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Miasto Łeba Liderem  
Wspierania Oświaty

Łeba w plebiscycie
Top Atrakcje 2015

Urząd miasta Łeby znalazł się w pierwszej dziesiątce wyróżnionych  w rankingu LIDER WSPIERANIA 
OŚWIATY w kategorii „Małe Miasta”. Wyniki rankingu zostały ogłoszone podczas podczas uroc-
zystej gali na Ogólnopolskiej Konferencji Samorządu i Oświaty Edukacja Przyszłości, która odbyła się  

11 marca 2015 roku w Teatrze Capitol. Ranking jest opracowywany na podstawie wysokości dopłat gminnych 
do subwencji oświatowej.

W łaśnie rozpoczęły się eliminacje ple-
biscytu Top Atrakcje 2015 organizo-
wanego przez portal PolskieSzlaki.pl,  
w którym wybierane są najlepsze atrak-

cje turystyczne w Polsce na dany rok. To już czwarta 
edycja plebiscytu. Twoje miasto znalazło się wśród 
miast wytypowanych do eliminacji, poinformuj  
o tym Internautów na swojej stronie i zwiększ szan-
se na wygraną! Głosowanie odbywa się pod adresem:  
www.topatrakcje.pl/2015/39,parki-rozrywki.html. 
Plebiscyt Top Atrakcje przeprowadzany jest w dwóch 
etapach - eliminacjach i w głosowaniu finałowym. 
W eliminacjach biorą udział atrakcje wytypowane 
przez redakcję portalu. Podczas głosowania Inter-
nauci wyłonią dwie najlepsze atrakcje w poszcze-
gólnych podkategoriach. Eliminacje potrwają do 
14 kwietnia 2015. Drugi etap plebiscytu to głoso-
wanie finałowe, w którym wyłonione zostaną naj-
lepsze atrakcje w poszczególnych kategoriach czyli 
Top Atrakcje. Głosować może każdy Internauta, nie 
jest wymagana rejestracja. Finał trwać będzie od 
14 kwietnia do 15 maja 2015. Kategorie Top Atrak-
cji Parki Rozrywki (podkategorie: parki miniatur,  
dinoparki, ogrody zoologiczne, parki tematyczne,

lunaparki), Miasta i miejscowości (podkategorie: duże 
miasta, nadbałtyckie kurorty, miejscowości z klima-
tem, miejscowości górskie, ratusze miejskie), Zamki  
i pałace (podkategorie: zamki krzyżackie, zamki juraj-
skie, zamki dolnośląskie, zamki w dużych miastach, 
perełki małych miejscowości), Obiekty sakralne (pod-
kategorie: katedry, sanktuaria, kościoły drewniane, 
cerkwie, klasztory), Krajobrazy (podkategorie: pasma 
górskie, szczyty, regiony, jeziora, parki narodowe). Jeśli 
chcesz zachęcić Internautów do głosowania, pobierz 
materiały promocyjne i zamieść je na swojej stronie.  
www.topatrakcje.pl, to opiniotwórczy, popularny por-
tal turystyczny opisujący atrakcje i ciekawe miejsca  
w Polsce. Liczba odwiedzających portal w sezonie się-
ga nawet 15-20 tys. osób/dzień. Oprócz opisów atrak-
cji i szlaków turystycznych odnaleźć w nim można 
również bogatą galerię zdjęć, fotorelacje Krajtroterów  
i bardzo prężne Forum. Jeśli lubisz podróżować i po-
znawać ciekawe miejsca, ten portal jest dla Ciebie!

http://leba.eu/pl/2015/glosuj-na-lebe-w-top-atrakcje/

Głosować można również na naszej stronie  
internetowej:

Pani Małgorzata Szałajko od dnia 09.03.2015 r. 
jest nowym pracownikiem naszego Urzędu na 
stanowisku podinspektora ds. pozyskiwania środ-
ków zewnętrznych. Główne zadania na zajmo-
wanym stanowisku to pozyskiwanie, rozlicza-
nie środków zewnętrznych (ze źródeł krajowych, 
Unii Europejskiej i innych) oraz stały monitoring 
możliwości pozyskania środków dla Miasta Łeby  
i organizacji w nim działających. Pani Małgorzacie 
życzymy sukcesów!

Informacja o nowym 
pracowniku
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Rajd rowerowy   
Łeba – Mikołajki – 
Szczyrk

Z ciekawą inicjatywą  wystąpiła Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
w Łebie. Przy aprobacie Burmistrza Łeby  
Andrzeja Strzechmińskiego podjęto się 

zorganizowania Rajdu rowerowego Łeba – Mikołajki 
-Szczyrk. Pięciu śmiałków  postanowiło  na rowerach 
pokonać w dziesięciu etapach trasę ponad tysiąca 
kilometrów. Termin realizacji  od 03 do 15 maja.
Poprzez to działanie chcemy osiągnąć kilka bardzo 
istotnych celów.
 1. Promowanie ruchu trzeźwościowego i bezpie-
czeństwa poruszania się po drogach.
 2. Przybliżenie walorów  Łeby i  Wicka jako miejsco-
wości przyjaznych dla wszystkich, którzy zamierzają 
aktywnie, bezpiecznie i w dobrych warunkach spę-
dzić urlop.
 3. Aspekt humanitarny, akcja ma na celu zgroma-
dzenie środków finansowych na leczenie dziecka
chorego na MUKOWISCYDOZĘ.
Burmistrz Łeby Andrzej Strzechmiński oraz włoda-
rze Mikołajek i Szczyrku objęli patronat nad rajdem.

Coraz większe zainteresowanie rajdem przejawiają 
media lokalne i ogólnopolskie.
Wszyscy zainteresowani będą mogli na bieżąco śle-
dzić przebieg rajdu na specjalnie w tym celu przygo-
towanej stronie internetowej.

Przebieg trasy:

Łeba - Gdańsk -  102 km
Gdańsk - Pasłęk -  85,4 km
Pasłęk - Olsztyn -  74,5 km
Olsztyn - Mikołajki - 88,9 km
Mikołajki - Przasnysz -  124 km
Przasnysz - Wyszogród -  98,1 km
Wyszogród - Łódź - 108 km
Łódź - Częstochowa -  131 km
Częstochowa - Kraków -  123 km
Kraków - Szczyrk - 106 km

Izabela Koch
Specjalista ds. promocji / Pomorska Regionalna 

Organizacja Turystyczna

Marek Lacher
UM Łeba

Wizyta blogerki z Finlandii

W dniach 09 – 12.04.2015 w regio-
nie pomorskim będziemy gościć 
blogerkę Liisę Nygard z Finlan-
dii, która od kilku lat prowadzi 

blog turystyczny www.routesandtrips.com. 
Blog odnotowuje około 1000 unikalnych użyt-
kowników miesięcznie. W 50 % to odbiorcy  
z Finlandii, pozostała połowa to czytelnicy europej-
scy.  W 70% odbiorcami bloga są kobiety w przedzia-
le wiekowym 25-34 oraz 55 – 64. Główna tematyka  
bloga dotyczy:  podróży, hoteli oraz zakwaterowa-
nia. Głównym celem wizyty jest prezentacja walorów 
turystycznych i naturalnych regionu pomorskiego, 
dlatego blogerka zwiedzi: Główne Miasto   (w tym 
MHMG, Teatr Szekspirowski, Bazylikę Mariacką)  

i ECS w Gdańsku, wyruszy na wycieczkę rowerową 
z Gdańska do Sopotu, gdzie pozna najważniejsze 
atrakcje tego miasta, w tym: Monte Cassino, Molo, 
Krzywy Domek, Dom Zdrojowy - solanki pijalnia, 
punkt widokowy. Ostatni dzień pobytu blogerka 
spędzi w Słowińskim Parku Narodowym poznając 
walory Łeby. Podczas pobytu blogerka zostanie za-
kwaterowana w Hotelu Hanza, dodatkowo wszystkie 
posiłki zostały zaplanowane w partnerskich restau-
racjach pomorskie prestige, które wyznaczają się ja-
kościową kuchnią regionu pomorskiego
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Pożegnanie ze służbą...

Powrót Komendanta...

W asyście pocztu sztandarowego, ka-
dry kierowniczej i Orkiestry MOSG 
komendant Morskiego Oddzia-
łu Straży Granicznej, kontradmirał  

SG   Piotr Stocki,  uroczyście pożegnał dziś od-
chodzącego na emeryturę podpułkownika  
SG Jarosława Manikowskiego, komendanta  
Placówki Straży Granicznej w Łebie.

Kontradm. SG Piotr Stocki przypomniał przebieg 
przeszło 20-letniej służby podpułkownika, który  
z Morskim Oddziałem Straży Granicznej związał się 
w 1994 roku. Służył w Helu i Władysławowie, a od 
2000 roku w Łebie. W 2013 roku został komendan-
tem łebskiej Placówki Straży Granicznej.
Komendant MOSG podziękował żegnającemu się  
z mundurem oficerowi za wkład i wysiłek, który wło-
żył w ochronę granicy państwowej. Wręczył mu na 
pamiątkę służby w MOSG oficerską szablę.
Ppłk SG Jarosław Manikowski za wzorową służbę  
w 2009 roku wyróżniony został Odznaką Straży Gra-
nicznej, a dwa lata temu – medalem Za Zasługi dla 
Straży Granicznej 

Z dniem 01 marca 2015r nastąpiło rozformo-
wanie Placówki Straży Granicznej w Łebie. 
W obecnym kształcie swoim terytorial-
nym zasięgiem obszar ten objęła Placówka  

Straży Granicznej we Władysławowie. 
Z prawdziwą przyjemnścią witamy nowego Komen-
danta płk Krzysztofa Maluchnika (Komendanta 
Placówki Straży Granicznej w Łebie w latach 2003 
– 2013), który dał się poznać jako znakomity orga-
nizator umiejętnie łączący dowodzenie jednostką 
organizacyjną SG z jej rolą społeczną. Wcześniejsza 
współpraca z lokalną społecznością zaowocowała 
m.in. stworzeniem klasy o profilu Straż Graniczna  
w Liceum Ogólnokształcącym w Łebie. Wychowy-
wanie młodego pokolenia w duchu patriotycznego 
obowiązku, kształtowanie postaw moralnych, to naj-
lepsza rekomendacja dla Komendanta Maluchnika 

Julia Tomicka
podinspektor ds. turystyki i promocji

źródło ~ Morskie Oddziały Straży Granicznej
www.morski.strazgraniczna.pl
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opracował ~ Radosław Czyżewski
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Radni Rady Miejskiej w Łebie pełnią dyżury  
w każdy poniedziałek w godz. 1430 - 1530 w budyn-
ku Urzędu Miejskiego przy ul. Kościuszki 90, w po-
koju nr 2 - Biuro Rady Miasta (parter).

Dyżury
Radnych

NIEMOŻLIWE 
STAJE SIĘ MOŻLIWE

Marek Kamiński, pierwszy człowiek 
na ziemi, któremu udało się zdobyć 
oba bieguny w ciągu jednego roku, 
ruszył do Santiago de Compostela. 

13 marca 2015 roku rozpoczął swoją wędrówkę  
z Kaliningradu do Santiago. Łącznie pokona 
ponad 4000 kilometrów w ciągu około 3 i pół 
miesiąca. We wtorek 24 marca 2015 przed go-
dziną 18  Pan Marek Kamiński dotarł  do Łeby  
w ramach swojej pieszej wędrówki szklakiem  
św. Jakuba. W tym dniu pokonał dystans  
30 km. Tak się akurat szczęśliwie złożyło, że  
w tym dniu Pan Marek Kamiński obchodził swoje 
urodziny, z tej okazji władze naszego miasta wrę-
czyły jubilatowi kwiaty, które Pan Marek złożył  
w koście św. Jakuba Apostoła  w  Łebie w intencji 
powodzenia jego pielgrzymki. Trzymamy kciuki 
za powodzenie pielgrzymki 

Julia Tomicka
podinspektor ds. turystyki i promocji
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W dniach 20-22 marca, grupa radnych  
z Łeby i Mikołajek  przebywała  
w Szczyrku. Udali się tam na zapro-
szenie Rady Miasta Szczyrk w ramach 

programu Morze, Góry i Mazury. W związku z tym 
programem, radni trzech zaprzyjaźnionych miast 
będą dokonywać wymiany doświadczeń i pomy-
słów. Będą zapoznawać się z osiągnięciami kolegów 
i poznawać miasta partnerskie.
Pierwszym etapem był wyjazd do Szczyrku.  
Goszczono tam  9 osób z Łeby i 20 osób z Mikołajek. 
Nasz pobyt rozpoczął się serdecznym powitaniem  
i uroczystą sesją Rady Miasta  w szczyrkowskim ratu-
szu. Dokonano  prezentacji dorobku trzech uczest-
niczących w programie Morze, Góry i Mazury miast. 
Dyskutowano o możliwościach rozwoju i pomysłach 
na jeszcze lepszą współpracę między partnerskimi 
gminami. Miasto Szczyrk przyjęło nas z niesamowitą 
wręcz serdecznością, przygotowano  bardzo bogaty 
program pobytu połączonego z krótkim wypoczyn-
kiem. Byliśmy na szczycie Skrzycznego, gdzie wje-
chaliśmy wyciągiem narciarskim, byliśmy w Chacie 

na Groniu, która znajduje się w górach na szlaku 
do Bystrej. Tutaj podjęto nas kolacją w typowo be-
skidzkim stylu. Uczestniczyliśmy też w spotkaniu  
i koncercie kapeli góralskiej Ondraszki. Gospodarze 
przygotowali - oprócz zwiedzania Szczyrku oczywi-
ście - jeszcze inne atrakcje jak: zwiedzanie i msza  
w  Sanktuarium z cudownym źródełkiem, Festiwal 
Góralski, zwiedzanie skoczni narciarskiej i seans 
w kinie studyjnym, jednak na wszystko nie starczy-
ło czasu. Wyjeżdzaliśmy ze Szczyrku zachwyceni 
serdecznością tych ludzi, przemiłą atmosferą pa-
nującą podczas pobytu, pełni nowych pomysłów  
i chęci dalszej,  owocnej współpracy ze Szczyrkiem  
i Mikołajkami. Z niecierpliwością czekamy na  spo-
tkanie w przyszłym roku w Łebie. Postaramy się od-
wdzięczyć  za tak miłe przyjęcie 

RADNI W SZCZYRKU

Beata Smorawska
zdjęcia ~  Daniel Gierszewski

Dyżur Przewodniczącego 
Rady 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. 

Szanowni Państwo

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
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W jeżdżających do Łeby 7 marca po go-
dzinie 17.00 wyraźnie intrygował 
wypełniony po brzegi parking przy 
Centrum Informacji Turystycznej. 

Zwalniano i z zaciekawieniem dopytywano o powód 
takiego zgromadzenia pojazdów. Właśnie odbywało 
się wydarzenie obecne stale w kalendarzu imprez 
kulturalnych Łeby – wernisaż Klubu Pracy Twór-
czej „Absurd”. Tym razem na uroczystym otwar-
ciu wystawy obrazów zatytułowanej „W światłach  
i cieniach” oprócz licznych gości tworzących sym-
patyczną atmosferę i z zainteresowaniem oraz cie-
płym przyjęciem przyglądającym się przeszło stu 
malarskim dziełom uczestniczył burmistrz Łeby An-
drzej Strzechmiński. Trzeba to niewątpliwie uznać za 
wyraz słusznej polityki w obszarze kultury ze strony 
władz miasta, a także dowód uznania dla dokonań 
artystycznych członkiń Klubu.
   Zgromadzone na wernisażu prace malarskie po-
dzielono na kilka tematów, m.in. Łeba w sezonie, 
Poranek, Oficyna, Deszczowa piosenka, Martwa na-
tura. Artystki zaprezentowały ponadto inne obrazy, 
które odzwierciedlają ich szczególne zainteresowa-
nia tematyczne i preferencje technik malarskich. 
Gości zwiedzających wystawę zaskoczyła pomysło-
wość w interpretacji, rozmaitość stylistyczna oraz 
przemyślana i oryginalna ekspresja. 

   Nie chcę oceniać w tym miejscu poszczegól-
nych prac, zbyt wiele trzeba by czasu, by z uzna-
niem wypowiedzieć się o doświadczeniu, dojrza-
łości twórczej i sprawności w posługiwaniu się 
tworzywem malarskim członkiń Klubu o najdłuż-
szym stażu: Kamili Arseniuk, Joanny Grabowskiej,  
Brygidy Laskowicz, Agnieszki Konińskiej,  
Marzanny Skobodzińskiej. Szkoda tylko, że 
w tym roku zabrakło prac Renaty Beczyczko  
i Agaty Radłowskiej z tego wiernego Klubowi gro-
na. Wiele pozytywnego trzeba by także napisać  
o obrazach mniej jeszcze doświadczonych na drodze 
artystycznej adeptek malarstwa: Jolanty Jakubczyk,  
Margity Kwidzińskiej i Krystyny Suchockiej. Znako-
micie potrafiły bowiem wykorzystać swoje obecne 
atuty artystyczne.
   Wszystkich miłośników sztuki zachęcam gorąco 
do odwiedzenia wystawy w Centrum Informacji Tu-
rystycznej. Potrwa do końca maja 2015, czynna zaś 
jest w godz. od 10.00 do 14.00 

MARCOWE SPOTKANIE
ZE SZTUKĄ

Krzysztof Wichary
Klub Pracy Twórczej „Absurd”
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O takich małych miejscowościach jak Łeba 
mówi się, że to „wymarłe miasteczka” po 
sezonie turystycznym. Mieszkamy na  
Kaszubach niedaleko Trójmiasta, a do 

Łeby wpadamy czasami, bo opiekujemy się domem 
naszych znajomych.
8 marca wracałam ze Słowińskiego Parku Narodo-
wego i gdyby nie moje zmęczenie pewnie bym nie 
trafiła do biblioteki miejskiej na Dzień Kobiet. Moje 
zaskoczenie było naprawdę duże! Uroczystość zo-
stała zorganizowana z wielkim rozmachem jak się 
dowiedziałam przez Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Łebie, zespól Jantar i bibliotekę. Warto było zoba-
czyć! Rewelacyjna gra członków zespołu Jantar w ko-
micznych scenkach niejednego zawodowego aktora  
by zdziwiła.
„Baby pod niebem”- pierwsza scena, gdzie grał  cały 
zespół, była zaskoczeniem dla publiczności wy-
myślnymi strojami i rekwizytami, grą aktorów oraz 
ciekawym komicznym tekstem. Scenki: ”Rodzina 
Walusia” i „Klimakterium odchudzanie na siłę”- po-
waliły publiczność. Oglądający świetnie się bawili 
sala drżała od śmiechów. Krótkie scenki - wiersze: 
Babcia, Sąsiadka, Kwiatek dla Ewy wypowiedziane 
były z wielkim zrozumieniem tekstu. Zastanawia-
łam się skąd ten zespół ? Panie siedzące obok poin-
formowały mnie, że z Łeby. Czy aktorzy nie maja tre-

my?....Oni nie mieli! Przynajmniej publika tego nie 
odczuła. Mistrzowskie wykonanie, parodiowanie,  
a nawet zmiana głosu! Naprawdę z wielkim podzi-
wem oglądałam i wysłuchałam pięknych pieśni  
o miłości, również w wykonaniu zespołu. Podkłady 
muzyczne były  „żywą muzyką” zespołu „Luba” gra-
jącego w przerwach między scenkami. To co widzia-
łam, mówię tu bez kozery, może być wystawione na 
scenach teatru. Składam gratulacje całemu zespoło-
wi,bo zdaję sobie sprawę z ogromu pracy, jaki wło-
żyli w to dzieło twórcze. Myślę,że publiczność dała 
temu wyraz, bo owacje były długie i na stojąco 

Maria Kiermowska
Z podziękowaniem

WARTO BYŁO !
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W sobotę 21 marca od rana siąpiło i było 
zimno, okazało się, że taka pogoda 
paradoksalnie jest zachętą do walki o 
wykręcenie jak najlepszego czasu. Za-

wodnicy na metę dotarli ubłoceni od stóp do głów  
i z uśmiechem od ucha do ucha. Po wszystkim zgod-
nie też podkreślali, że filarami  tej imprezy i czynni-
kami wynoszącymi ją ponad 
większość zawodów były: 
trasa i jej profesjonalne ozna-
czenie oraz trzydaniowy po-
siłek podawany w systemie 
jesz ile chcesz.
 Cała impreza to nie tylko 
start Duathlonu, gdzie za-
wodnicy najpierw jechali 
rowerem przez 23 km, by 
następnie przebiec jesz-
cze 11, ale też  starty Ma-
ratonu MTB na dystansie 
Mini (23,5 km) i Maxi (45 
km), które odbywały się równolegle. Trasa wiodła 
przez Mierzeję Sarbską, wzdłuż Bałtyku i jeziora 
Sarbsko. Podłoże było tam zróżnicowane, na po-
czątku kolarze mieli do pokonania 400 m asfaltu,  
po czym wkroczyli do lasu, w  którym zaczął się praw-
dziwy przełaj. Była to momentami mocno wydmo-
wa trasa, gdzie poziom trudności był podwyższony 

ze względu na wciągający piasek. W tym wypadku 
deszcz okazał się pomocny, bo ubijał ten niesforny  
i sypki grunt. Do tego, na zwykłych ścieżkach leśnych 
pojawiło się błoto, które odsłoniło wystające i śliskie 
korzenie. Na trasie znalazło się kilka nienajwięk-
szych wzniesień z trudnymi podjazdami. W skrócie 
można powiedzieć, że ten odcinek to piach i błoto, 

byłoby to jednak pewne przekłamanie, gdyż 
okolica jest wyjątkowo 
malownicza, rzadko 
bowiem ma się okazję 
jeździć po nadmor-
skich ścieżkach – dzi-
kich lasach w wydmo-
wym otoczeniu.  Ważne 
też jest to, że oznaczenie 
trasy było wykonane na 
najwyższym poziomie. 
Organizatorzy specjal-
nie poprowadzili drogę 
w skomplikowany, czę-
sto nieoczywisty sposób, 

uatrakcyjniając ją znacznie. Ich doświadczenie  po-
zwoliło na w pełni profesjonalne rozmieszczenie 
taśm i strzałek.
Duathlon wygrał Daniel Formela z Gdyni, dwu-
krotny mistrz Polski w duathlonie. Walka była za-
cięta, gdyż trasę rowerową pokonał jako pierwszy                 

WIOSENNY DUATHLON NA WYDMACH 
– INTENSYWNIE I PROFESJONALNIE
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Bartosz Banach – zwycięzca poprzedniej edycji im-
prezy. Formela zdołał go prześcignąć dopiero pod-
czas biegu, nadrabiając jednocześnie dwie minuty 
straty.

W pierwszy dzień wiosny do Łeby przyjechało 319 
osób, które pokonały trudne warunki i wspólnie ści-
gały się na łebskich trasach. Każdy z nich otrzymał 
pamiątkowy, odlewany medal, posiłek regeneracyjny  
i pakiet startowy. Gospodarz – Zdrowotel Łeba – za-
pewnił prysznice w pokojach hotelowych, szatnię  
i depozyt, co znacznie podniosło komfort zmagań 
w niesforną pogodę. Dla najlepszych przygotowano 
puchary i nagrody finansowe. Po ceremonii dekora-
cji i oficjalnym zakończeniu imprezy przyszła pora 
na „Cold Water”, czyli wspólną kąpiel w morzu, którą 
w tej temperaturze prawdziwie należy nazwać mor-
sowaniem. Dla osób, które zdecydowały się zostać 
w hotelu, po zawodach odbyła się uroczysta kolacja 
połączona z wieczorem szantowym

Adrian Sosnowski
Zdrowotel Łeba

Wojciech Siwczyński
zdjęcia ~ Małgorzata Siewiera

zdjęcia~Alicja Niemiec

„Godzina dla morświna”

W dn. 22.03.2015 r. w Sopocie odbyła się 
wielka mobilizacja osób działających 
na rzecz ochrony jedynego krewniaka 
delfina żyjącego w Bałtyku – morświ-

na. Morświn jest gatunkiem krytycznie zagrożonym 
wyginięciem w Bałtyku i aby zwrócić uwagę na pro-
blem około 150 osób pojawiło się w niedzielę ok. 11 
na plaży w Sopocie, by wziąć udział w akcji WWF 
Polska, pod hasłem „Godzina dla morświna. Bądź 
moim głosem. Pomóż”. Na plaży, w pobliżu mola, 
pojawiły się morsy, byli też przedstawiciele Trój-
miasta oraz członkowie Błękitnego Patrolu WWF -  
z całego polskiego wybrzeża. Punktualnie o godz. 11 
wszyscy uczestnicy ustawili się w kształcie wielkiego 
morświna, po czym weszli razem do Bałtyku. 
Morświn jest bardzo cennym gatunkiem, którego 

zostało zaledwie 450 osobników. 
Zbierane są obecnie podpisy pod apelem do Mi-

nistra Środowiska, aby jak najszybciej wyłożył do za-
twierdzenia program ochrony morświna, w którym 
znajdują się rozwiązania, które pozwolą skutecznie 
uchronić ten gatunek. 

Przedstawiciele WWF podkreślają, że każdy może 
realnie pomóc tym ssakom. Wystarczy złożyć podpis 
pod apelem skierowanym do polskich władz o jak 
najszybsze przyjęcie i wdrożenie programu ochrony 
bałtyckich morświnów. Znajduje się on na stronie 
www.godzinadlaziemi.pl  

łebski biuletyn informacyjny 03-2015 |  11



MORSY Z POMORZA
POŻEGNAŁY ZIMĘ W ŁEBIE

22 marca 2015 na zaproszenie Klubu 
Łeba Mors Poland Morsy Łebskie do 
naszej ukochanej Łeby zjechały się 
kluby morsów z całego Pomorza, aby 

uroczyście pożegnać zimę. Nie zabrakło morsów  
z Jastarni, Szczecinka, Białogardu, Pucka, Mielna, 
Rewy i Słupska. Wspierały nas również Morsy Gdyń-
skie, Darłowscy Twardziele, Kołobrzeski Klub Mor-
sów, Posejdon Koszalin, Nordowe Morsy, Wiking 
Postomino, Helskie Morsy. Gościem specjalnym 
był mistrz świata w przebywaniu w suchym lodzie  
Zbigniew Falkowski. Swoją obecnością zaszczycili 
nas również Burmistrz Miasta Łeby Andrzej Strzech-
miński, Starosta Powiatu Edmund Głombiewski, 
Burmistrz Miasta Lęborka Witold Namyślak oraz 
Książę Księstwa Łebskiego Zbyszko wraz z małżonką.
Całą imprezę przy wsparciu Burmistrza Miasta Łeby 
i Starostwa Powiatowego zorganizowali członkowie 
naszego klubu, którzy dali z siebie wszystko, aby  
II Pomorski Zjazd Morsów w Łebie przeszedł do hi-
storii jako niezwykła impreza. Trudno byłoby doko-

nać tego bez naszych partnerów, którym serdecz-
nie dziękujemy za pomoc. Nasi partnerzy przy 
tym przedsięwzięciu to: Julia Tomicka CIT Łeba, 
Hotel „Neptun”, Hotel „Wodnik”, Hotel „Łeba”,  
DW „Maxim”, Restauracja „Pasja”, Resturacja 
„Hono Tu”, zakład „Ternaben”, delikatesy Kocha-
nowscy, Państwo B.J.Wawrzyniak, Browar Łebski,  
P. Magda Jędrzejewska, Państwo J.P. Tołoczko, 
Piekarnia Głodowski, Hurtownia „Formela”, Port 
Jachtowy w Łebie no i oczywiście nasz sympatyczny 
mors Stasiu Mazurek, który zpewnił nam tę nieby-
wałą oprawę militarną.
Zapraszamy za rok, postaramy się nie osiąść na 
laurach 

Piotr Głuszko
wiceprezes  Łeba Mors Poland

zdjęcia ~  Iza Ugodowska & Michał Sałata
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BŁĘKITNE MORSY ŁEBSKIE

W dniu 22.03.2015 przedstawiciel błę-
kitnych morsów - Łebska ŻABA 
brała udział w drugim zlocie mo-
rów - moim zdaniem impreza była 

przygotowana b. dobrze, kto nie był niech żałuje, 
oczywiście jeżeli mogę w imieniu organizatorów 
zaprosić na trzeci zlot morsów w następnym roku, 
napewno będzie jeszcze lepiej zorganizowany bo 
wprawy nabiera się ciężką pracując.  DUŻE  BRA-
WA I PODZIĘKOWANIA dla organizatorów zlo-
tu i wszystkich zaangażowanych w ten zlot mor-
sów                                                                                                                                                                                                                                                     

Łebska Żaba

Jeżeli mogę nadmienić to reszta grupy Błękitnych 
Morsów Łebskich brała udział w tym samym dniu  
w SOPOCIE na plaży w układaniu MORŚWINA,  
którego organizatorem był WWF POLSKA.  Do tej 
imprezy były  też zaproszone  kluby morsow 

                                                                                                      
Wolontariusz WWF                                          

W dniu 21.03.2015  byłem zawodnikiem  
duathlon mnin -  trasę przejechałem 
w czasie 1 godz. 39 min. - bardzo faj-
nie zorganiaowane zawody przez  

ZDROWOTEL ŁEBA - oczywiście jak zawsze :-). Po 
wręczeniu nagród oraz upominków zawodnikom 
duathlonu można było się wykąpać w morzu - błę-
kitnych tam nie zabrakło oraz przedstawicieli innych 
klubów morsowych . Zdrowotel otrzymał maskotkę 
błękitnych morsów łebskich - żabę w koszulce z lo-
giem błękitnych za jak zawsze b. dobrze przygoto-
waną kąpiel, oczywiście nie zabrakło nagród dla ką-
piących były to cztery koszulki  Zdrowotelu 

Ireneusz Mania                                                                                                                                         
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ŁEBSKIE
KLOCKI

Oto kilka informacji na temat naszego 
przedsięwzięcia polegającego na orga-
nizacji Interaktywnej wystawy budowli, 
modeli sterowanych, robotów z klocków 

LEGO  pt. „ Łebskie Klocki” w Discovery Parku przy 
ul. Leśnej 3. Na wystawie zaprezentujemy :
- makietę kolejową z możliwością sterowania kilko-
ma pociągami,
- makietę city przedstawiającą życie miasta,
-makietę z modelami GBC -  skomplikowane modu-
ły potrafiące transportować na różny ciekawy spo-
sób w modelu pętli kilkaset różnokolorowych ma-
łych piłeczek,
- 30 największych budowli, modeli w historii firmy 
Lego,
- historia  przedstawienie na podstawie domów stra-
żackich oraz komisariatów policji jak na przestrzeni 
dziesięcioleci (od 1976 roku do dziś ) zmieniały się 
zestawy klocków Lego. 
- architektura - przedstawienie wszystkich wyda-
nych przez Lego budowli z całego świata, zaprojek-
towanych przez znanych architektów,
- kilkanaście interaktywnych modeli sterowanych 
przez dzieci pilotami m.in. dźwig, koparka, spy-
chacz, formuła 1, sztaplarki, wywrotki itp.
- robotyka - prezentacja kilkunastu różnego rodzaju 
robotów skonstruowanych przez uczniów II i V LO  
w Słupsku; mam nadzieję, że zgodnie z inicjatywą  
Pana Burmistrza Miasta Łeby uczniowie łebskich  
szkół również będą mogli przyłączyć się do budowa- 
nia w przyszłości ciekawych modeli. Na prośbę Pana 
Burmistrza zobowiązaliśmy się do przekazania kilku 
zestawów Mindstorms ev3 do budowania robotów 
na potrzeby szkoły w Łebie.
- Lego Fusion nowość w Europie – połączenie kloc-
ków Lego i tabletu. Dziecko buduje z klocków Lego 
dowolny front budynku a następnie skanuje spe-

cjalny klocek i zbudowana konstrukcja zostaje prze-
niesiona do specjalnie przygotowanej gry, gdzie na-
stępuje dokończenie budowy oraz daje możliwość 
zagospodarowania przestrzeni w zaproponowanej 
przez dziecko kreacji
- ogródek budowlany – przestrzeń około 200 m2, na 
której dzieci będą mogły budować różnego rodzaju 
zaproponowane przez nas konstrukcje m.in. samo-
chody, samoloty, domki, statki.
Jesteśmy w trakcie uzgadniania współpracy z  WWF 
Polska odnośnie akcji godzina dla morświna
 W ogródku budowlanym zaproponowalibyśmy dzie-
ciom oraz rodzicom budowę oprócz samochodów, 
samolotów itp. budowę morświna w uzgodnionej 
skali ( czas budowy około 1 godziny ) po wcześniej-
szym przygotowaniu odpowiedniej ilości klocków 
oraz instrukcji z informacją o niewielkiej liczbie ży-
jących morświnów w Bałtyku i potrzebie jego ochro-
ny. Moglibyśmy również sprzedać na pamiątkę zbu-
dowanego przez dziecko czasami z pomocą rodzica 
ssaka i przeznaczyć zysk WWF Polska. Przy wystawie 
otwarty będzie również sklep z zestawami Lego Ma-
jąc na uwadze duże zainteresowanie ze strony dzie-
ci w/w atrakcjami rozważamy możliwość sprzedaży 
wejściówek dla dzieci z Łeby na preferencyjnych 
warunkach jak również udzielaniem rabatu w skle-
pie z gotowymi zestawami klocków Lego działające-
go przy wystawie. Otwarci jesteśmy na współpracę  
z właścicielami ośrodków, pensjonatów, hoteli, któ-
rzy swoją ofertę kierują głównie do rodzin z dziećmi, 
do nawiązania współpracy zarówno do prowadzenia 
zajęć z robotyki jak również do innej kooperacji.
Zapraszamy wszystkich miłośników klocków Lego 
do współpracy oraz dajemy możliwość wystawienia 
autorskich budowli na naszej wystawie 

Mariusz Stochlak tel. 501337465, stochlak@me.com
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MARZANNO, MARZANNO 
TY ZIMOWA PANNO!

Spalenie kukły Marzanny, czy też jej utopienie 
podczas magicznego rytuału, to personifi-
kacja znienawidzonej zimy. Jak na patronkę 
zimy przystało, Marzanna musi wyglądać do-

stojnie. Często wykonana ze słomy, ubrana w suknie 
z papieru, ozdoby z kolorowej bibuły. Odprowadza 
się ją w barwnej paradzie ze śpiewem i różnymi 
okrzykami np. „precz zimo zła!”. Od 2010r. wspólnie  
z dziećmi z oddziału przedszkolnego przy Szkole 
Podstawowej w Łebie żegnamy zimę i witamy wio-
snę. Dołączyła również do nas Pani Lucynka z pry-
watnego przedszkola „Maja” ze swoją gromadką 
dzieci.
W tym roku przedstawiciele Księstwa Łebskiego  
z Księciem Zbyszkiem i Księżniczkami zaszczycili 
nas swoją obecnością. Wszyscy przemaszerowali-
śmy z ulicy 10 Marca na ul. T. Kościuszki, którą uda-
liśmy się nad kanał przy sklepie rybnym, aby poże-
gnać boginię zimy Marzannę. Dzieci śpiewem i grą 
na instrumentach (kołatki, grzechotki) przepędziły 
zimę. W tym momencie mogliśmy już wołać „Wio-
sno, wiosenko odezwij do nas się, czy jesteś za góra-
mi, za rzeczką za lasami  wiosno wiosenko odezwij 
do nas się”. Symbolem wiosny wykonanym przez 
Panią Lucynkę i jej grupę był piękny i okrągły kwiat 
wyglądający jak lusterko, którym wabiliśmy wiosnę.  

W tym dniu mogliśmy również zaobserwować czę-
ściowe zaćmienie słońca. Było jak zwykle kolorowo, 
wesoło i radośnie.
Dziękuję wszystkim uczestnikom za udział i za po-
święcony czas. Zapraszamy, aby kto będzie mógł do-
łączył do nas za rok 

Halina Stachewicz
Przewodnicząca Klubu Seniora „Niezapominajka”

łebski biuletyn informacyjny 03-2015 |  15



UTW „ŻYJ Z PASJĄ”

Koniec lutego br. to zakończenie seme-
stru jesienno-zimowego na Uniwersyte-
cie Trzeciego Wieku w Łebie ,,Żyj z pasją”.  
Od października 2014r. słuchacze spoty-

kali się regularnie, kilka razy w tygodniu, na wykła-
dach z wiedzy ogólnej, zajęciach językowych, spo-
tkaniach kulturalnych, integracyjnych i wyjazdach.   
W tym roku akademickim rozpoczęliśmy wspania-
ły cykl wykładów pt. ,,Śladem patronów łebskich 
ulic”. Ta bardzo ciekawa seria spotkań pozwoliła 
jeszcze bliżej zapoznać się z historią naszego mia-
steczka. Zajęcia z historii są przez słuchaczy bardzo 
wyczekiwane i cieszą się dużym zainteresowaniem. 
Podobnie jest z wykładami z literatury i politolo-
gii, których na łebskim uniwersytecie nie  brakuje.  
W minionym semestrze odbyliśmy też kilka wyjaz-
dów edukacyjnych min. odwiedziliśmy wystawę 
HUBERTUS w Bibliotece Gminnej w Choczewie, 
poznaliśmy historię dworu w Kurowie gm. Chocze-
wo, zamek w Bytowie, wystawę w Domu Kultury  
i Rzemiosła w Sierakowicach.
W listopadzie UTW ,,Żyj z pasją” był organizatorem 
listopadowego wieczoru z poezją, współorganizato-
rem spotkania z piosenką i słowem polskiej estrady 
,,Jest fantastycznie” oraz Dnia Kobiet, na którym jak 
co roku przyznawany był tytuł kobiety roku. Tytuł 
nadawany przez UTW dla kobiety łebianki, wyróż-
niającej się szczególnym zaangażowaniem i pracą  
w życie i rozwój miasta. W tym roku uhonorowali-
śmy Panią Marię Konkol, dyrektora Biblioteki Miej-

skiej w Łebie. Poprzednie panie wyróżnione tym ty-
tułem to: Teresa Trylewicz, Elżbieta Pietruszewska  
i Elżbieta Mart.
Uniwersytet to także regularne spotkania w sekcji 
sportowej, kulturalnej i w grupach językowych. Wiel-
ką dumą i radością są wykłady z wykształconymi 
młodymi łebianami oraz ludźmi który chcą podzie-
lić się swoją pasją, min. dzięki nim panie poznały 
technikę decoupage.
Bardzo dziękuję wszystkim przyjaciołom uniwer-
sytetu za wsparcie, pomoc, współpracę oraz zapra-
szam do wstąpienia na łebski uniwersytet wszystkie 
osoby bez względu na wiek, które  nie chcą się nu-
dzić oraz takie, które chciałby podzielić swoją pasją  
i zainteresowaniami! 

Dorota Reszke
prezes UTW w Łebie ,,Żyj z pasją”
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Dnia 7 marca 2015 r. odbyło się uroczyste 
otwarcie restauracji w Przystani Jach-
towej. Wszyscy przybyli goście dopisali  
stuprocentową frekwencją, za co ser-

decznie dziękujemy. Dołożyliśmy wszelkich starań, 
aby miejsc wystarczyło dla każdego, a rumu nie za-
brakło. W ten wyjątkowy wieczór przygotowaliśmy 
dla wszystkich gości poczęstunek w postaci lampki 
szampana, aby wznieść toast powitalny. Czas umi-
lał nam zespół muzyczny „SYNKOPA”, który stworzył 
dodatkowo wspaniały nastrój, a szef kuchni zadowo-
lił niejedno wymagające podniebienie.

Port Jachtowy wraz z Przystań Resort & Restaurant 
to wyjątkowe i magiczne miejsce, pełne ciszy, no-
stalgii i spokoju. Idealne na spacery zarówno dla ro-
dzin, przyjaciół czy zakochanych. Dlatego też warto 
czasem się tu wybrać tak po prostu. Serdecznie za-
praszamy do naszej restauracji od poniedziałku do 
niedzieli w godzinach od 12:00 do 20:00, gdzie moż-

na dobrze i smacznie zjeść, lub też napić się wyjąt-
kowo aromatycznej i pysznej kawy w towarzystwie 
deseru lub domowego ciasta.
Dziękujemy, pozdrawiamy i zapraszamy zarówno 
Łebian jak i turystów 

Ewelina Kondratowicz
Przystań Resort & Restaurant Łeba

10 marca w bibliotece miejskiej odbył się 
wykład historyka dr Bogdana Libicha 
pt. „70 lat pierwszej polskiej parafii 
katolickiej w Łebie”.

W poprzednich latach w tym dniu tematem wy-
kładów było wkroczenie Armii Czerwonej do Łeby 
oraz wysiedlenie ludności niemieckiej. W tym jed-
nak roku z powodu 70 – lecia  parafii Wniebowzię-
cia NMP i przybycia do Łeby Misjonarzy Oblatów,  
dr Libich opowiedział o organizowaniu się pol-
skiej parafii i życia kościelnego po wojnie w Łebie,  
o ciężkiej i olbrzymiej pracy oblatów, o przybyciu 
w 1946 r. do Łeby Sióstr Służebniczek oraz o inwi-
gilowaniu i szykanowaniu księży, zakonnic i para-
fii w Łebie przez Służbę Bezpieczeństwa z pomocą 
miejscowych tajnych i jawnych współpracowników 
bezpieki. 

W wykładzie uczestniczyli mieszkańcy Łeby  
i okolic zainteresowani tematem. Jeden z uczestni-
ków zaproponował dr Libichowi, że przekaże mu  
stare gazety, które znalazł na strychu swojego domu. 

Cennym materiałem źródłowym na temat parafii 
Ojców Oblatów, z których korzystał  dr Libich, były 
akta parafialne i kroniki parafii, udostępnione przez 
proboszcza ojca Mariusza Legieżyńskiego. Ponadto 
historyk korzystał z materiałów przechowywanych 
w archiwach państwowych oraz w Instytucie Pamię-
ci Narodowej.

Było to pierwsze z cyklu rocznicowych wydarzeń 
organizowanych  w tym roku przez bibliotekę.
Zapraszamy na kolejne 

Małgorzata Malik i Beata Czaja
Biblioteka Miejska w Łebie

HISTORIA, KTÓRA TRWA

Otwarcie Przystani

łebski biuletyn informacyjny 03-2015 |  17



ŁEBSCY KARATECY

W dniu 15.11.2014 r. odbyło się w Lę-
borku  I Grand Prix Karate Shoto-
kan WKF. W turnieju brało udział 400 
karateków z całego kraju oraz Rosji.  

W zawodach tych naszą szkołę reprezentowało 
pięcioro uczniów, w tym dwoje dzieci z oddziałów 
przedszkolnych. Zawodnicy reprezentujący Łebę 
spisali się świetnie, zdobywając na tych zawodach 
karate aż sześć medali w swoich kategoriach wieko-
wych i wagowych: Miriam Ewald z kl VI zdobyła dwa 
srebrne i jeden brązowy medal, Konrad Gumienny 
z kl II zdobył srebrny medal, Agnieszka Gumienna  
z oddz. przedszkolnych zdobyła brązowy medal oraz 
Szymon Sołtys również z oddz. przedszkolnych zdo-
był srebrny medal. Świetnie na tych zawodach spi-
sał się również Dawid Rostkowski i dzielnie walczył, 
jednakże przy tak silnej konkurencji tym razem nie 
udało mu się zdobyć medalu. Klub Karate Shotokan 
Lębork w całym turnieju zajął III miejsce w klasy-
fikacji medalowej na 18 startujących na zawodach 
drużyn. 

Dnia 11.01.2015 r. w Boleńcu w Łebie przeprowa-
dzono XIII Miejski Finał Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy. Jak co roku w tej imprezie zaprezen-
tował się także Klub Karate Shotokan Sekcja Łeba. 
Zgromadzonym na tej imprezie bardzo podobał się 
występ małych karateków, który został nagrodzony 
gromkimi brawami. 

W dniu 24.01.2015 r. w Bojanie koło Chwaszczyna 
odbył się Turniej Karate Gokken Cup.  W zawodach 
tych startowało 15 klubów z całej Polski – ponad 400 
zawodników. Klub Karate Shotokan Lębork uplaso-
wał się w ogólnej klasyfikacji medalowej na wysokim 
IV miejscu. Wydatnie do tego przyczynili się także 

mali karatecy z Łeby. Nasze dzieci zdobyły na tych 
zawodach aż sześć medali w swoich kategoriach 
wiekowych i wagowych. 

Szymon Sołtys dwa złote medale 
Agnieszka Gumienna złoty medal
Konrad Gumienny złoty medal
Miriam Ewald brązowy medal
Dawid Rostkowski brązowy medal

      
KLUB KARATE SHOTOKAN –Sekcja Łeba serdecznie 
zaprasza na treningi , które odbywają się na małej 
sali sportowej  SP ŁEBA w każdy wtorek i czwartek  
o godzinie 17:30 

Adam Gumienny
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TALENTIADA 2015

Już po raz dziesiąty odbył się koncert ukazu-
jący talenty mniejszych i większych artystów 
naszego miasteczka, organizowany przez Dy-
rekcję Szkoły Podstawowej w Łebie oraz Radę 

Rodziców. Tegoroczna impreza nosiła hasło „Po-
wróćmy jak za dawnych lat...lata 70,80,90”. Wie-
le osób pracowało nad tym, aby oddać charakter 
nawiązujący do tematu Talentiady. Uczniowie po-
szczególnych klas wraz z rodzicami przygotowali 
tematyczne dekoracje. W trakcie koncertu mogli-
śmy podziwiać aż 23 występy lokalnych przedszkoli, 
uczniów Szkoły Podstawowej oraz Społecznego Li-
ceum Ogólnokszatłcącego w Łebie, Chóru FA-LA-RE,  
a także grup działających w Boleńcu. Swoim tań-
cem koncert uświetniła była uczennica naszej szko-
ły Marcelina Barczewska, która kontynuuje naukę  
w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej w Gdań-
sku. Po raz pierwszy zaprezentowała nam się 
także grupa z Klubu Karate Shotokan. Podczas 
całej zabawy działała kawiarenka, dużym zaintere-
sowaniem cieszyło się koło fortuny, a także miejsce  
w którym dzieci mogły pomalować twarz i dostać 
magiczny balonik. Wracając wspomnieniami do 
dawnych lat można było obejrzeć ekspozycję za-
prezentowaną przez Kreatywne Muzeum Zabawek 
PRL. Koncert Talentiada 2015 cieszył się dużym 
zainteresowaniem mieszkańców naszego miasta. 
Dziękujemy wszystkim tym, którzy przyczynili się 
do tego, aby tegoroczny koncert mógł się odbyć.  
Jeśli z woli Państwa Talentiada będzie organizowana 
w kolejnych latach, to do zobaczenia za rok!!! Agnieszka Derba

Przewodnicząca Rady Rodziców 

zdjęcia ~ Joanna Gulardowska
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Przetarg na nieruchomość
Burmistrz Miasta Łeby ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczo-
nyna oddanie w użytkowanie wieczyste, na okres 99 lat, nieruchomości 
niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 658/12, położonej  w Łebie, 
obręb 1, przy ul. Al. św. Jakuba, przeznaczonej pod zabudowę usługo-
wą - funkcja podstawowa, dodatkowo z możliwością wprowadzenia 
funkcji mieszkaniowej, jako funkcji drugorzędnej – pomocniczej.  Dla 
przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Lęborku,  Wydział 
Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą SL1L/00010096/5. Dział-
ka stanowi  własność Gminy Miejskiej Łeba. Lokalizację nieruchomości 
przedstawiono na poniższym załączniku graficznym.

CENA WYWOŁAWCZA:
480.000,00 zł  netto + 23 % podatku VAT, ( tj. 590.400,00 zł 
brutto)
Oddanie w użytkowanie wieczyste  nieruchomości nastąpi za naj-
wyższą cenę osiągniętą w przetargu.

Za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste pobiera się 
I-wszą opłatę i opłaty roczne.

Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego stanowi 25 % ceny 
netto nieruchomości osiągniętej w przetargu, plus 23% podatku VAT. 
Pierwsza opłata za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowa-
nie wieczyste w drodze przetargu podlega zapłacie jednorazowo, nie 
później niż do dnia zawarcia umowy o oddanie tej nieruchomości w 
użytkowanie  
wieczyste.

Roczna opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowi 3 % 
ceny netto nieruchomości osiągniętej w przetargu, plus 23% podatku 
VAT.  Opłata roczna płatna jest przez 98 lat w terminie do dnia 31 
marca każdego roku. Opłata może być aktualizowana w przypadku 
zmiany wartości nieruchomości w okresach nie krótszych niż jeden 
rok. Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczyste-
go z góry za dany rok. Opłaty rocznej nie pobiera się za rok w którym 
zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego. Zasady aktu-
alizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste są określone w art. 
77 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 
518, z późn. zm.)

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ  
19.05.2015 R.  O GODZINIE 12.00

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Łebie  
(pokój numer 1 na parterze w budynku).

Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oznacza, że uczestnik 
zapoznał się ze stanem nieruchomości, miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego oraz warunkami przetargu  przedstawiony-
mi 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 prze-
targu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, 
zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wyni-
kiem negatywnym.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez 
usprawiedliwienia w oznaczonym terminie do umowy notarialnej, or-
ganizator 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, sta-
wią się na przetarg osobiście lub w ich imieniu stawią się pełnomocnicy 
okazujący się stosownym pełnomocnictwem sporządzonym w formie 
aktu notarialnego lub w innej formie z potwierdzeniem zgodności pod-
pisów przez notariusza, a w przypadku osób prawnych dodatkowo do-
kumentami 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 ma-
jątku wspólnego do dokonywania czynności przetargowych konieczna 
jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym peł-
nomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym dodatkowo zgodę na 
odpłatne nabycie nieruchomości.
Wspólnicy spółki cywilnej ( jako uczestnicy przetargu), powinni przed 
otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej aktualne za-
świadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody 
tożsamości wspólników spółki oraz  stosowne pełnomocnictwa. Osoby 
prawne (jako uczestnicy przetargu), powinny przedłożyć przed otwar-
ciem przetargu komisji przetargowej aktualny wypis z właściwego reje-
stru, stosowne pełnomocnictwa oraz dowody tożsamości osób repre-
zentujących podmiot.
Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieru-
chomości o miejscu i terminie zawarcia umowy oddania nieruchomości 
w użytkowanie wieczyste, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzy-
gnięcia przetargu.
Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz koszty wpisów wieczysto-księ-
gowych ponosi nabywca nieruchomości.
Nabywca nieruchomości zobowiązuje się wpłacić należną kwotę za na-
bycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, stanowiącą 25 % 
wielkości ceny netto uzyskanej w przetargu, plus 23 % podatku VAT, nie 
później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy notarialnej.
Umowa oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste w formie aktu 
notarialnego winna być zawarta najpóźniej w terminie jednego miesią-
ca od dnia przetargu. Z uzasadnionych przyczyn Burmistrz Miasta Łeby 
może termin ten przesunąć.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Granice nieru-
chomości objętej przetargiem nabywca przyjmuje wg stanu przedsta-
wionego na wyrysie z mapy katastralnej, a stan nieruchomości wg stanu 
na gruncie. Koszty związane z ewentualnym okazaniem granic geode-
zyjnych nieruchomości, w tym również wznowieniem znaków  granicz-
nych  ponosi w całości nabywca nieruchomości.

Nabywca przed przystąpieniem do zagospodarowania nieruchomości 
jest zobowiązany do uzyskania wszelkich zgód i pozwoleń wymaganych 
przepisami prawa.

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.W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wniosą 

wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej  netto,  tj. 48.000,00 zł   
w terminie do  12.05.2015  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.
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NIERUCHOMOŚCI:

- Nieruchomość położona w Łebie, przy ul. Powstańców Warszawy.

- Działka  o powierzchni 35 m2, dojazd do nieruchomości od  
ul. Powstańców Warszawy poprzez działkę nr 71/3, nieruchomość nie-
zabudowana,  nieuzbrojona,

- zgodnie z treścią działu III księgi wieczystej nr SL1L/00014792/2 wpi-
sane jest ograniczone prawo rzeczowe – służebność gruntowa przejścia 
i przejazdu, ustanowiona na rzecz Zakładów Energetycznych Okręgu 
Pomorskiego.

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI W PLANIE MIEJSCOWYM  
I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego – Uchwała Nr 
XIX/171/2012 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 22 maja 2012 roku w spra-
wie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
śródmieścia miasta „Łeba – ul. Kościuszki” (Dz.Urz. Woj. Pom. Z 2012 
roku z dnia 11 czerwca 2012 roku, poz. 2000) działka nr 71/14 poło-
żona jest w strefie 49 KDW - istniejące drogi wewnętrzne o szerokości  
ww liniach rozgraniczających  zgodnie z rysunkiem planu, wzdłuż drogi 
49KDW możliwość realizacji garaży w wyznaczonej obowiązującej linii 
zabudowy, o intensywności zabudowy, gabarytach i kącie nachylenia 
dachu jak  boksów istniejących na działkach nr 71/15-17.

Przetarg na nieruchomość
Burmistrz Miasta Łeby ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 
71/14, położonej  w Łebie, obręb 1,  przy ul. Powstańców Warszawy.  
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Lęborku,  Wydział 
Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą SL1L/00014792/2. Dział-
ka stanowi  własność Gminy Miejskiej Łeba. Lokalizację nieruchomości 
przedstawiono poniżej w załączniku graficznym

CENA WYWOŁAWCZA:
8.000,00 zł netto + 23% podatku VAT ( tj. 9.840,00 zł brutto )

Sprzedaż nieruchomości nastąpi za najwyższą cenę osiągnię-
tą w przetargu.

Jeżeli po dniu ogłoszenia przetargu, a przed zawarciem umo-
wy notarialnej nastąpi zmiana obowiązującej stawki podatku 
VAT umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem takiej stawki 
podatku, jaka obowiązywać będzie w dniu podpisania aktu 
notarialnego

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ  
15.04.2015 R.  O GODZINIE 12.00

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Łebie  
(pokój numer 1 na parterze w budynku).

Nieruchomość jest przeznaczona pod zabudowę garażową.
Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargowym, 
zgodnie z Uchwałą nr XLV/387/2013 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 30 
grudnia 2013 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, sta-
nowiącej działkę 71/14, położonej w Łebie, obręb 1.
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wnio-
są wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej  brutto  tj.  984,00 zł   
w terminie do  10.04.2015  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 Mia-
sta prowadzone w Banku Spółdzielczym w Łebie o numerze 
66932400080000020220000010.
Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oznacza, że uczestnik 
zapoznał się ze stanem nieruchomości, miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego/studium oraz warunkami przetargu  przed-
stawionymi 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 prze-
targu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, 
zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wyni-
kiem negatywnym.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez 
usprawiedliwienia w oznaczonym terminie do umowy notarialnej, or-
ganizator 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, sta-
wią się na przetarg osobiście lub w ich imieniu stawią się pełnomocnicy 
okazujący się stosownym pełnomocnictwem sporządzonym w formie 
aktu notarialnego lub w innej formie z potwierdzeniem zgodności pod-
pisów przez notariusza, a w przypadku osób prawnych dodatkowo do-
kumentami 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 ma-
jątku wspólnego do dokonywania czynności przetargowych konieczna 
jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym peł-
nomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym dodatkowo zgodę na 
odpłatne nabycie nieruchomości.
Wspólnicy spółki cywilnej ( jako uczestnicy przetargu), powinni przed 
otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej aktualne za-
świadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody 
tożsamości wspólników spółki oraz  stosowne pełnomocnictwa. Osoby 
prawne (jako uczestnicy przetargu), powinny przedłożyć przed otwar-
ciem przetargu komisji przetargowej aktualny wypis z właściwego reje-
stru, stosowne pełnomocnictwa oraz dowody tożsamości osób repre-
zentujących podmiot.
Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieru-
chomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej  
w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz koszty wpisów wieczysto-księ-
gowych 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 naj-
później w terminie jednego miesiąca od dnia przetargu. Z uzasadnio-
nych przyczyn Burmistrz Miasta Łeby może termin ten przesunąć.
Granice nieruchomości objętej przetargiem nabywca przyjmuje wg sta-
nu przedstawionego na wyrysie z mapy katastralnej, a stan nierucho-
mości wg stanu na gruncie. Koszty związane z ewentualnym okazaniem 
granic geodezyjnych nieruchomości, w tym również wznowieniem zna-
ków  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.



Szybki PIT

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lęborku informu-
je, 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 po-
datkowe, udzielane informacje w zakresie PIT oraz 
udostępniane formularze podatkowe.

Psycholog mgr Małgorzata Mania oferuje profe-
sjonalne wsparcie psychologiczne. Jest terapeutą 
nurtu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach 
(TSR), terapeutą behawioralnym dzieci z auty-
zmem oraz oligofrenopedagogiem (nauczyciel 
upośledzonych umysłowo). Udziela konsultacji 
psychologicznych jak również prowadzi terapię 
w oparciu  
o założenia oraz techniki Podejścia Skoncentrowa-
nego 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

Gabinet psychologiczny - 
konsultacje w Łebie 

Przypominamy o obowiązku sprzątania zanieczyszczeń znajdujących się na chodnikach przylegających 
do Państwa posesji zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Ponadto przypominamy właścicielom psów o obowiązku sprzątania zanieczyszczeń wynikających z ich 
potrzeb fizjologicznych pozostawionych na terenach publicznych. Nie zachowanie wymaganego prawem 
porządku będzie skutkowało nakładaniem mandatów karnych.

Burmistrz Miasta Łeby przypomina...

Turysta nad jeziorem Genezaret czyta:
— Przepłynięcie łodzią 500 dolarów.
Podchodzi do kasjera i skarży się.
— 500 dolarów. To strasznie drogo.
Na to kasjer.
— No tak, ale to przecież po tym  
jeziorze Jezus piechotą chodził.
Na to klient.
— Ja się mu nie dziwię przy  
takich cenach.

Pewnego razu niewidomy postanowił odwiedzić Teksas.
Wsiada do samolotu teksańskich linii lotniczych i zapada 
się w miękkim, dużym fotelu.
— Hej — mówi niewidomy — ale duży fotel.
— W Teksasie wszystko jest większe niż gdzie indziej —
mówi siedzący obok pasażer.
Po lądowaniu samolotu niewidomy pierwsze kroki skie-
rował do baru. Dostał kufel z piwem, bada go dłońmi  
i mówi z podziwem:
— Ale duże kufle tu macie.
— W Teksasie wszystko jest większe niż gdzie indziej - 
mówi barman.
Po kilku piwach niewidomy pyta barmana, gdzie jest 
toaleta.
— Na drugim piętrze, trzecie drzwi po prawej.
Niewidomy idzie, ale gubi drogę i zamiast do toalety 
wchodzi do sali z basenem. Potyka się, wpada do wody  
i przerażony krzyczy:
— Nie spłukiwać! Nie spłukiwać!

Blondynka płynie statkiem i widzi, że 
koło niej siedzi mężczyzna i się zasta-
nawia jak do niego zagadać.
Myśli, myśli i w końcu podchodzi do 
niego i się go pyta:
— Pan też płynie tym statkiem?



Nabór do 
Straży Miejskiej 
w Łebie

Burmistrz Miasta Łeby ogłasza nabór na wolne 
stanowisko urzędnicze strażnik Straży Miejskiej 
w Łebie. Zatrudnienie na okres sezonu letniego 
od 01 lipca 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r.

Szczegóły na stronie Biuletynu Informacji  
Publicznej

bipleba.nw.pl > 
nabór na wolne  stanowiska urzędnicze
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Punkt Porad
Prawnych

Remont stacji 
paliw Orlen

Punkt bezpłatnych porad prawnych przy Komisji ds. 
Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych czynny   
w każdy czwartek  w godz. 18:00 – 20:00.

Radca prawny – Pani Małgorzata Kopeć.

Z dniem 26 marca – na okres 3 miesięcy – zostaje  
zamknięta na czas remontu stacja paliw Orlen przy   
ul. Kościuszki. W tym okresie można korzystać ze stacji 
paliw przy kanale portowym (obok Hotelu Gołąbek).

godz. otwarcia stacji

pon–sob  8:00 – 18:00
niedziela  9:00 – 17:00

tel./fax  59 866 13 52
tel. kom. 606 835 350
tel. kom. 696 050 922

łeba, ul. wybrzeże 11

Myjnia w Łebie
Już od początku kwietnia będzie 
można skorzystać z pierwszej 
bezdotykowej myjni samochodów, 
która powstaje w Łebie obok dys-
kontu Biedronka.


