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GOSPODARKA
KOMUNALNA
ODPADAMI

W

najbliższych latach gospodarka odpadami komunalnymi jest jednym
z ważniejszych priorytetów w ochronie
środowiska. Zmienia się bowiem styl
życia mieszkańców związany ze wzrostem produkcji
i konsumpcji, w konsekwencji czego wytwarzane
są coraz większe ilości odpadów. Przedsiębiorcy
odbierający odpady komunalne są obowiązani do
uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej w gminie, na terenie której zamierzają odbierać
odpady. Wpis do rejestru działalności regulowanej
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej
Łeba posiadają następujące podmioty:
Remondis Sp. z o.o.
Elwoz Sp. z o.o.
Zakład Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z o.o.
LUKAS
Sanipol S.C.
F.H.U. „NATURA”
Promocja Plaż Turystyki i Rekreacji „AGADOS” S.C.
Od 1 lipca 2013 r. odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych oraz mieszanych odbiera konsorcjum firm:
REMONDIS Sp. z o.o. w Warszawie Oddział w Lęborku z siedz. 84-300 Lębork, ul. Kossaka 91-95
Usługi Sanitarno-Transportowe SANIPOL S.C.
Kazimierz Kokociński & Andrzej Wąsik z siedz. 84360 Łeba, ul. Nowęcińska 31
Na podstawie kwartalnych sprawozdań składanych
przez ww. firmy na str. 3 przedstawiamy ilości poszczególnych odpadów odebranych w 2014 r. z terenu Gminy Miejskiej Łeba.
W tabeli obok można zaobserwować jak wzrosła
ilość odebranych odpadów od momentu wprowadzenia nowego systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi.
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Kody odpadów

2012 r.
[Mg]

15 01 01
Opakowania z papieru i tektury
15 01 02
Opakowania z tworzyw sztucznych

72,2

2013 r.
[Mg]

2014 r.
[Mg]

14,6

53,0

60,1

5,0

15 01 05
Opakowania wielomateriałowe

23,0

15 01 06
Zmieszane odpady opakowaniowe

62,0

122,6

136,1

202,4

15 01 07
Opakowania ze szkła

130,2

16 01 03
Zużyte opony

1,9

17 01 01
Odpady betonu oraz gruz betonowy
z rozbiórek i remontów
17 01 07
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione
w 17 01 06

39,6

17 01 80
Usunięte tynki, tapety, okleiny
17 01 81
Odpady z remontów i przebudowy
dróg
17 01 82
Inne nie wymienione odpady

3,0

2,3

50,2

15,3

0,8

9,9

4,5

37,2

15,5

17 02 01
Drewno

4,3

20 01 32
Leki inne niż wymienione
w 20 01 31
20 01 35
Zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż wymienione
w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające
niebezpieczne składniki

0,1

0,1

4,3

8,3

20 01 36
Zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż wymienione
w 20 01 21, 20 01 23
i 20 01 35

1,1

20 01 99
Inne niewymienione frakcje zbierane
w sposób selektywny

11,6

20 02 01
Odpady ulegające biodegradacji
20 02 03
Inne odpady nie ulegające biodegradacji
20 03 01
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
20 03 07
Odpady wielkogabarytowe

47,1

129,8

14,3

16,5

30,3

885,5

2013,4

2580,4

5,5

34,3

Kody odpadów

15 01 01
Opakowania z papieru i tektury

Konsorcjum firm
Sanipol S.C. i Remondis Sp. z o.o.
[Mg]

13,9

Sanipol S.C.

Remondis Sp. z o.o.
[Mg]

[Mg]

LUKAS

Promocja Plaż
Turystyki i Rekreacji
„AGADOS” S.C.
[Mg]

[Mg]

7,9

15 01 02
Opakowania z tworzyw sztucznych

RAZEM
[Mg]

31,2

53,0

5,0

5,0

15 01 06
Zmieszane odpady opakowaniowe

81,9

35,9

4,8

122,6

15 01 07
Opakowania ze szkła

131,1

60,4

10,9

202,4

16 01 03
Zużyte opony

1,9

17 01 01
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 07
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione
w 17 01 06
20 01 35
Zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż wymienione
w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające
niebezpieczne składniki
20 01 36
Zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż wymienione
w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 01 99
Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
20 02 01
Odpady ulegające biodegradacji
20 02 03
Inne odpady nie ulegające biodegradacji
20 03 01
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 03 07
Odpady wielkogabarytowe

7,9

1,9

2,3

2,3

15,3

15,3

0,4

8,3

1,1

1,1

11,6

11,6

93,6

35,8

17,1

13,2

1197,3

1049,3

33,4

0,9

0,4

129,8

30,3

301,3

32,5

2580,4

34,3

Weronika Gałązka
podinspektor ds. gospodarki komunalnej

Dyżur Przewodniczącego Rady Szanowni Państwo
Miejskiej w Łebie
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łebie
Zdzisław Stasiak pełni dyżur w pierwszą
i ostatnią środę miesiąca w godz. 1200 - 1500
w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Kościuszki 90
w pokoju nr 2 - Biuro Rady Miejskiej w Łebie.

Radny Rady Powiatu Lęborskiego Tomasz Tutak
przyjmuje interesantów na dyżurze radnego
w każdą pierwszą środę miesiąca w sali nr 1 Urzędu
Miejskiego w Łebie w godz. 1430 - 1500
Łebski Biuletyn Informacyjny 02-2015
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ŁEBA BEZ AZBESTU

W

związku z planowanym w pierwszym
kwartale 2015 roku ogłoszeniem
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Gdańsku konkursu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego – edycja 2015” rozpoczęto wstępny nabór
wniosków o dofinansowanie zadań związanych z
demontażem, transportem oraz unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej
Łeba. W ramach powyższego konkursu Gmina Miejska Łeba będzie mogła wystąpić o dofinansowanie
planowanych przez mieszkańców w 2015 roku
zadań, związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na
terenie gminy.
Zasady dofinansowania zadań:
•
Kosztami kwalifikowanymi zadania (które
podlegają refundacji) są wyłącznie koszty: demontażu, transportu, zabezpieczenia i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, poniesione po
dacie rozstrzygnięcia konkursu.
•
Kwota dofinansowania zadania może wynosić do 100% kosztów kwalifikowanych, które należy
obliczyć w oparciu o kryterium w postaci współczynnika efektywności kosztowej wynoszącego:

a) nie więcej niż 800 zł/Mg (zł/tona) odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składają się
łącznie takie elementy jak: demontaż, zbieranie,
transport i unieszkodliwienie,
b) nie więcej niż 400 zł/Mg odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składa się wyłącznie
transport i unieszkodliwienie odpadu.
•
Dla obliczenia efektu ekologicznego należy
przyjąć, że 1m² powierzchni płyt azbestowo-cementowych waży 0,0135 Mg (13,5 kg).
•
Wymagane jest, by zadanie objęte wnioskiem o dofinansowanie było wpisane do „Gminnego programu usuwania azbestu dla Miasta Łeby”.
•
Dotacje nie dotyczą zadań rozpoczętych lub
zakończonych.
Mieszkańcy zainteresowani udziałem w konkursie: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z
terenu województwa pomorskiego” (edycja 2015),
powinni złożyć kompletny wniosek w Urzędzie
Miejskim w Łebie wraz z niezbędnymi załącznikami, w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca
2015 r.
Formularz wniosku dostępny jest w Urzędzie
Miejskim w Łebie oraz na stronie internetowej
www.czysta.leba.eu. Wnioski, które wpłyną po dniu
15.03.2015 r. nie będą rozpatrywane.
Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wyroby zawierające azbest należy
usunąć do 2032r.
Weronika Gałązka
podinspektor ds. gospodarki komunalnej

Dyżury
Radnych
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Radni Rady Miejskiej w Łebie pełnią dyżury w każdy
poniedziałek w godz. 1430 - 1530 w budynku Urzędu
Miejskiego przy ul. Kościuszki 90, w pokoju nr 2 Biuro Rady Miasta (parter).

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
POWIATU LĘBORSKIEGO

P

owiat Lęborski we wrześniu 2014 roku
zakończył projekt pn. Termomodernizacja
budynków użyteczności publicznej Powiatu
Lęborskiego, współfinansowany przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.
Celem projektu była poprawa efektywności energetycznej budynków, zmniejszenie emisji tlenków
węgla, siarki, azotu, sadzy i innych zanieczyszczeń,
zmniejszenie kosztów ogrzewania oraz dostosowanie stanu budynków do wymogów Prawa Budowlanego w zakresie wartości normowanego wskaźnika
zapotrzebowania na ciepło.
W ramach projektu poddano termomodernizacji
budynki: Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej
i Agrobiznesu, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (szkoła), Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego (internat), Powiatowego
Centrum Edukacyjnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, Młodzieżowego Domu Kultury.

Całkowita wartość Projektu wyniosła 4.990.049,90
w tym koszty kwalifikowane - 4.729.933,30
Sposób finansowania kosztów kwalifikowanych:
Budżet Powiatu Lęborskiego - 1.182.483,33
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego - 3.547.449,97
Wykonano następujące prace:
ocieplenie ścian
ocieplenie stropodachów
wymiana okna i drzwi
wymiana grzejników
wymiana przyłącza c.o.

10.846,00 m2
7.252,74 m2
1.031,76 m2
656 szt.
180 mb

Spodziewane efekty realizacji:
Ilość zaoszczędzonej energii
Redukcja emisji CO2

11.953,8 GJ/rok
913,7 ton/rok

Andrzej Kubiak
Referat Rozwoju i Promocji
Starostwa w Lęborku
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Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łebie
informuje, że prowadzi wsparcie dla osób potrzebujących
i uzależnionych oraz pomoc specjalistów bezpłatnie:
1. Punkt Konsultacyjno-Informacyjny ds. przemocy czynny w środy 15:00 - 19:00.
2. Punkt Konsultacyjno-Informacyjny ds. pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej czynny
w środy 16:00 – 19:00.
3. Punkt bezpłatnych porad prawnych przy Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Czynny w każdy czwartek w godz. 18:00 do 20:00.
4. Punkt terapeutyczny ds. uzależnień czynny we wtorki 14:00 – 18:00.
5. Grupa AA STANICA – soboty 18:00.
Wszystkie spotkania odbywają się pod adresem: Ul. Kościuszki 90A, 84-360 Łeba
(budynek byłego MOPS-U).

%
Szybki PIT

%

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lęborku informuje, że odbędą się dyżury pracowników tut. Urzędu
związane z akcją Szybki PIT w:
Urzędzie Miasta Lębork w dniach
17.02.15, 17.03.15, 14.04.15 w godz. 10.00-14.00
Urzędzie Miejskim w Łebie w dniach
19.02.15, 19.03.15, 16.04.15 w godz. 10.00-14.00
W trakcie dyżuru przyjmowane będą zeznania podatkowe, udzielane informacje w zakresie PIT oraz
udostępniane formularze podatkowe.

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.
Konsultacje oraz terapia odbywają się w weekendy
po wcześniejszym ustaleniu terminu.
Gabinet znajduje się w Centrum SPA
w Hotelu Łeba, ul. Nadmorska 9b
tel.602-516-796
e-mail: maniamalgorzata@gmail.com
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Przetarg na nieruchomość
Burmistrz Miasta Łeby ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 490, położonej w Łebie, obręb 2, przy
ul. Jachtowej. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Lęborku, Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę
wieczystą SL1L/00044565/1. Działka stanowi własność Gminy
Miejskiej Łeba. Lokalizację nieruchomości przedstawiono obok
w załączniku graficznym.
NIERUCHOMOŚCI:
- powierzchnia działki: 1862 m2,
- nieruchomość położona w Łebie, obręb 2, przy ul. Jachtowej,
- nieruchomość niezabudowana, nieuzbrojona,
- dojazd do nieruchomości z ul. Jachtowej, drogą wewnętrzną gruntową, stanowiącą działkę nr 365/55,
- zgodnie z oznaczeniem klas i użytków ewidencji gruntów część działki o powierzchni 1072 m2, stanowi użytki rolne - zabudowane ( B-Ls),
pozostała część stanowi tereny różne ( Tr),
- działka jest częściowo zalesiona,
- dla przedmiotowej nieruchomości została wydana zgoda na wyłączenie gruntu z użytkowania leśnego, nabywca działki przed jej zabudową
powinien uzyskać decyzję zezwalającą na wyłączenie gruntów
z użytkowania leśnego i na wycinkę drzew.
PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI W PLANIE MIEJSCOWYM I
SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:
Teren działki nr 490 usytuowany jest w granicach obowiązującej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łeby,
na obszarze ograniczonym kanałem portowym i ul. Turystyczną pod
nazwą „Łeba – Port – Strona Zachodnia III” uchwalonego przez Radę
Miejską w Łebie w dniu 30.04.2010 r. Uchwałą nr XXXVII/342/2010,
ogłoszoną w Dz.U. Woj. Pom. Nr 82, poz. 1468, z dnia 09.06.2010 r.
Zgodnie z zapisami w/w planu przedmiotowa nieruchomość została
oznaczona symbolem 02.U i stanowi tereny zabudowy usługowej usługi z zakresu obsługi ruchu turystycznego. Obszar objęty planem
położony jest w zasięgu strefy „OW2” względnej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej, gdzie obowiązuje konieczność nadzoru archeologicznego dla wszystkich inwestycji, za zezwoleniem i w zakresie
określonym przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ( na zasadach określonych przepisami szczególnymi dotyczącymi
ochrony zabytków ). Teren jest położony w zasięgu bezpośredniego
zagrożenia powodzią.
Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargowym,
zgodnie z Uchwałą numer XLVII/426/2014 Rady Miejskiej w Łebie
z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej
działkę nr 490, położonej w Łebie, obręb 2.
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wniosą
wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej brutto, tj. 70.100,00 zł
w terminie do 12.03.2015 roku i przedłożą dowód wniesienia wadium
komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Terminem wniesienia wadium określa się dzień wpływu środków na wskazany niżej
rachunek Urzędu Miejskiego. Wadium należy wpłacić w formie przelewu, na konto Urzędu Miasta prowadzone w Banku Spółdzielczym
w Łebie o numerze 66932400080000020220000010.
Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oznacza, że uczestnik
zapoznał się ze stanem nieruchomości, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz warunkami przetargu przedstawionymi w ogłoszeniu.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium zwraca
się niezwłocznie na wskazane konto, po odwołaniu albo zamknięciu
przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu
wynikiem negatywnym.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez
usprawiedliwienia w oznaczonym terminie do umowy notarialnej,
organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone
wadium nie podlega zwrotowi.
Do przetargu dopuszczone zostaną osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium w ustalonej wysokości i w wyznaczonym
terminie, stawią się na przetarg osobiście lub w ich imieniu stawią się

CENA WYWOŁAWCZA:
570.000,00 zł netto + 23 % VAT, tj. 701.000,00 zł brutto
Sprzedaż nieruchomości nastąpi za najwyższą cenę
osiągniętą w przetargu. Cena podlega zapłacie jednorazowo,
nie później niż do dnia zawarcia umowy.
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ
17.03.2015 R. O GODZINIE 12.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Łebie
(pokój numer 1 na parterze w budynku).
pełnomocnicy okazujący się stosownym pełnomocnictwem sporządzonym w formie aktu notarialnego lub w innej formie z potwierdzeniem
zgodności podpisów przez notariusza, a w przypadku osób prawnych
dodatkowo dokumentami określonymi przepisami prawa, uprawniającymi do wzięcia udziału w przetargu, przedłożą komisji przetargowej
dowody wpłaty wadium oraz dowody stwierdzające tożsamość.
W przypadku małżonków, którzy nabywać będą nieruchomość do majątku wspólnego do dokonywania czynności przetargowych konieczna
jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym dodatkowo zgodę
na odpłatne nabycie nieruchomości.
Wspólnicy spółki cywilnej ( jako uczestnicy przetargu), powinni przed
otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości wspólników spółki oraz stosowne pełnomocnictwa.
Osoby prawne (jako uczestnicy przetargu), powinny przedłożyć przed
otwarciem przetargu komisji przetargowej aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa oraz dowody tożsamości osób
reprezentujących podmiot.
Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz koszty wpisów wieczysto-księgowych ponosi nabywca nieruchomości.
Cena osiągnięta w przetargu podlega zapłacie jednorazowo, najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność.
Umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego winna być zawarta najpóźniej w terminie jednego miesiąca od dnia przetargu. Z uzasadnionych przyczyn Burmistrz Miasta Łeby może termin ten przesunąć.
Granice nieruchomości objętej przetargiem nabywca przyjmuje wg
stanu przedstawionego na wyrysie z mapy katastralnej, a stan nieruchomości wg stanu na gruncie. Koszty związane z ewentualnym okazaniem granic geodezyjnych nieruchomości, w tym również wznowieniem znaków granicznych ponosi w całości nabywca nieruchomości.
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów.
Burmistrz Miasta Łeby poda do publicznej wiadomości informację
o odwołaniu z podaniem uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela
Urząd Miejski w Łebie, telefon - 059 8661510.
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ZIELONA KOMÓRKA
DO SPRAW ZWIERZĄT

W

Urzędzie Miejskim w Łebie znajduje
się i działa „komórka ds. zwierząt”
w skład której wchodzą pracownicy
Straży Miejskiej w Łebie oraz pracownik Urzędu Pan Wojciech Siwczyński. Do zadań
tej komórki należy w głównej mierze pomoc i opieka zwierzętom bezdomnym, wolno żyjącym oraz
dzikim na terenie Gminy Miejskiej Łeba.
Do wykonywania zadań zaopatrzeni są w sprzęt
typu żywołapki, klatki dla psów i kotów, chwytaki
do łapania psów i kotów, kagańce, podbieraki.

W 2014 r. udzielono pomocy lisom, mewom, łabędziowi, jenotowi, wydrze, foce, odłowiono 15
dzików oraz 6 szt. psów, wysterylizowano 54 szt.
kotów. Pracownicy „zielonej komórki” współpracują przy wykonywaniu swojej pracy z lekarzem
weterynarii, schroniskiem dla zwierząt, z jednostką Straży Pożarnej, Policją, ośrodkiem Polskiego
Związku Łowieckiego, wolontariuszami,opiekunami, fundacjami i stowarzyszeniami.

Julia Tomicka
podinspektor ds. turystyki i promocji

PRELEKCJA
PT. PTAKI BAŁTYKU

W

dniu 12.02.2015r. lider naszej grupy
błękitnych W. Bagiński oraz
M. Siewiera- Wróblewska i I. Mania
przeprowadzili prelekcję w Nowęcinie
dla młodzieży przebywającej na obozie Słupskiej
Szkoły Młodych Fizyków pod opieką PROF Franciszka Garczyńskiego. Tematem prelekcji były PTAKI BAŁTYKU poparte pokazem piór znalezionych
na patrolach przez Wojtka Bagińskiego, do wglądu
młodzież miała tak że przewodniki po ptakach oraz
różnego rodzaju ulotki przygotowane przez WWF,
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po prelekcji jak zwykle dyskusja na temat ptaków
i nie tylko, interesowało ich wszystko czym się zajmuje WWF począwszy od wilków ,tygrysów morświnów, fok itp. W prelekcji wzięło udział 25 osób
młodzieży oraz 3 profesorów.

Ireneusz Mania

W

dniu 18.01 br. odbyło się Walne Zebranie członków Koła PZW w Łebie,
na którym dokonano podsumowania
działalności za 2014 r
i nakreślono plany na rok bieżący. Wręczono również puchar przechodni dla Jerzego
Falkiewicza za najlepsze wyniki wędkarskie
w ubiegłym roku. w omawianym okresie
liczba członków Kola zwiększyła się o 7,
założono sekcje młodzieżową do lat 16
która liczy 9 członków. Na planowanych 6
imprez wędkarskich zorganizowano 9,
z których największa popularnością cieszyły się zawody z okazji Dnia Dziecka w których uczestniczyło 87 dzieci z Łeby i okolic,
oraz zawody rodzinne na Czarnym Stawku
w których uczestniczyło 52 osoby. Dokonaliśmy
znacznych zarybień na Czarnym Stawku karpiem,

linem i jaziem. W bieżącym roku planujemy również dokonać zarybień linem i karpiem. Planujemy
zorganizować 9 imprez ze szczególnym uwzględnieniem tych, które cieszą się największa popularnością, szczególna opieka otoczymy młodzież
do lat 16. Ustaliliśmy podstawowe opłaty na rok
bieżący tj. dla nowych członków wpisowe
25 zł, składka członkowska dla dorosłych
75 zł, dla młodzieży do l. 16 za darmo karta
wędkarska i oplata członkowska 18 zł Dla młodzieży uczącej się powyżej 16 roku, oraz osób
po 65 roku życia i emerytów zniżka na wszystkie opłaty 50 %. Dzięki uprzejmości korzystamy
na zebrania z biura CIT, tam również skarbnik
koła w pierwszy piątek miesiąca w godz. 15 - 18
przyjmuje opłaty i zapisy do koła
Henryk Grymm

PROJEKT „OCHRONA SIEDLISK
FOKI SZAREJ ORAZ MORŚWINA NA
OBSZARZE SŁOWIŃSKIEGO PARKU
NARODOWEGO”

W

dniach 29 – 30 stycznia 2015 r. odbyła
się w Ustce konferencja inaugurująca
projekt „Ochrona siedlisk foki szarej
(Halichoerus grypus) oraz morświna
(Phocoena phocoena)na obszarze Słowińskiego
Parku Narodowego”. Była to pierwsza konferencja
inaugurująca ten projekt.
W konferencji uczestniczyło ok. 60 osób zajmujących się głównie ochroną ssaków morskich i przyrody Bałtyku, w tym m.in. pracownicy Słowińskiego
Parku Narodowego oraz 11 wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF Polska. Z miejscowości Łeba
uczestniczyli w konferencji wolontariusze Ireneusz
Mania, Leszek Mielczarek i Wojciech Siwczyński.
Główne aspekty dotyczące ochrony foki szarej
oraz morświna, przedstawione zostały przez Pana
Krzysztofa Skórę z Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego na Helu, który
to przedstawił stan wiedzy, zakres badań i problem
ochrony ssaków morskich w Polskich Obszarach
Morskich. Omówione zostały również najnowsze
wyniki detekcji morświnów z projektu SAMBAH.
Przedstawiciel WWF Pan Jerzy Bagiński zaprezen-

tował działalność Błękitnego Patrolu w ochronie
ssaków morskich, udzielając cennych wskazówek
dotyczących monitoringu fok. Omówiony zostały
również zagadnienia dotyczące problemu występowania tzw. „sieci widm”oraz sposobów ich usuwnia.
Pracownik Okręgowego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego w Słupsku omówił temat narzędzi
służących do połowu ryb w przybrzeżnych wodach
Bałtyku oraz sposób postępowania z nieoznaczonymi narzędziami połowowymi.
Kolejny referent Pan Piotr Gruszka przedstawił
zagadnienie dotyczące siedlisk dennych na terytorium morskim SPN.
W trakcie konferencji padało wiele pytań i sugestii na które prelegenci chętnie odpowiadali.
Uczestnicy konferencji podzielili się swoimi doświadczeniami związanymi z realizacją zadań
w projekcie.

Ireneusz Mania
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„WOLONTARIUSZE
KONTRA ODPADY”

P

ierwsze sprzątanie plaży przez wolontariuszy odbyło się 07.01.2015 r. w godzinach od
9 00 do 11 00. Posprzątano plażę wschodnią
od nr 182 do nr 179, gdzie morze wyrzuciło
dużo śmieci zakopanych przez turystów. Zebrano ogółem 10 szt. - 120 litrowych worków. Plażę
sprzątali Małgorzata Wróblewska- Siewiera , Leszek
Mielczarek oraz Ireneusz Mania pod czujnym okiem
pracowników Urzędu Morskiego z siedz. w Łebie,
którzy to na koniec akcji pozbierali wystawione
worki z odpadami z plaży.
Drugie sprzątanie odbyło się 20.01.2015 r. w godzinach od 9 00 do 11 00 tym razem posprzątano
odcinek plaży zachodniej od nr 183 do 186. Na tym
odcinku plaży również było dużo śmieci , ale tym
razem zgromadzono 7 szt. - 120 litrowych worków.
Plażę sprzątali nowo przyjęci wolontariusze Teresa
Bucior - Kosińska, Wojtek Bucior oraz Małgorzata
Wróblewska-Siewiera, Ireneusz Mania. Sprzątanie
odbyło się pod nadzorem ww. pracowników Urzędu
Morskiego, którzy odebrali zgromadzone worki
z odpadami z plaży. Podczas obydwu akcji sprzątania plaż najwięcej było odpadów typu plastik,
pampersy, buty, fragmenty sieci, sznurki.
Tym razem wolontariusze nie dali szans odpadom
i zobaczymy na jak długo będzie czysto.

Wolontariusz - Ireneusz Mania
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IV EDYCJA
WINTER TOUR…

W

dniach 12 – 15.02.2015 Lokalna Organizacja Turystyczna Łeba – Błękitna
Kraina i Centrum Informacji Turystycznej w Łebie przy współpracy
z Referatem Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego w Lęborku oraz z przedstawicielem z LOT Ziemia Lęborka - Łeba, uczestniczyło w zimowej trasie
promocyjnej Łeby i Powiatu Lęborskiego w górach.
Przez pierwsze dwa dni tj. 12 – 13 lutego nasz
namiot ustawiliśmy w Ustroniu przy Kolei Linowej Czantoria, a 14 – 15 lutego akcję promocyjną
rozpoczęliśmy w Szczyrku przy stoku Juliany Hala
Pośrednia, przy której to Radio Zet zorganizowało
imprezę „Start do nart”.
Przez cztery dni przy naszym stoisku promocyjnym turyści mogli uzyskać informację na temat
atrakcji turystycznych, które warto zobaczyć, szklaków turystycznych, bazy noclegowej i planowanych
imprezach.
Dodatkową atrakcją jaką zaplanowaliśmy dla
turystów przebywających w Ustroniu i Szczyrku
był konkurs wiedzy o Łebie i regionie, który cieszył
się dużym zainteresowaniem. Oprócz gadżetów
związanych z Łebą, w konkursie było można wygrać bilety wstępów do atrakcji turystycznych tj.

Muzeum Motyli, Illuzeum, Labirynt Park czy też Sea
Park. Główną nagrodą w konkursie były voucher’y
na pobyt weekend’owy w Łebie.
Na stoisku można było posłuchać muzyki szantowej, zrobić sobie zdjęcie z piratem, a nawet spróbować śledzia po Łebsku firmy ASAR, a koneserzy
piwa mogli otrzymać „Łebski Browar”. Najmłodsi
goście naszego namiotu mogli pomalować Łebskie
Kolorowanki czy też pobawić się zabawkami
w piaskownicy z piaskiem z łebskiej plaży.
Pomimo zimowego klimatu nasz namiot promocyjny cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem
wśród turystów, przebywających w Ustroniu
i Szczyrku. Najczęściej odwiedzali nas turyści
z województwa: małopolskiego, śląskiego, łódzkiego, podkarpackiego, lubelskiego, pomorskiego oraz
mazowieckiego.
Serdecznie dziękujemy wszystkim partnerom
akcji, którzy ufundowali nagrody w konkursie wiedzy o Łebie i regionie, zorganizowanego podczas
trwania Winter Tour 2015.
Przemysław Rychter
LOT Łeba
Julia Tomicka
CIT Łeba
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W

Oczami
Turysty

dzisiejszym artykule chciałabym
Państwu przybliżyć raport agencji
VMG PR na podstawie badania opinii
publicznej.
Jak każdy produkt w tym i turystyka, a właściwie
oczekiwania potencjalnych odbiorców zmieniają
się z roku na rok. Bo czyż nie jest tak że zmienia się
moda, zmieniają się modele samochodów, architektura, ak samo zmieniają się oczekiwania naszych
turystów. Sami wybierając markę samochodu, modny ciuszek kierujemy się trendami, tak i nasi goście
wybierając miejsce spędzenia wakacji, wybierają
dzisiaj nie tylko wygodny hotel, pensjonat, pokój
gościnny ale przede wszystkim kierują się co zobaczę, co przeżyję, jakie miejsce może zaoferować mi
czynne spędzenie moich wakacji . Później następuje wybór miejsca pobytu .
Łeba ma wiele do zaoferowania – czyste, rozległe
plaże , sąsiedztwo Słowińskiego Parku Narodowego,
wiele malowniczych tras rowerowych, dwa jeziora,
sporty wodne.
Chciałabym natomiast skupić się na tym co dla
nas kwaterodawców, gestorów atrakcji miejskich
najbardziej interesuje i podzielić się z Państwem
analizą pt. „Polska na wakacjach czyli o promocji
12 | Łebski Biuletyn Informacyjny 02-2015

miejsc oczami turysty”.
Odpowiedzi respondentów wskazują, że Polacy
chcą być dzisiaj zaskakiwani (ofertą, ceną, atrakcjami). Wybierając wakacyjną ofertę badający wskazali
(56,4%) na zobaczenie ciekawych miejsc, realizację swoich pasji. Coraz częściej turysta kieruje się
wyborem miejsca poprzez przeczytaną książkę
czy obejrzany film. Tak więc chcemy podejmować
indywidualne decyzje, które odpowiadają naszym
potrzebom.
Ważną rolę spełnia tu również oferta cenowa!
Atrakcyjna oferta to (35% ankietowanych), możliwość realizacji pasji, zainteresowań (33%), wydarzenia (18%) to są te najważniejsze motywacje, którymi kierują się turyści (zresztą i my sami planujący
urlop, czyż nie tak?).
Ważnym elementem w doborze rodzimego wypoczynku jest chęć odwiedzenia przyjaciół i znajomych lub rodziny.
Wakacje Polaków różnią się jeżeli chodzi o wiek,
dla młodszych będzie to cena, oni także wybierają
miejsce swojego wypoczynku również ze względu
na wydarzenia (koncert , mecz , spotkania z ciekawymi ludźmi ). Osoby w średnim wieku zdecydowanie częściej wracają w to samo miejsce niż młodzi

turyści. W przedstawionych badaniach na wykresie widać że największą rolę spełnia atut ciekawych
miejsc, później rekomendacje znajomych, możliwość realizacji pasji, sprawdzone miejsca.
Zapewne pamiętają Państwo naszą ankietę przeprowadzoną przez nasze biuro LOT „Łeba - Błękitna Kraina” i muszę przyznać z satysfakcją, ze nasz
raport i przedstawiony tutaj przez agencję VMG PR
są identyczne!
Idąc dalej, wybieramy wakacje z wyprzedzeniem
(42%), sprawdzamy możliwość korzystania z atrakcji (23%), planujemy wakacje z wyprzedzeniem
i trzymamy się tego planu(19%). Tak więc nasuwa
się wniosek, który daje do myślenia, a jednocześnie otwiera nowe formy współpracy przy budowaniu swojej oferty.
Jak widzimy dzisiaj turysta to osoba świadoma,
pełena wiedzy i oczekiwań. Chcąc być atrakcyjnymi nie wystarczy już dziś zapewnić dobre, wygodne łóżko, balkon, miejsce na samochód, dzisiaj
wspólnie musimy stworzyć ciekawą, urozmaiconą
ofertę nie tylko w okresie sezonu letniego. Idąc za
hasłem „duży może więcej”, np. w Austrii stworzono wspólne oferty pobytowe i tak w hotelu turysta
może odebrać karnet na stok(tańszy!), skorzystać
z ulgi na SPA (nie koniecznie w swoim miejscu
pobytu). Co się z tym wiąże, min. mniejsze koszty
reklam dla poszczególnych gestorów turystycznych (budujemy wspólną ofertę).
W skali mikro na naszym rodzimym rynku tak
działa Lokalna Organizacja Turystyczna, wspólna
strona www.lotleba.pl, wspólny profil na Facebooku, wspólne wyjazdy na festiwale i targi turystyczne, szkolenia, materiały reklamowe, dyskusje na
temat rozwoju miasta, daje czerpanie wzajemnych
korzyści nie tylko dla członków ale przede wszystkim dla miasta, które jest najważniejszą częścią
promocji i marką Nr I w pozyskiwaniu gości.
Patrzenie na „swój ogródek” minęło. Wymiar
działań lokalnych , wzajemnych na spójnej koncepcji ma niejednokrotnie większą siłę niż kampanie ogólnopolskie.
Dzisiaj gość który wraca do nas kieruje się
przede wszystkim dobrymi wspomnieniami,
sprzyjającym klimatem, różnorodnością atrakcji
(nie wszystkie zdążyłem odwiedzić), sympatycznymi, otwartymi mieszkańcami. Zapewniam opowie
o tym swoim znajomym (gdzie taka kampania
promocyjna jest b.ważna i wyjątkowa ). Oczywiście w tym wszystkim nie można pominąć samego
kreowania i promocji miasta, jak już wspomniałam
marki turystycznej na rynku.
Turyści oczekują pogłębienia wiedzy o danym
miejscu gdzie zdecydowali się na wypoczynek.
Nasuwa się chyba tylko jedno stwierdzanie że
promocja miasta musi być zbudowana przez nas

wszystkich . Wybierając miejsce pobytu wybieramy
miasto, wieś, szukamy atrakcji i ciekawych miejsc
bo przecież niekoniecznie chcemy leżeć na plaży,
a jeszcze gorzej jak zacznie padać, a na końcu dopiero nocleg za cenę na jaką możemy sobie pozwolić. Pisząc My mam na myśli również i nas, bo
przecież też jeździmy na wakacje.
Tutaj chwila zastanowienia … czyż ja też nie kieruję
się tymi przesłankami wyjeżdżając na wypocznek?
W treści zawarte są wyniki analizy agencji VMG PR na podstawie badania opinii publicznej przeprowadzonej przez SW Rescarch

Ewa Horanin
Prezes Zarządu Lokalnej
Organizacji Turystycznej
„Łeba-Błękitna Kraina”
www.lotleba.pl
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Konkurs na produkt
turystyczny - rozstrzygnięty

W

grudniu 2014 r. Lokalna Grupa Rybacka „Pradolina Łeby” w ramach działań promocyjnych, ogłosiła konkurs
na najciekawszą ofertę turystyczną
w Krainie Słodko-Słonej. W konkursie mogli wziąć
udział wszyscy mieszkańcy obszaru objętego działaniem Lokalnej Grupy Rybackiej „Pradolina Łeby”.
Głównym celem konkursy było opracowanie oferty spędzenia niezapomnianego weekendu na terenie
Krainy Słodko-Słonej, czyli na obszarze 9 Gmin jakie
obejmuje LGR „Pradolina Łeby”.
Do udziału w konkursie swoją ofertę przygotowało
nasze Stowarzyszenie. Oferta, którą złożyliśmy pt.
BAŁTYK ZIMĄ DLA RODZINY – MAMA, TATA,
DZIECI, miała na celu promowanie aktywnego wypoczynku dla całej rodziny nad Bałtykiem
w okresie zimy.
W opisie oferty konkursowej zostały zamieszczone
szczegółowe informacja dotyczące atrakcji turystycznych, możliwości spędzenia aktywnego wypoczynku
dla całej rodziny, czy też dla samych rodziców lub
dzieci, np. zabiegi SPA, zabawa z animatorem, kąpiel
z Morsami. Zamieszczony został szczegółowy harmonogram każdego dnia pobytu w Łebie - od godzin
rannych do godzin wieczonych.
Z pośród wszystkich ofert, które wpłynęły do LGR

„Pradolina Łeby”, oferta złożona przez naszą organizację otrzymała wyróżnienie, uzyskując tym
samym:
• roczną darmową promocję w materiałach reklamowych Krainy Słodko-Słonej
• darmowe publikowanie na stronach internetowych: strona główna konkursu www.slodko-slona.pl,
zakładka `Rekomendowane’ oraz serwisach internetowych www.pradolinaleby.pl
• darmową promocję w materiałach Lokalnej Grupy
Rybackiej „Pradolina Łeby”

Przemysław Rychter
Lokalna Organizacja Turystyczna Łeba-Błękitna Kraina
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Ferie w Bibliotece
fotorelacja

z zajęć,które
Przedstawiamy Państwu fotorelację
ferii zimowych.
odbyły się podczas tegorocznych
ółpracy ze
Zajęcia były przygotowane we wsp
ołą Podstawową
Słowińskim Parkiem Narodowym, Szk
bem Wolontariaim. Adama Mickiewicza, Łebskim Klu
ą "Leśni Łowrsk
tu,10. Łebską Drużyną Starszoharce
m pasjonatem
cy" i Wiesławem Gwizdałą - łebski
ów.
i organizatorem festiwali latawc

fot. Biblioteka Miejska w Łebie
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II Karnawałowy
Trail Półmaraton
w Łebie zakończony
w dobrym stylu

W

2015 roku doszło do tego, że łebski
półmaraton to najdłuższy dystans
biegowy w Powiecie Lęborskim.
Do tego jest to impreza przełajowa
i niezwykła również ze względu na malowniczą trasę,
która poprowadziła zawodników po zalesionej Mierzei Sarbskiej, miejscami przy samym Bałtyku, aż do
latarni morskiej Stilo. W Łebie ponownie ogłoszono
konkurs na najlepsze przebranie, w związku z czym
po drodze można było napotkać wiele osób w typowo karnawałowym nastroju. Okazało się, że trudna
i wymagająca trasa tylko nakręcała atmosferę.
Z 21 kilometrów, tylko około 500 metrów biegło się po asfalcie, na reszcie odcinka podłoże było
szutrowe, lub miejscami piaszczyste. Uczestnicy
musieli zmagać się jeszcze z kilkoma podbiegami,
z czego największe i najbardziej uciążliwe było to
w okolicach półmetka, gdy trzeba było dotrzeć
na wzgórze wydmowe, na którym stoi latarnia
morska. Tam, na szczycie była okazja, aby poznać
jedyną w Polsce panią latarnik, którą w specjalnej, służbowej czapce witała biegaczy. Oprócz
kurtuazyjnego powitania (machnięcie ręką też
było akceptowalne) należało obiec latarnię
i udać się z powrotem w stronę mety, gdzie na
zawodników już czekał prowadzący imprezę
Roman Toboła, który witał każdego z osobna, opowiadał anegdoty i zapraszał do korzystania
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z dobrodziejstw hotelu Zdrowotelu Łeba – głównego
organizatora. Po wysiłku zawodnicy otrzymywali wyjątkowe, bardzo szczegółowo odlane medale,
a następnie kierowali się
w stronę stołówki, gdzie
przygotowano dla nich
dwudaniowy obiad
w systemie stołu
szwedzkiego. Przy tej
edycji półmaratonu
padł rekord trasy,
Tomasz Grycko z Władysławowa (1:15:06)
pobił go o prawie minutę. Drugi na mecie
był Adam Głogowski z
Gdyni (1:15:36), a trzeci
Daniel Taras z Malborka(1:15:57). Wśród pań najlepsze okazały się: Marlena Wieleba z Ustki (1:35:17),
Małgorzata Tuwalska z Gdańska (1:37:23)
i Hanna Jarska z Gdyni (1:42:56). Ci zawodnicy
oprócz pucharów zdobyli również nagrody finansowe.Wspomniane konkurs na przebranie karnawałowe wygrała drużyna afrykańska, która wyróżniała się
pomalowanymi twarzami, frędzlowanymi spódniczkami i ciemnym afro, dalej na podium stanął czerwony kapturek, który uciekł wilkowi, zielony dzwo-

neczek, szejk, łoś i pani dynia. Po wszystkim odbyło
się losowanie fantów ufundowanych przez miasto
Łeba, Kawon i Zdrowotel oraz weekendu dla dwóch
osób w Zespole Pałacowo-parkowym w Koszęcinie.
Co ważne, w Łebie dopisała pogoda, a co ważniejsze,
zawodnicy, przyjechało
238 biegaczy, którzy pokazali wysoki poziom sportowy. Następny Karnawałowy
Trail Półmaraton już za
rok, do zobaczenia!

Adrian Sosnowski |
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Historia Zlotów
Motocyklowych
w Łebie

P

o telefonie od miejscowego motocyklisty,
Przemka, który zobaczył w internecie filmy
z imprez organizowanych w innych miejscowościach, Kudłaty w 2010 roku przyjechał do Łeby na spotkanie w sprawie organizacji
zlotu. Nikt wtedy nie podejrzewał, że Łeba stanie
się miejscem, do którego co roku zjeżdżać się będą
tysiące motocyklistów z całej Polski, a nawet z Kaliningradu, Białorusi, Czech, Norwegii, czy Szkocji.
Zloty motocyklowe organizowane przez
Marcina Piotrowskiego już od pięciu lat przeznaczone są nie tylko dla posiadaczy motocykli, ale
także dla wszystkich, którzy lubią dobrą zabawę
i niezapomniane przeżycia.
Pierwsza impreza odbyła się dzięki współpracy
Kudłatego z Wojtkiem Pietruszewskim oraz księdzem Mariuszem Legieżyńskim. Panowie wspólnie
postanowili zorganizować w centrum miasta zlot
motocyklowy. Przez trzy dni trwania imprezy można było posłuchać dobrej rockandrollowej muzyki,
zmierzyć się w licznych konkurencjach, obejrzeć
niezwykłe pokazy stuntu, a wieczorami puścić
w niebo lampion. Parady motocyklowe, szczególnie
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te nocne okazały się wyjątkowym widowiskiem,
przyciągającym tłumy wielbicieli dwóch kółek oraz
turystów. Liczne atrakcje spodobały się nie tylko
zlotowiczom, ale i mieszkańcom miasta. Władze
Łeby postanowiły kontynuować współpracę z panem Piotrowskim. W latach kolejnych zloty zostały
na stałe wpisane do kalendarza imprez. Stały się
one wizytówką miasta, bo nie ma co ukrywać, że
turyści często decydowali się na przyjazd właśnie tu
ze względu na odbywający się zlot motocyklowy.
Rok 2014 przyniósł zmiany w organizacji zlotu.
Impreza została przeniesiona na inny, o wiele większy od poprzedniego teren. Nie dość, że znajduje
się on o wiele bliżej do morza, to co
najważniejsze znajduje się tam dużo
drzew, które dają upragniony cień w
sierpniowe upały. Dodatkowym atutem
było to, że po raz pierwszy trwał on aż
tydzień. Dzięki temu każdy uczestnik
mógł do woli nacieszyć się wyjątkową
atmosferą, poznać wielu fascynujących
ludzi i odetchnąć od monotonii dnia
codziennego. Przyjaźni nawiązało się

mnóstwo, tym bardziej, że coraz więcej turystów z
zagranicy odwiedza łebską imprezę motocyklową.
Nic tak bowiem nie łączy ludzi, jak wspólna pasja.
Podczas tych siedmiu dni posłuchać można było
dobrej muzyki, sprawdzić podczas licznych konkurencji zlotowych czy po prostu napić się piwa. Dużym atutem była muzyka na żywo grana codziennie
już od godzin popołudniowych. Na pierwszy Zlot w
Łebie przyjechało ok 600 maszyn, rok temu łącznie
przez cały tydzień przewinęło się 2 tyś motocykli.
Z roku na rok widzimy coraz większe zainteresowanie zlotem przez turystów, którzy specjalnie w tym
terminie wybierają urlopy w Łebie.
W tym roku zlot odbędzie się w dniach 17 – 23
sierpnia. Podczas imprezy odbędzie się akcja
krwiodawstwa MotoKropla, podczas której każdy
chętny będzie mógł oddać krew dla ofiar wypadków komunikacyjnych. Każdy krwiodawca otrzyma
darmowy pakiet gadżetów.
W 2015r. dostaliśmy pismo poparcia dla MotoKropli od Prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego, świadczy to o tym, że akcja jest dostrzegana i doceniana nie tylko przez motocyklistów.
Po raz pierwszy pojawi się także specjalna Strefa
Malucha, przeznaczona dla najmłodszych uczestników imprezy.
Specyficzny klimat i wyjątkowe walory przyrodnicze wyróżniają Łebę wśród wielu nadmorskich
miejscowości. Trzeba przyznać, że zlot odbywający się tam cyklicznie jest niewątpliwie kolejnym
argumentem przemawiającym za tym, by i to lato
spędzić właśnie tam.

Grand Prix Polski
w wędkarstwie
morskim na przynęty
sztuczne z dryfujących
jednostek

13-15.03.2015
27-29.03.2015
(termin rezerwowy)
ORGANIZATORZY:

Komisja Wedkarstw Morskiego przy Zarządzie Okręgu
Polskiego Związku Wędkarskiego na zlecenie Zarządu
Głównego PZW przy współpracy sponsorskiej firmy
KONGER, Centrum Informacji Turystycznej Urzędu
Miejskiego w Łebie

PATRONAT
Burmistrz Miasta Łeby
Zawody bedą rozgrywane na wodach
Bałtyku, baza - Port Jachtowy
w Łebie

Punkt Porad
Prawnych
Punkt bezpłatnych porad prawnych przy
Komisji ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych Czynny w każdy czwartek
w godz. 18:00 do 20:00.
tekst ~ Kamila Gransort
zdjęcia ~ Marcin Piotrowski

Radca prawny – Pani Małgorzata Kopeć.
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Morsowania
ciąg dalszy...

Żadna fala ani burza
Nam niestraszna jest....

T

e słowa naszego „Hymnu Morsów Łebskich” prowadzą nas dalej do sukcesów
i promowania naszej ukochanej Łeby w tym
sezonie morsowym. Największym wydarzeniem zaraz po mistrzostwach polski w pływaniu
ekstremalnym i Światowym Festiwalu Morsowania
w Kołobrzegu był niewątpliwie XII Międzynarodowy Zlot Morsów w Mielnie i bicie rekordu Ginnesa.
Oczywiście nie mogło nas tam zabraknąć wśród
1799 morsów z całego świata w jenoczesnym wejściu do lodowatego Bałtyku.
Następnym bardzo ważnym wydarzeniem dla
naszego klubu był występ na Otwartych Mistrzostwach Anglii w Pływaniu Ekstremalnym w Londynie, gdzie nasza ikona łebskiego morsowania
Wojcich Grabowski zdobył brązowy medal występujęc jako reprezentant Polski.
W tym samym dniu kiedy mors Wociech walczył
o medale inni członkowie klubu godnie reprezen-
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towali Łebę na 9 rocznicy powstania Klubu „Wiking” Postomino na plaży w Jarosławcu. Następny
tydzień w naszym grafiku okazał się ,oprócz kąpieli, przygodą militarną. Zostaliśmy zaproszeni na
Międzynarodowy Zlot Pojazdów Historycznych w
Malechowie. Uczestniczyliśmy w insenizacji bitwy,
czyli Morsy Łebskie na wojnie.Było ciekawie, bardzo
bojowo,dużo strzelaniny, huku i walki..........wojnę
wygrały oczywiście MORSY ŁEBSKIE ! Nastepny
tydzień to już kąpiel i impreza integracyjna w Jeziorze Osowskim, którą zorganizowali nasi członkowie
klubu z Lęborka.
W najbliższą niedzielę może uda nam się w końcu całym klubem spotkać się w naszym morsowym
miejscu spotkań,które jednogłośnie nazwaliśmy
FOKARIUM. Najbliższe plany to coroczny wyjazd w
góry i kąpiel w lodowatym Dunajcu. W tym samym
czasie bardzo ważne uczestnictwo morsa Wojciecha
w ekstremalnych zawodach pływackich w Estonii.

Przypominamy o naszej łebskiej imprezie
22 marca 2015 II Pomorski Zjazd Morsów pod
hasłem Pożegnajmy razem zimę.
Piotr Głuszko
wiceprezes Łeba Mors Poland

Zlot morsów - Mielno 2015 r.

W

dniach 13-15 luty 2015 r.
w Mielnie Błękitne Morsy Łebskie reprezentowane były przez
Ireneusza Mania. Jak zawsze
było bardzo wesoło i przyjemnie spędzić czas w
towarzystwie morsów z całej Polski i Świata.
Podczas trzydniowego zlotu morsów odbywały się liczne zabawy, spotkania integracyjne
morsów oraz sympozja związane z morskimi
kąpielami. Inauguracją była niedzielna parada
oraz bicie rekordu Guinessa w jak największej
liczbie kąpiących się morsów w zimnej wodzie.
Rekord został pobity w liczbie 1799 morsów
jednocześnie zażywających kąpieli morskiej.
Jak zawsze było zajefajnie i do zobaczenia
w przyszłym roku w Mielnie.
tekst ~ Ireneusz Mania
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Zajęcia w RCKiF BOLENIEC w Łebie
Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

15:00- 16:00
Zajęcia świetlicowe

12:00- 16:00
Zajęcia świetlicowe

12:00- 15:00
Zajęcia świetlicowe

14:00- 16:00
Zajęcia świetlicowe

12:00- 15:15
Zajęcia świetlicowe

16:00- 17:30
Chór BIEDRONKI

16:00- 17:00
Rytmika gr. A

15:00- 16:30
Rękodzieło (biuro)

16:00- 17:15
Koło teatralne

15:30- 18:00
Zespół HCC

16:30- 17:30
Zajęcia z matematyki
(biuro)

17:00- 18:00
Zajęcia plastyczne
(biuro)

15:15- 16:00
Koło gitarowe
- grupa A

17:15- 18:00
Koło gitarowe
-grupa B

18:00- 21:00
Chór BEL CANTO

17:30- 18:30
Koło szachowe (biuro)

17:15- 18:15
ZUMBA

16:00- 17:00
Chór BIEDRONKI

18:00- 20:00
Zespół HCC

17:30- 18:30
Rytmika gr. B

18:15- 19:30
Rytmika gr. C

17:00- 18:00
Zajęcia z matematyki
(biuro)

20:00- 21:00
ZUMBA

18:30- 19:30
Zespół wokalno- instrumentalny

17:00- 17:45
Koło gitarowe
- grupa C
18:00- 21:00
Chór BEL CANTO

RYTMIKA:
Rytmika gr. A (do 8 lat) | Rytmika gr. B (9- 11 lat) | Rytmika gr. C (powyżej 12 lat)

X TALENTIADA

Rada Rodziców oraz Dyrekcja Szkoły
Podstawowej w Łebie zapraszają wszystkich
mieszkańców naszego miasta na jubileuszową
X TALENTIADĘ

22.03.2015
godz. 15.oo
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