pan Andrzej Strzechmiński 
Burmistrz Miasta Łeby na ręce przewodniczącej 
Haliny Stachewicz wręczył wiązankę kwiatów
i złożył serdeczne życzenia z okazji Dnia Seniora. 
Przedstawiciele Zarządu Rejonowego PZERiI
w Lęborku – Pani Beata Gołojuch sekretarz Zarządu 
i Pan Andrzej Kaczorowski – przewodniczący 
złożyli życzenia dla wszystkich seniorów wręczając 
dyplom i kwiaty. Był również Dyplom dla Haliny 
Stachewicz – przewodniczącej Zarządu PZERiI 
KOŁA Nr 1 w Łebie w uznaniu zasług dla Związku
z Zarządu Głównego PZERiI z Warszawy. 
Przedstawiciele Zarządu Rejonowego PZERiI
w Lęborku wręczyli Dyplom i kwiaty Pani Grażynie 
Gałązka za wkład i zaangażowanie w organizację 
Dnia Seniora. Następnie został odśpiewany „Hymn 
Emerytów” przez obecnych uczestników. Tak jak 
powiedział Św. Augustyn hymn był odśpiewany: 
„głosem, sercem, ustami i swoim życiem”.

Następnym punktem programu był występ sekcji 
kulturalnej Uniwersytetu III wieku w Łebie
„Żyj z pasją” z koleżanką Dorotą Reszke – prezesem 
Uniwersytetu, koleżankami/kolegami Eleonorą 
Szachniuk ,  E lżb ie tą  Szymańską ,  Je rzym 
Falkiewiczem, Haliną Stachewicz, która pod-
sumowała to tak: „Więc bawmy się jak przystało,
bo życia niestety mało”. Przyszła pora na zabawę: 

„Będą tańce, harce, zbytki, tak się bawią emerytki.
Emeryci, jak przystoi, niech się każdy dwoi, troi.

By dogodzić wszystkim paniom, muszą sprostać swym 
zadaniom. Skoro człowiek jeszcze dycha,

zabawa nie będzie licha”.

Właściciele OW „Lech Resort&Spa” poczęstowali 
wszystkich uczestników lampką szampana. Zostało 
odśpiewane gromkimi głosami tradycyjne „Sto lat” 
przy akompaniamencie Zespołu „Dwie barwy” – 
Basia i Wiktor.

Za te wszystkie zbytki pora podziękować: seniorom 
za ich obecność i aktywność, Pani Grażynie Gałązka 
i pracownikom MOPS-u w Łebie oraz Panu 
Andrzejowi Strzechmińskiemu Burmistrzowi 
Miasta Łeby za spełnienie przyziemnych potrzeb
i zachcianek seniorów, bo życie jest po to, aby żyć
w szczęściu, zdrowiu i radości. Przedstawicielom 
Zarządu Rejonowego PZERiI w Lęborku (Pan 
Andrzej Kaczorowski z żoną, Pani Beata Gołojuch
i Pani Stenia).

Właścicielom OW Lech Resort&Spa za pięknie 
przygotowaną salę, smaczny poczęstunek, miłą 
obsługę. Zespołowi „Dwie Barwy” za piękne rytmy 
taneczne i króciutkie przerwy. Wszyscy bawili się 
znakomicie. Choć nieco zmęczeni, ale szczęśliwi,
że mogą jeszcze spotkać się na imprezach 
tanecznych. Takiej aktywności potrzeba dla emeryta, 
aby szybko się nie zestarzeć. Aby seniorów nie 
postrzegano jako ciężaru dla społeczeństwa. 
Aktywne starzenie się daje szansę na utrzymanie 
samodzielności i możliwości decydowania o naszym 
życiu przez jak najdłuższy czas.

„Choć liście drzewa żółkną, nie żółkną jego korzenie.
Choć człowiek się starzeje, nie starzeją się jego dążenia”.

Halina Stachewicz
Przewodnicząca PZERiI Koło Nr 1 w Łebie

DZIEŃ SENIORA

fot. Halina Stachewicz
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Już po raz czwarty 8 października 2014 Instytut 
Książki i „Rzeczpospolita” nagrodziły samorządy 
najbardziej zaangażowane w kulturalny rozwój 
swojej gminy. Biblioteki oceniano poprzez dzia-
łania na rzecz jakości i komfortu obsługi czyte-
lników, poziom czytelnictwa, liczbę kupowanych 
nowości i wydatki samorządu na utrzymanie 
placówki. Biblioteka Miejska w Łebie zajęła 35 
miejsce na 800 ocenianych w rankingu Rzecz-

Biblioteka w Łebie 35
w rankingu Rzeczpospolitej

pospolitej, co daje jej aż drugie miejsce w woje-
wództwie pomorskim.

W roku ubiegłym zajęła miejsce 43, oznacza to,
iż poprawiła swoją pozycję o 8 miejsc. O wysokiej 
pozycji biblioteki zdecydowali przede wszystkim 
czytelnicy: na 1000 mieszkańców z biblioteki 
skorzystało aż 282  odbiorców. Warto też wspo-
mnieć, że więcej czytelników mają jedynie dwie
z bibliotek znajdujących się w rankingu wyżej niż 
Łeba. Gratulujemy wysokiej pozycji w rankingu
i życzymy dalszych sukcesów.

Redakcja

Biblioteka Miejska
ul. 11 Listopada 5a

84 -360 Łeba
tel./ fax +48 59 866 17 23

e-mail: biblioteka@leba.eu

Sezon Żeglarski w Porcie Jachtowym w Łebie 
zakończyliśmy w tym roku 18 października 2014 r. 
Od rana trwały prace dźwigu przy wyciąganiu 
jednostek na ląd, a na godz. 15:00 zaplanowaliśmy 
rozpoczęcie części oficjalnej, w której udział wzięli 
przedstawiciele Rady Miejskiej w Łebie, Krzysztof 
Szumała Przewodniczący Rady Miejskiej w Łebie, 
Andrzej Strzechmiński Burmistrz Miasta Łeby, 
reprezentanci Komisariatu Policji w Łebie, Straży 
Miejskiej, Instytucji Samorządowych, Klubów 
Sportowych i mieszkańców Łeby.

Wszyscy obecni goście i mieszkańcy śpiewali 
gromko Hymn Narodowy, a zawodnicy repre-
zentujący Łebski Klub Żeglarski dokonali uroczy-
stego ściągnięcia flagi z masztu.

Krótkie wystąpienia mieli Prezes Portu Jachtowego 
w Łebie, Burmistrz Miasta Łeby i Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Łebie. Wszyscy stwierdzili że, był 
to dobry rok dla portu i dla Łeby. Port  Jachtowy 
pierwszy raz w historii zamknie bilans finansowy
na plusie. Frekwencja cumowania jachtów była

na podobnym poziomie jak w latach ubiegłych,
ale osiągnięto znacznie lepszy wynik finansowy
z  działalności hotelowej i gastronomicznej. 
Dodatkowym przychodem był zysk wypracowany
z użytkowania plaż i terenów przyplażowych. Każdy 
z przemawiających zgodnie podkreślił, że chociaż 
przekazanie plaż w użytkowanie Portu Jachtowego, 
jeszcze wiosną budziło wiele wątpliwości to dziś 
śmiało można powiedzieć że, był to ruch dobrą 
stronę. Pieniądze wypracowane w sezonie letnim 
2014 Port Jachtowy przeznaczy na zmianę systemu 
mocowania pomostów pływających. 

Po zakończeniu oficjalnej części wszyscy spędzili 
miło czas częstując się bigosem i grochówką 
słuchając piosenek żeglarskich na żywo przy 
ognisku.

Sezon Żeglarski 2015 otworzymy już 25 kwietnia. 
Zapraszamy!

Sławomir Kowalski
Prezes Portu Jachtowego w Łebie

Zakończenie Sezonu Żeglarskiego

fot. Wiesław Gwizdała
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Dni św. Mikołaja w ŁebieDni św. Mikołaja w ŁebieDni św. Mikołaja w Łebie

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”

WT Ó RY CC ZA ER JP K BUL

Klub Pracy Twórczej „ABSURD”

Ubieranie Choinki MiejskiejUbieranie Choinki MiejskiejUbieranie Choinki Miejskiej

XVI Festiwal PomuchlaXVI Festiwal PomuchlaXVI Festiwal Pomuchla

Podobnie jak w latach ubiegłych, już w   sobotę 6 grudnia br. sobotę 6 grudnia br.

Prosimy, aby były to bombki lub inne ozdoby,Prosimy, aby były to bombki lub inne ozdoby,
które nie będą zrobione z papieru, aby nie które nie będą zrobione z papieru, aby nie 

zniszczył ich padający deszcz lub śnieg.zniszczył ich padający deszcz lub śnieg.

Podobnie jak w latach ubiegłych, już w   sobotę 6 grudnia br.
w ramach Dni św. Mikołaja, wspólnie ubierzemy miejską 
choinkę. Zapraszamy wszystkich do przygotowania na ten 
dzień ozdób świątecznych.

Prosimy, aby były to bombki lub inne ozdoby,
które nie będą zrobione z papieru, aby nie 

zniszczył ich padający deszcz lub śnieg.

Centrum Informacji Turystycznej w Łebie****
tel. +48 504 247 615, e-mail: bot@leba.eu

Msza św. w Kościele p.w. WNMP
godz. 18:00

 niedziela 7 grudnia 2014godz. 15:00Hala sportowa,ul. Tysiąclecia 11

 sobota 6 grudnia 2014godz. 16:00deptak - skrzyżowanie ulicKościuszki i 10 Marca

«« konkurs kulinarnykonkurs kulinarny
«« kiermasz świątecznykiermasz świąteczny
«« koncertykoncerty
«« loteria Caritasloteria Caritas

« konkurs kulinarny
« kiermasz świąteczny
« koncerty
« loteria Caritas



6 Łebski Biuletyn Informacyjny - Nr 11/2014

EUROPEJSKA REZYDENCJA ARTYSTYCZNA
ŁEBA NADBAŁTYCKIE IMPRESJE  - JESIEŃ 2014 (3-14 listopada)

W ramach cyklu Spotkań ze Sztuką oraz 
Europejskiej Rezydencji Artystycznej (ERA) 
współpracującej z Fundacją Droga Życia,
od 3 listopada br.  przebywa na zaproszenie członkiń 
Klubu Pracy Twórczej ABSURD w Łebie troje 
artystów z Polski. Uczestniczą oni we wspólnych, 
kreatywnych spotkaniach i warsztatach plasty-
cznych z paniami, pasjonatkami sztuki z tutejszej, 
łebskiej grupy artystycznej. Goście a jednocześnie 
członkowie ERA  Stanisław Stoń z Warszawy, 
Tatiana Majewska z Lublina oraz Marek Madej
z Warszawy podczas codziennych spotkań i wspó-
lnego malowania w miejscowym Centrum 
Informacji Turystycznej przekazują tajniki swojej 
wiedzy malarskiej.

Do tego urokliwego, znanego nadmorskiego kurortu 
artyści zostali zaproszeni podczas paździer-
nikowego poplenerowego wernisażu malarskiego
w Herbaciarni Posejdon, gdzie pracowali i przeby-
wali w Ośrodku Wczasowym Posejdon pani Teresy 
Ostrowskiej, znanego animatora kultury, wielole-
tniego organizatora podobnych przedsięwzięć 
kulturalnych organizowanych już od ponad 10 lat dla 
dobra turystów oraz mieszkańców tego nadbałty-
ckiego portu rybackiego.

Natomiast obecnie członkowie rezydencji artysty-
cznej są gośćmi pani Joanny Grabowskiej
w Pensjonacie Zielony Ogród oraz kameralnej 
Pizzerii Honotu  w samym centrum historycznej, 
zabytkowej Łeby.

Trud zaproszenia artystów przyjęła na siebie, we 
współpracy z całą grupą twórczą ABSURD, pani 
Brigida Laskowicz z Pensjonatu Gracja.

Uczestnik Europejskiej Rezydencji Artystycznej 
Pani Tatiana Majewska z Lublina , absolwentka 
Akademii Sztuk Pięknych w Omsku na Syberii, 
mieszkająca w Polsce od ponad 20 lat, podczas 
ciepłych, serdecznych spotkań w Galerii na Piętrze 
w Centrum Informacji Turystycznej dzieli się swoją 
wiedzą na temat malowania akwareli a także 
opowiada o tajnikach pisania (nie malowania!) 
ikony katolickiej jak i prawosławnej. Pan Stanisław 
Stoń , renomowanej klasy konserwator sztuki, 

absolwent warszawskiej ASP, przekazuje profesjo-
nalną wiedzę na temat malarstwa olejnego, 
sztalugowego, także odsłaniając tajniki kopiowania 
starych obrazów. Domena Marka  Madeja to 
perspektywa malarska, architektoniczna.

Nad całym twórczym listopadowym, jesiennym 
przedsięwzięciem w Łebie opiekę kulturalno - 
artystyczną objął Przewodniczący Związku 
Zawodowego Twórców Kultury pan Krzysztof 
Dzikowski, prywatnie i zawodowo znany i popu-
larny autor tekstów oraz kompozytor m.in. do 
utworów piosenkarki Ireny Jarockiej.

Jak w wielu innych, podobnych przedsięwzięciach 
plenerowych, Kuratora organizacyjnego Euro-
pejskiej Rezydencji Artystycznej Marka Madeja a na 
co dzień pełniącego m.in. funkcję Przewodni-
czącego Sekcji Plenerowej Związku Zawodowego 
Twórców Kultury, wspiera Prezes Fundacji Droga 
Życia pan Adam Kompowski.

Podobne działania artystyczne  Europejska Rezy-
dencja Artystyczna podjęła i zrealizowała w tym 
roku w październiku w Kudowie Zdrój oraz planuje 
następną realizację, jeszcze w miesiącu listopadzie 
we wschodnich, także bardzo malowniczych
i atrakcyjnym turystycznie regionie  jak region 
łebski tzw. Garbatych (Głębokich) Mazurach.

Owoce wspólnego przebywania i pracy uczestnicy 
ERA oraz panie z grupy ABSURD zaprezentują  
gościom, publiczności łebskiej 13 listopada
w czwartek, o godz. 18 00 we wspomnianej Galerii 
na Piętrze w Centrum Informacji Turystycznej
w Łebie****, ul. Kościuszki 121. W imieniu 
gospodarzy oraz organizatorów serdecznie 
zapraszamy.

W warsztatach plastycznych ERA uczestniczą panie: 
Brygida Laskowicz, Joanna Grabowska, Kamila 
Arseniuk, Renata Beczyczko, Margita Kwidzińska,  
Marzanna Skobodzińska, Jolanta Stawrosiejko, 
Krystyna Suchocka oraz sprawująca opiekę 
artystyczną nad grupą Barbara Gawron – 
Gołębiowska.

Marek Madej
Kurator organizacyjny Europejskiej Rezydencji Artystycznej   

fot. Agnieszka Pałac
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Wybory wg nowego podziału „wyborczego”

www.bipleba.pl

www.bipleba.pl



www.leba.eu

www.lebabip.pl

www.issuu.com/leba

www.fotoleba.pl

www.port.leba.eu

www.lebaksiestwo.pl

www.bibliotekaleba.pl

www.festiwalpomuchla.pl

www.osp.leba.eu

www.mopsleba.pl

www.ichtys.net

www.lotleba.pl

www.parafia.net

www.leba.oblaci.pl

www.leba.edu.pl

pradolinaleby.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.

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


