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W  opinii wielu turystów, odwie-
dzających nasze miasto w cza-

sie sezonu letniego, Łeba zajmuje 
czołową pozycję wśród innych miej-
scowości wypoczynkowych, leżących 
na polskim wybrzeżu dzięki swojej 
bogatej ofercie kulturalno-rozrywko-
wej. Różnorodna oferta skierowana 
jest niemal do wszystkich, nawet tych 
najbardziej wymagających.

  Łeba jest również kojarzona jako 
miejscowość przyjazna rodzinom 
z dziećmi. Liczne place zabaw, atrak-
cje turystyczne takie jak: Park Di-
nozaurów - Łeba Park, Labirynt czy 
choćby nowo powstałe Łebskie Klocki 
Lego, stanowią doskonały przykład na 
możliwość aktywnego spędzania cza-
su poprzez naukę w formie zabawy.

  Nie zapominamy także o  tych nie-
co starszych. W  tym roku niewątpli-
wą atrakcją, skierowaną głównie do 
młodych ludzi, będą różnorodne fe-
stiwale, takie jak: Festiwal Kulinarny 

„Zapomniane Smaki”, „Festiwal Kolo-
rów i Teatrów Ulicznych” czy dobrze 
znany już wszystkim mieszkańcom 

„Festiwal Latawców”, który z roku na 
rok cieszy się coraz większą popular-
nością wśród turystów.

  Zdajemy sobie sprawę z  tego, że 
trzeba ciągle walczyć o turystę. Łeba 
musi być atrakcyjna w  oczach od-
wiedzających ją ludzi. Nie możemy 
konkurować ze sobą na własnym 

podwórku. Musimy współpracować 
ze sobą, a  często nawet być wyrozu-
miali na pewne kwestie. Mimo tych 
wielu pozytywnych opinii osób, przy-
jeżdżających na wypoczynek do Łeby, 
nie zamierzamy spocząć na laurach. 
Jesteśmy świadomi tego, że trendy 
i upodobania zmieniają się. 

Pragnąłbym również, aby część 
mieszkańców naszego pięknego mia-
sta to zrozumiała. Jeśli nie będziemy 
przygotowani do zmieniającej się 
rzeczywistości i  szeroko rozumianej 
polityki turystycznej, to zostaniemy 
w tyle, a  inne miejscowości nadmor-
skie odbiorą nam Klienta.

 Niestety, pewna grupa mieszkańców 
Łeby tego nie rozumie albo nie chce 
zrozumieć. Wszystkie pozytywne ini-
cjatywy podejmowane przez Urząd 
Miasta a  których celem jest zwięk-
szenie atrakcyjności Łeby, są od razu 
z  góry odrzucane. Szczere rozmowy 
z tymi osobami i wyjaśnienia nic nie 
dają. Odpowiedź jest zawsze jedna, 
a nic nie proponująca w zamian: „Nie, 
bo nie”. Mam wrażenie, że są to działa-
nia wymierzone w moją osobę, celem 
których jest uprzykrzenie mi życia 
jako urzędującemu burmistrzowi, być 
może z powodu osobistych pobudek.

 Osoby te wśród pozostałych miesz-
kańców rozsiewają nieprawdziwe 
informacje, często nawet obraźliwe. 
Sam już nie wiem, jak się bronić przed 

tego typu zagrywkami, że powiem ko-
lokwialnie. Przykre jest to, że ludzie 
wolą wierzyć plotkom, które niesie 
ze sobą ulica, szukając sensacji tam, 
gdzie jej tak naprawdę nie ma. Wiele 
razy podejmowałem chęć spotkania 
się z  tymi osobami, aby w  życzliwej 
atmosferze wyjaśnić pewne kwestie 
oraz odpowiedzieć na stawiane mi 
zarzuty. Jednak nigdy osoby te nie od-
powiedziały na moje zaproszenie. Za 
każdym razem odpowiedzialność tej 
grupy mieszkańców za wypowiedzia-
ne słowa i  rozgłaszanie fałszywych 
informacji się rozmywała. Wtedy za-
częło się pojawiać dość interesujące 
stwierdzenie: „Ja wcale tak nie myślę, 
to ulica mówi. A skoro ulica mówi, to 
musi być prawdą”. Łeba jest chyba je-
dyną miejscowością na świecie posia-
dającą „mówiące ulice”.

 Jednym z takich przykładów, o któ-
rym krążą po mieście pogłoski rodem 
z  „science fiction”, jest sprawa do-
tycząca realizacji przez Gminę Łeba 
inwestycji pn. „Mała stocznia i budo-
wa nabrzeża dla rybaków morskich”. 
Z  powodów technicznych realizacja 
inwestycji się przeciągnęła, a po Łebie 
zaczęła krążyć opinia, że był to celowy 
wybieg, związany ze zbliżającymi się 
w  tamtym czasie wyborami na fotel 
burmistrza miasta Łeby. Jak można 
zauważyć, inwestycja w dalszym ciągu 
jest realizowana, a prace budowlane
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Łeba posiada  
„mówiące ulice” 
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są już dość daleko posunięte. Jednak 
mimo to pewna część mieszkańców 
uważa w  dalszym ciągu, że inwesty-
cja ta realizowana jest wyłącznie „na 
papierze”.

  Podobnie się ma sytuacja z  plano-
waną w przyszłości rewitalizacją ulicy 
Kościuszki. W chwili obecnej jesteśmy 
w fazie przygotowania dokumentacji 
projektowej, a  „ulica mówi”, że ten 
odcinek będzie poddany gruntownej 
przebudowie bez konsultacji z miesz-
kańcami. Jak zwykle „ulica wie wszyst-
ko lepiej”.

  Jeszcze innym przykładem, jaki 
przytoczę z  długiej listy podobnych 
spraw - jest kwestia związana z  po-
wstaniem w naszym mieście podczas 
sezonu letniego Sceny Kulturalnej. 
Jest to przedsięwzięcie adresowane 
do ludzi w  każdym wieku. Spotka-
nia autorskie, spotkania z ciekawymi 

ludźmi, celebrytami, kabaretami to 
tylko część bogatej oferty kulturalnej, 
jaką przygotowali dla nas organizato-
rzy. Wszystkie wydarzenia miały od-
bywać się w  dużym, dźwiękoszczel-
nym namiocie, który początkowo 
miał być usytuowany na placu przy 
Skwerze Rybaka w  Łebie. Wszystkie 
uzgodnienia z  organizatorami były 
już dość daleko posunięte, włącznie 
z  podpisaną umową. Miasto dzięki 
tej lokalizacji uzyskałoby znaczne do-
chody w  wysokości ponad 60 tys. zł, 
które planowano wydać na inwesty-
cje drogowe. Niestety, „dzięki” grupie 
mieszkańców, którzy zbojkotowali to 
przedsięwzięcie, Scena Kulturalna po-
wstanie na działce prywatnej, tuż przy 
Hotelu Wodnik. Tak wspaniałe przed-
sięwzięcie musieliśmy oddać w  pry-
watne ręce, tracąc przy tym pokaźny 
zastrzyk finansowy dla miasta. Oso-

by, które się do tego przyczyniły, nie 
chciały podjąć merytorycznej rozmo-
wy z  organizatorami, którzy specjal-
nie przyjechali na spotkanie z  nimi, 
aby udzielić wszelkich niezbędnych 
informacji i  rozwiać wszelkie obawy 
związane z powstaniem Sceny Kultu-
ralnej. Jest to kolejny przykład dzia-
łań na szkodę miasta oraz lokalnych 
przedsiębiorców.

  Jest mi bardzo przykro, że pewna 
grupa łebian prowadzi swoje prywat-
ne wojenki, angażując w  nie innych 
mieszkańców, podając im niepraw-
dziwe, z gruntu fałszywe informacje. 

Drodzy Przyjaciele Ziemi! Rusza 
pierwszy Plebiscyt na Czystą 

Gminę. Dziś oddajemy w Wasze ręce 
narzędzie, dzięki któremu to Wy i tyl-
ko Wy będziecie mogli ocenić i  wy-
różnić te gminy, które nie tylko dbają 
o utrzymanie czystości i porządku na 
swoim terenie, ale dla których ważna 
jest współpraca z mieszkańcami. Ru-
sza pierwszy społeczny Plebiscyt na 
Czystą Gminę. Oceńcie i wyróżnijcie 
gminy, które Waszym zdaniem łącz-
nie spełniają następujące kryteria: 

• na terenie gminy panuje ogólny ład  
i porządek 

• gmina jasno i w sposób przystęp-
ny informuje o  zasadach działa-
nia systemu gospodarki odpada-
mi 

• gmina reaguje na zgłaszane nie-
prawidłowości. 

Przebieg głosowania: Uczestnikiem 
głosowania w  Plebiscycie może być 
każda osoba fizyczna, zamieszkała 
na terytorium Polski, posiadająca peł-
ną zdolność do czynności prawnych. 
Osoby nie posiadające pełnej zdol-
ności do czynności prawnych mogą 
wziąć udział w głosowaniu za zgodą 
opiekuna. Głosować będzie można 
poprzez aplikację mobilną rEKOne-
sans oraz poprzez stronę www.sprza-
tanieswiata-polska.pl, gdzie zostanie 
zamieszczona lista gmin, z podziałem 
na kategorie: gminy miejskie, miej-
sko-wiejskie i wiejskie. Każdy uczest-
nik głosowania może głosować tylko 

raz w  ciągu dnia na jedną wybraną 
gminę. W kolejnych dniach ten sam 
uczestnik głosowania może oddać 
następne głosy na tę samą lub inną 
wybraną gminę. W Plebiscycie zosta-
ną wyłonione gminy, w  każdej kate-
gorii, które uzyskają największą licz-
bę oddanych na nie głosów. Gminy te 
uzyskają tytuł „Czystej Gminy 2015“. 
Głosowanie rozpoczyna się z dniem 
28.05.2015r. o  godz. 10.00 i  kończy 
się w dniu 18.09.2015r. o godz. 18.00.

Głosować można pod adresem:  
http://sprzatanieswiata-polska.pl/in-
dex.php/plebiscyt

• materiały prasowe UM Łeba

• Andrzej Strzechmiński
Burmistrz Miasta Łeby

Czysta
Gmina
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Ostatni weekend czerwca na skwe-
rze Rybaka w  Łebie zapowiada 

się naprawdę gorąco. Jest to związane 
z organizowanym przez nasze miasto 
Powitaniem Lata. Celebracja tego wy-
darzenia rozpocznie się już 26 czerwca 
Festiwalem kulinarnym „Zapomniane 
Smaki”, który potrwa aż do niedzieli - 
28 czerwca. Będzie to niepowtarzalna 
okazja do zrobienia ekologicznych za-
kupów, ale przede wszystkim impreza, 
na której każdy będzie mógł dowie-
dzieć się interesujących informacji 
w  dziedzinie związanej ze zdrowym 
oraz ekologicznym stylem życia. Pod-
czas festiwalu przeprowadzone zo-
staną profesjonalne warsztaty, gdzie 
doświadczeni rękodzielnicy zapre-
zentują metody wytwarzania jedzenia 
oraz biżuterii, opowiedzą ich historię 
oraz ciekawostki zawodowe. 
27 czerwca na mieszkańców i turystów 
odwiedzających tego dnia nadmorski 
kurort czeka jeszcze więcej atrakcji. 
Równolegle z Festiwalem kulinarnym 

„Zapomniane Smaki”, również na 
Skwerze Rybaka w Łebie, odbędą się 
występy artystyczne. Na głównej sce-
nie o godzinie 18.00 zaprezentują się 
lokalni artyści, zespoły oraz grupy ta-
neczne. Między innymi jako „support” 
usłyszymy zespół The Trip Band oraz 
Wave z Łeby. Po nich o godzinie 20.00 
koncert ukraińskiej grupy wokalnej 
MIRAMI. Trzy piękne dziewczyny zna-
ne z  takich hitów jak: Seksualna nie-
bezpieczna, Summer Dreams czy Mi-
ramimania rozgrzeją publiczność do 
czerwoności. Po koncercie będzie ist-

„Seksualna niebezpieczna” na  
Powitaniu Lata w Łebie. Dwa  
tygodnie później koncert zespołu 
Sumptuastic.
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niała możliwość otrzymania autogra-
fu i zrobienia pamiątkowego zdjęcia  
z gwiazdami. 
W  tym roku Łeba świętować będzie 
658 rocznicę nadania praw miejskich. 
Z  tej okazji również nie zabraknie 
wielu atrakcji. 11 lipca br. na skwerze 
Rybaka znowu zagości Festiwal Ku-
linarny „Zapomniane Smaki”. Spod 
Urzędu Miasta o  godz. 18.00 wyru-
szy barwny orszak Księstwa Łeby 
w  kierunku skweru Rybaka. Tam na 

scenie około godziny 19.00 rozpo-
czną się Ogólnopolskie Wybory Miss 
Lata 2015. Wcześniej organizatorzy 
w formie zabawy wybiorą małą miss. 
Imprezę poprowadzi Conrado Mo-
reno, hiszpański konferansjer, znany  
z takich programów telewizyjnych jak 

„Europa da się lubić” czy losowania 
LOTTO. Na scenie oprócz pięknych 
kandydatek rywalizujących o tytuł tej 
najpiękniejszej w  kilku tanecznych 
choreografiach zobaczymy również 

występ słupskiej grupy tanecznej – 
ARABESKI. Ten niebywały Festiwal 
Urody umili nam występ wokalny  
Michała Niemca, wokalisty wykonu-
jącego repertuar składający się z wło-
skich przebojów. Około godziny 21.00 
rozpocznie się koncert gwiazdy wie-
czoru -  zespołu SUMPTUASTIC. 

• Tekst: CIT Łeba
• Fot. Agencja BPMpromotion

Centrum Informacji Turystycznej w Łebie pragnie zachęcić osoby pełnolet-
nie, głównie studentów, do współpracy w ramach wolontariatu przy orga-

nizacji wydarzeń kulturalnych, sportowych i turystycznych, jakie mają miejsce 
w Łebie i okolicach.

Ze swojej strony gwarantujemy:
• poinformowanie Waszej szkoły\uczelni o  działalności wolontariackiej, 

w porozumienie ze szkołą\ uczelnią możliwość zaliczenia wolontariatu do 
praktyk szkolnych lub studenckich, 

• nabycie interesującego doświadczenia w  dziedzinach – kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania kultury fizycz-
nej; turystyki i krajoznawstwa; 

• wejście za kulisy podczas imprez miejskich (możliwość wykonania zdjęcia 
z artystami występującymi w Łebie); 

• aktywne spędzenie wolnego czasu w miłym towarzystwie. 

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny 519 400 701 z Cen-
trum Informacji Turystycznej w Łebie.

Wolontariusze  
poszukiwani

    ▶
zapow

iedź

    ▶
zapow

iedź
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    ▶ info

K A L E N DA R Z  I M P R E Z  LATO  2 01 5

* Za zmiany wprowadzone w terminach koncertów lub ich nie odbycia się, nie odpowiadamy
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Magnetic Group oraz Miasto Łeba 
zapraszają na trzecią edycję 

„Łebskiego Festiwalu”, który odbę-
dzie się 1 sierpnia w  Łebie! Festiwal 
jest celebracją lata i muzyki, podczas 
którego na scenie wystąpią popularni 
artyści polscy, a mianowicie zwycięz-
ca Superjedynki 2015 w kategorii Su-
pergwiazda – Grzegorz Hyży, którego 
utwory jak „Wstaję” czy „Na Chwilę” 
podbijają listy przebojów i doczekały 
się wielomilionowych odsłon na You-
tube, zespół instytucja polskiej sceny 
muzycznej Golden Life, autorzy ta-
kich hitów „Oprócz błękitnego nieba”, 
czy „Życie choć piękne tak kruche 

jest”, które na stałe weszły do kanonu 
polskiej muzyki rozrywkowej, funko-
wo-bluesowa rewelacja – zespół Cot-
ton Wing, który od lat wygrywa nagro-
dy na festiwalach muzycznych! Poza 
tym na scenie usłyszycie i zobaczycie 
zespoły niespodzianki i dj-ów, którzy 
zadbają o świetną zabawę w  gorą-
cej Łebie, która nie bez kozery zajęła 
pierwsze miejsce w  rankingu najpo-
pularniejszych polskich miast 2014 
roku! Podobnie będzie prawdopo-
dobnie i w tym roku... Bądźcie z nami, 
trzeci Łebski Festival nadchodzi!

Z  głośników festiwalowych usły-
szycie między innymi pop, rock, funk, 

blues, elektronikę i więcej. Na terenie 
miasteczka festiwalowego odbędą 
się koncerty, występy Dj’skie, pokazy, 
warsztaty, mini targi mody, rękodzie-
ła, designu. Nie zabraknie oczywiście 
strefy gastronomicznej z wybornymi 
specjałami kulinarnymi z różnych za-
kątków świata, piwem i innymi orzeź-
wiającymi specjałami.

 III Łebski
Festiwal

•   Organizator: Magnetic Group
www.magneticgroup.pl

www.facebook.com/magneticgroup

TERMIN: 1 SIERPNIA 2015 R.
LOKALIZACJA: UL. TYSIĄCLECIA, PLAC PRZY ORLIKU
START: 17:00

   Grzegorz Hyży
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Łebska Majówka z  Radiem ZET 
w tym roku zakończyła się rajdem 

rowerowym, którego organizatorami 
byli: miasto Łeba, Gmina Wicko, LOT 
Łeba - Błękitna Kraina oraz Księstwo 
Łeba. Partnerami przedsięwzięcia 
były miasta partnerskie miasta Łeby 
tj. Mikołajki i  Szczyrk. Współpraca 
zawarta na podstawie porozumienia 
w ramach projektu „Morze, Góry i Ma-
zury”, która od wielu lat daje bardzo 
satysfakcjonujące rezultaty współ-
pracy na wielu płaszczyznach. Cykli-
ści mieli do pokonania ponad 1000 
kilometrów. Wyjechali z Łeby 3 maja 
br. aby dwa tygodnie później dojechać 
do góralskiego kurortu – Szczyrku. Na 
pierwszym odcinku, który kończył 
się noclegiem w Gdańsku, grupie cy-
klistów towarzyszył zastępca starosty 

powiatu lęborskiego Pan Maciej Ba-
rański, wieloletni sympatyk jazdy na 
rowerze.
Głównym celem rajdu była szeroko 
rozumiana profilaktyka, promowa-
nie zdrowego trybu życia, bez nało-
gów, stąd jego nazwa „Trzeźwo patrzę, 
trzeźwo jadę”. Jest to akcja, której ce-
lem jest popularyzacja wiedzy na te-
mat problemów jakie niesie za sobą 
uzależnienie od alkoholu i wskazanie 
alternatywy spędzania wolnego czasu 

– czynnie z rodziną bądź ze znajomy-
mi. Jest to też ukazanie młodemu po-
koleniu jak atrakcyjnie można spędzić 
wakacje, a przy okazji zobaczyć wiele 
ciekawych zakątków Polski. Drugim 
równie ważnym celem było wsparcie 
finansowe dla chłopca chorego na 
mukowiscydozę. Trzecim celem było 

przybliżenie walorów Łeby i  Wicka 
jako miejscowości przyjaznych dla 
wszystkich, którzy zamierzają aktyw-
nie, bezpiecznie i  w  dobrych warun-
kach spędzić urlop.
Rowerzyści na trasie spotkali się 
z wielką sympatią i niezwykłą życzli-
wością ze strony mieszkańców, którzy 
całym sercem wyrażali aprobatę dla 
szczytnych celów tej inicjatywy. Po-
nadto odwiedzili ponad 20 urzędów 
gmin\miast gdzie zostali przyjęci 
z  wielką gościnnością ze strony wło-
darzy. Niewątpliwie przedsięwzięcie 
to będzie kontynowane w  kolejnych 
latach, a  działania logistyczne będą 
poszerzane o  coraz to nowsze ele-
menty.

Rajd Rowerowy  
Łeba - Szczyrk

• Tekst i zdjęcia: Michał Sałata
CIT Łeba

• Tekst i zdjęcia: UM ŁebaNagroda za wskazanie  
sprawcy wandalizmu 
W  nocy z  wtorku na środę 

– 3 czerwca 2015 r. – do-
konano aktu wandalizmu nisz-
cząc w  Parku Misjonarzy Oblatów 
przy ul. Powstańców Warszawy  
16 drzewek ozdobnych gatunku ży-
wotnik zachodni (Thuja occidentalis).  
Zdarzenie to zostało zgłoszone do 
organów ścigana jako niszczenie ro-

ślinności. Prosimy o przekazanie in-
formacji pomocnych w  celu ujęcia 
sprawcy.
Za wskazanie osoby, która popełni-
ła ww. czyn Burmistrz Miasta Łeby –  
Andrzej Strzechmiński – wyznaczył  
nagrodę pieniężną.

Kontakt do Straży Miejskiej w Łebie – 
59 8661 510 wew. 39
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• Tekst i zdjęcia: Michał Sałata
CIT Łeba

5 czerwca br. do Łeby przybyła  
–13 osobowa grupa cyklistów po 

przeszczepie, promujących Trans-
plantologię wśród społeczeństwa. Li-
derem grupy jest Pani Jolanta Krucz-
kowska, założycielka Fundacji im. 
Bartka Kruczkowskiego. W 2010 roku 
syn Pani Jolanty miał nieszczęśliwy 
wypadek, który zakończył się jego 
śmiercią. Pani Jolanta zgodziła się 
na pobranie organów od syna dzięki 
czemu przyczyniła się do uratowania 

życia 6 osób. Od tej pory wspólnie ze 
znajomymi promują tego typu dzia-
łania. Wczoraj całą grupę gościliśmy 
w Centrum Informacji Turystycznej 
w Łebie. Nasi rowerzyści, którzy bra-
li udział na początku maja w rajdzie 
rowerowym Łeba-Szczyrk, również 
wyjechali na rowerach po gości do 
pobliskich Główczyc, aby następnie 
wspólnie poprowadzić ich do miejsca 
spotkania. 
Dzięki życzliwości naszych restau-

ratorów z Łeby i Poraju przygotowa-
liśmy dla rowerzystów poczęstunek. 
Na koniec podarowaliśmy naszym 
gościom drobne upominki, aby nie 
zapomnieli o naszym wsparciu dla ich 
szczytnej inicjatywy. 

„ORGANiści” w Łebie

    ▶ zapowiedź
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W  dniu 11 czerwca br. w  Gmin-
nym Ośrodku Kultury i  Spor-

tu w Wicku odbyło się założycielskie 
spotkanie stowarzyszenia Lokalna 
Grupa Działania „Dorzecze Łeby”.
W  spotkaniu wzięli udział samorzą-
dowcy Powiatu Lęborskiego – Bur-
mistrz Miasta Lęborka Witold Namy-
ślak, Burmistrz Miasta Łeby Andrzej 
Strzechmiński, Wójtowie Gmin po-
wiatu, Gminy Wicko Dariusz Walaś-
kiewicz, Gminy Cewice Jerzy Pernal, 
Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska Ry-
szard Witke, 
Wójt Gminy Choczewo (powiat wej-
herowski) Wiesław Gębka, oraz Sta-
rosta Powiatu Lęborskiego Edmund 
Głombiewski.

W spotkaniu uczestniczyli również 
przedstawiciele branży rybackiej, rol-
niczej, mieszkańcy oraz przedstawi-
ciele organizacji pozarządowych.
Przyjęto min następujące Uchwały: 
w/s wyboru Komitetu Założycielskie-
go w składzie:
Andrzej Strzechmiński – Burmistrz 
Miasta Łeby, Dariusz Walaśkiewicz – 
Wójt Gminy Wicko,
Ryszard Witke – Wójt Gminy Nowa 
Wieś Lęborska.
Do zadań Komitetu Założycielskiego 
należeć będzie dokonanie czynności 
związanych z rejestracją stowarzysze-
nia.

Wyłoniono również władze stowa-
rzyszenia którego Prezesem został 
Ryszard Wenta, zastępcą Krzysztof 
Łasiński, sekretarzem Agnieszka Wo-
lańska, członkami Zarządu Elżbieta 

Godderis, Eugeniusz Penkowski, Iza-
bela Jagodzińska i Krzysztof Decyk.
Skład Zarządu odzwierciedla przekrój 
wszystkich sektorów działających 
w  branży rybackiej i  rolniczej, są tu 
osoby związane z  sektorem publicz-
nym, gospodarczym i społecznym.
Wśród członków Zarządu, co jest bar-
dzo ważne, jest przedstawiciel ryba-
ków – Pan Eugeniusz Penkowski, wie-
loletni armator, znający środowisko 
lokalnych rybaków i problemy z jaki-
mi spotykają się na co dzień.

Wybrano również członków Ko-
misji Rewizyjnej w  osobach Ludwik 
Greczko – Przewodniczący Komisji, 
wieloletni działacz samorządowy, 
długoletni Prezes i przedstawiciel ry-
baków z Łeby, mający wieloletnie do-
świadczenie zawodowe i  społeczne 
w branży rybołówstwa morskiego.
Zastępcą został Pan Wiesław Doliń-
ski, Sekretarzem Magdalena Stępień, 
członkami Komisji Jolanta Terlecka 
i Jarosław Bach.
Najważniejszym elementem spotka-
nia założycielskiego było przyjęcie 
Statutu, określenie nazwy stowarzy-
szenia.

Statut przyjęto jednogłośnie z ma-
łymi poprawkami Najważniejsze 
jak podkreślano są cele i  zadania 
stowarzyszenia, i  tak m.in: tworze-
nie i  rozwój inkubatorów przetwór-
stwa lokalnego, promocja i  rozwój 
produktów lokalnych, zachowanie 
dziedzictwa lokalnego, zwiększenie 
roli społeczności rybackiej, popra-
wy życia mieszkańców, inicjowanie 

przedsięwzięć, wspieranie rozwoju 
edukacji, zapobieganie wykluczeniu 
społecznemu,organizacja punktów 
doradztwa, udzielanie wsparcia fi-
nansowego i  rzeczowego, współpra-
cę i wymianę doświadczeń. Ważnym 
elementem zapisanym w Statucie jest 
punkt w którym czytamy „ Stowarzy-
szenie realizuje swoje cele uwzględ-
niając ochronę środowiska i walorów 
naturalnych krajobrazu oraz zasobów 
historyczno – kulturowych, rozwój 
turystyki oraz popularyzację i rozwój 
produkcji wyrobów regionalnych”. 

Przytoczyłam tu w skrócie cele i za-
dania nowopowstałego stowarzysze-
nia, którego celem przede wszystkim 
jest wspieranie rybołówstwa i  rolni-
ctwa w obszarze swojego działania.
Wiele osób poprzez swoją determi-
nację i  zaangażowanie przyczyniło 
się do powstania stowarzyszenia. Li-
derem można nazwać Burmistrza 
Miasta Łeby, który od kilku miesięcy 
prowadził rozmowy z  różnymi insty-
tucjami rządowymi, z  władzami sa-
morządowymi.
 Osoby, które już dziś podpisały się 
pod tym aktem, myślę że nie mają co 
do tego wątpliwości, że takie stowa-
rzyszenie, które będzie miało swoją 
siedzibę w Łebie jest potrzebne właś-
nie w naszym powiecie lęborskim.
Stowarzyszenie bowiem otwiera drogę 
rozwoju dla rybaków, rolników i osób 
związanych z tą dziedziną gospodarki.
Daje duże możliwości do wspierania 
nowatorskich rozwiązań takich jak: 
rozwój turystki regionalnej, promocję 

Zebranie założycielskiego  
stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania „Dorzecze Łeby”.
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Już ponad rok czasu w Łebie przy ul. Jachtowej 4, funk-
cjonuje Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb. Sprzedaż 

ryby klientom indywidualnym i hurtowym po atrakcyjnie 
niskiej cenie wyróżnia to miejsce od innych. Obiekt, w któ-
rym przechowywana jest ryba, spełnia wszystkie normy 
europejskie i jest ona przechowywana w specjalnej chłod-
ni. Ryby można zakupić codziennie od 7.30 - 15.00 (m.in. 
świeżego dorsza można zakupić od 8zł\kg). Zapraszamy 
serdecznie!

Świeża rybka z kutra

• Tekst i zdjęcia: Michał Sałata
CIT Łeba

regionu, wspieranie inicjatyw zbież-
nych z zadaniami stowarzyszenia, po-
moc w zakładaniu działalności gospo-
darczej i jej rozwój, pomoc rolnikom 
i osobom długotrwale pozostających 
bez pracy, szkolenia, które mają na 
celu podnoszenie świadomości i kwa-
lifikacji, wspieranie różnorakich dzia-
łań w  ramach rybołówstwa, zwięk-
szenie roli społeczności rybackiej, 

wspieranie pomocy społecznej i osób 
niepełnosprawnych. To tylko niektóre 
z ambitnych planów stowarzyszenia.
Powstanie organizacji, gdzie oprócz 
mieszkańców i działaczy społecznych 
z  Gmin zasiadają przedstawiciele 
władz samorządowych, daje wielkie 
możliwości wsparcia finansowego jak 
i również ubiegania się o  środki po-
mocowe z Unii Europejskiej.

Życzyć należy wszystkim, którzy 
czynnie włączyli się w  powstanie or-
ganizacji, jej nowo wybranej władzy 
satysfakcji, sukcesów i  pomyślnych 
wiatrów – jak mawiają Ci co na mo-
rzu !
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L ada dzień rozpoczną się długo wyczekiwane przez 
wszystkich wakacje. Czas aktywnego wypoczynku dla 

rodzin z dziećmi czy w gronie znajomych. Część z nas wy-
biera się również ze swoim pupilem nad polskie morze. 
Niestety w dalszym ciągu na wiele nadbałtyckich plaż nie 
wolno wprowadzać psów. Sytuacja jednak z roku na rok 
zmienia się na lepsze! Wybierając miejsce wakacyjnego 
wypoczynku warto wybrać takie, które umożliwia wypo-
czynek również dla zwierząt. Od 1 lipca Łeba również do-
łączy do grona kurortów nadmorskich posiadających wy-
znaczone miejsca oznaczone tabliczkami „Plaża dla psów”. 
Będzie można zatem bezpiecznie i legalnie zabierać swoje 
pupile na plażę B (zachodnia) w Łebie. Na „psich plażach” 
zostaną postawione stojaki z torebkami na psie nieczysto-
ści i liczne kosze na śmieci. 

W  sezonie letnim, za wypuszczanie psa na plażę  
w miejscu do tego nie dozwolonym, grozi mandat nawet  
do 500 zł. 

Zapraszamy wszystkich ze swoimi czworonogami na ofi-
cjalne otwarcie plaży dla psów w Łebie - 1 lipca (środa),  
o godz. 18.00 na plażę B.

Plaża dla psów 
w Łebie

• Tekst. CIT Łeba

Po sukcesie pierwszej edycji Lata z książką, które od-
było się w sierpniu 2012 roku, zdecydowaliśmy się 

na kontynuację organizacji tego wydarzenia w kolejnych 
latach. W tym roku odbędzie się już czwarta edycja Lata 
z książką, oczywiście w Łebie.
Stawiając na bogaty i zróżnicowany program do udziału 
w tegorocznej edycji Lata z książką oprócz inicjatora wy-
darzenia - Zysk i S-ka Wydawnictwo, zaprosiliśmy  również 
Narodowe Centrum Kultury, Grupę Wydawniczą Publicat 
oraz Wydawnictwo Muza, które wspólnie z nami przedsta-
wią swoich autorów i ich dzieła oraz zadbają o to, by każdy 

uczestnik znalazł dla siebie coś ciekawego. W tym roku do 
Łeby przyjedzie blisko dwudziestu autorów, m. in. Ałbena 
Grabowska, Bogusław Chrabota czy Marcin Wilk, a także 
inne znane osoby takie jak: Natalia Gacka, Wojciech Cej-
rowski czy Dariusz Dziekanowski. Najmłodszych powinna 
ucieszyć informacja o obecności samego Pana Pierdziołki. 
Cały program wydarzenia będzie dostępny na stronie www.
latozksiazka.pl.
Zapraszamy wszystkich przyjezdnych, mieszkańców oraz 
fanów dobrej literatury – niezależnie od wieku!
Startujemy już 17 lipca o godzinie 10:00 i będziemy Wam 
towarzyszyć z  książką aż do 19 lipca do godziny 19:00. 
Znajdziecie nas m.in. na pasażu spacerowym na plażę 
wschodnią A (Kapitanat Portu), oczywiście w Łebie. 

Zapraszamy!
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•  Marek Lacher
Zarządzanie Kryzysowe

Poczucie bezpieczeństwa miesz-
kańców gmin oraz niski stopień 

przestępczości są jednym z  czynni-
ków świadczących o rozwoju i atrak-
cyjności gminy.
Zadaniem gminy jest zaspokojenie 
potrzeb wspólnoty w  tym zakresie 
(art.4 ust.1 pkt15 ustawy z 5 czerwca 
1990r. O samorządzie gminnym).
Gmina zadania zapewnienia właś-
ciwego poczucia poziomu bezpie-
czeństwa realizuje poprzez służby 
sobie podległe ( Straż Miejską, OSP), 
jednostki funkcjonujące na admi-
nistrowanym terenie ( Policja, Straż 
Graniczna) oraz inne specjalistyczne 
podmioty ( agencje ochroniarskie, 
WOPR,BSR, OSR).
 Dobrze przepracowany okres poprze-
dzający sezon letni 2015 r. (odbyte 
szkolenia specjalistyczne, znaczące 
dosprzętowienie), wskazują na dobre 
przygotowanie Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Łebie. Dodatkowe środki 
finansowe wyłożone przez miasto na 
tzw. „fundusz wsparcia” dla Policji, 
z przeznaczeniem na zwiększenie ilo-
ści patroli z założenia ma przyczynić 
się do zwiększenia skuteczności jej 
działań. Straż Miejska w  miesiącach 
lipiec i sierpień wzmocniona zostaje 
dodatkowymi ( 3 w każdym miesiącu) 
funkcjonariuszami. 
Bezpieczeństwo na plażach. Niezależ-
nie od statusu, wszystkie wyznaczone 
kąpieliska będą miały pełne zabezpie-
czenie ratownicze. Za bezpieczeństwo 
na plażach odpowiada wyłoniona 
w  ramach przetargu firma specjali-
styczna.
Pojęcie „bezpieczeństwo” jest trud-
nym do zdefiniowania. Próg wrażli-
wości każdego z  nas jest różny,tym 
samym w podobnych sytuacjach każ-
dy będzie czuł się bardziej lub mnie 
bezpiecznie. Sądzę, że w  miarę uni-

wersalnym parametrem określającym 
stopień poczucia bezpieczeństwa jest 
czas oczekiwania na reakcję służb po 
powiadomieniu o zagrożeniu. W tym 
zakresie powinny obowiązywać pre-
cyzyjne standardy. 
Niezależnie od wszystkiego, pamię-
tajmy, że od nas zależy, czy i w jakim 
stopniu kreować będziemy sytuacje 
dla siebie niebezpieczne.

Bezpieczeństwo kosztuje:

Ochotnicza Straż Pożarna – 167,500 zł  
+ ok. 40.000 dochody własne OSP

Straż Miejska – 270,863 zł

Policja (fundusz wsparcia) – 25.000 zł ( ze 
wskazaniem na zwiększenie ilości patroli)

Zabezpieczenia plaż – 228.000 zł ( płatnikiem 
Port Jachtowy Łeba)

Bezpieczeństwo  
w gminie

    ▶ zapowiedź
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Leczenie morzem
Ł eba od 1974 roku należy do ob-

szarów specjalnie chronionych. 
Został zatwierdzony profil leczniczy 
dla miasta Łeby, obejmujący choroby 
układu oddechowego, narządu ruchu, 
przemiany materii.

Słońce, wiatr, fale, słona woda – to 
dziś nie tylko błogie wylegiwanie 
się na plaży, to też leczenie morzem. 
Morski klimat działa bowiem jak le-
karstwo. W wielu opracowaniach na-
ukowych powtarzają się określenia 
dotyczące leczenia morzem, takie jak 
bodźcowość, mozaikowość, nasło-
necznienie, wiatr. Bodźcowość klima-
tu Łeby uważana jest za lepszą niż na 
Wyspach Kanaryjskich. Służy popra-
wie naszego samopoczucia. Zwięk-
szona emisja leczniczych związków 
soli i jodu, działanie odbitych promie-
ni słonecznych wpływają pozytywnie 
na zdrowie psychiczne.

Mozaikowość Łeby – jak twierdzi dr. 
Rabski, jest wynikiem częstych zmian 
w  strefie przybrzeżnej, gdzie wystę-
pują piaszczyste mierzeje. Powiew 

chłodnego wiatru, nie mającego na-
turalnych przeszkód (jezioro Łebsko 
i  Sarbsko ), a  do tego jakby filtrowa-
nego przez naturalne i  chronione 
otoczenie (lasy sosnowe), natrafia na 
rozgrzane jak piec wydmy ruchome 
Słowińskiego Parku Narodowego. Wy-
twarza się wówczas naturalna różni-
ca ciśnień, między morzem a lądem, 
którąmożemy poczuć jako powiew 
przyjemnej bryzy morskiej. Zdaniem 
dr Rabskiego, nie ma lepszej bryzy niż 
w  Łebie. Tych którzy nie mają prze-
ciwwskazań lekarskich, te zmiany 
uodparniają.

Nasłonecznienie Łeby i  pobliskich 
okolic jest o 45% większa niż np. na 
Śląsku. Przy czym duża, bo około 85% 
zawartość kwarcu w piasku, powodu-
je lepsze niż gdzie indziej odbijanie 
światła słonecznego, które z kolei jest 
lepiej asymilowane przez powietrze.
Wiatr – wiejący w  Łebie (jest tylko 6 
dni ciszy w roku) zwiększa dynamikę 
zmian atmosferycznych, co powodu-
je większe falowanie morza. Fale zała-

mujące się po piaszczystych brzegach 
rozpylają w powietrzu sól i  jod, czyli 
uruchamiają naturalny inhalator dróg 
oddechowych. Jeżeli cierpimy na 
uczulenia w  okresie wysokiej emisji 
alergenów, należy jak najwięcej spę-
dzaćgodzin na plaży. Morskie powie-
trze to nie tylko tlen, lecz także „nawil-
żacz oskrzeli i płuc”.

Brodzenie w falach poprawia krwio-
obieg w  nogach, leczy żylaki. Kąpiel 
w falującej wodzie to także lek na za-
parcia (zanurzenia w  okolicach pęp-
ka), wzdęcia , wzmocnienie pracy jelit.
Pozasezonowe pobyty nad morzem, 
szczególnie w  okresie sztormów 
(wiosna-jesień-zima) działają jeszcze 
korzystniej na budowanie odporności 
naszych organizmów.

• Tekst: Ewa Horanin i Elżbieta Dygowska
• fot. Aleksandra Bogusławska

Ciekawostka:
duża dynamika zmian atmosferycznych sprawia, że pół-
godzinny spacer przy silnym wietrze, daje więcej niż 2-3 
godziny na siłowni!
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Od początku roku 2015 w naszym biurze prowadzo-
ne są statystyki dotyczące ilości turystów, którzy 

odwiedzają nasze biuro w celu uzyskania informacji nt. 
noclegów, atrakcji turystycznych itp.
Obok przedstawiam wykres z danymi. Stan podanych da-
nych to dzień 29.05.2015 

Trochę  
statystyk

Na początku czerwca br w  Informacji Turystycznej 
prowadzonej przez Lokalną Organizację Tury-

styczną Łeba – Błękitna Kraina oraz w Centrum Informacji 
Turystycznej w Łebie zamontowane zostały prezentery pt. 

„Zaplanuj swoją wycieczkę”, na których zamieszczono 42 
rodzaje kart w 5 kategoriach: atrakcje turystyczne, sport 
i  rekreacja, zabytki, ścieżki rowerowe i  piesze, zdrowie 
i uroda. Minęło zaledwie kilka dni, a do naszego biura do-
cierają pozytywne opinie dotyczące projektu, którego ini-
cjatorem jest nasze Stowarzyszenie. Prezentery zostaną za-
montowane w Urzędzie Miasta Łeba i w Porcie Jachtowym. 
Dużą pomocą przy realizacji projektu wykazali się ucznio-
wie miejscowego gimnazjum. W ramach zorganizowane-
go konkursu przygotowali opracowania wspomnianych 
atrakcji. Finaliści konkursu: Magdalena Królikiewicz, Ro-
bert Okenczyc, Adriana Buszman, odebrali nagrody pod-
czas recitalu zespołu Bel Canto. Zachęcamy gestorów bazy 
turystycznej do przygotowania podobnych prezenterów 
dla swoich Gości. Służymy pomocą w realizacji projektu.
Projekt został współfinansowany przez Gminę Miejską 
Łeba w ramach otwartego konkursu na realizację zadania 
publicznego ze środków przeznaczonych na profilaktykę 
i rozwiązywanie problemów alkoholowych.

„Zaplanuj swoją
wycieczkę”

•  Przemysław Rychter
LOT „Łeba - Błękitna Kraina”

•  Przemysław Rychter
LOT „Łeba - Błękitna Kraina”
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    ▶ info

Jak sprawdzić...
Jak sprawdzić czy dany obiekt hote-
larski jest prawdziwy (tzn. czy pen-
sjonat to pensjonat itp.)

Centralny Wykaz Obiektów Hote-
larskich
https://turystyka.gov.pl/cwoh/in-
dex

W  Łebie – jako jedynym mie-
ście w  województwie pomor-

skim – powstanie PZU Trasa Zdrowia. 
PZU Trasa Zdrowia to mini kompleks 
rekreacyjno-sportowy, którego cen-
tralnym elementem jest wytyczona, 
oznakowana i  wyposażona w  proste 
instalacje ścieżka, przystosowana do 
bezpiecznego uprawiania sportu na 
co dzień. Trasa umożliwia aktywność 
w dyscyplinach między innymi takich 
jak bieganie, nordic walking, space-

ry, czy narty biegowe. Taka właśnie 
trasa powstanie w  naszym mieście 
na terenie Parku Leśnego przy Ła-
będzim Stawie. Dzięki zaangażowa-
niu osób z  różnych grup wiekowych 
i społecznych Łeba znalazła się wśród 
30 gmin z całej Polski, w których po-
wstaną Trasy Zdrowia. Bardzo dzię-
kujemy wszystkim osobom, które 
aktywnie zaangażowały się w proces 
informacyjno-promocyjny! Instalacja 
urządzeń zaplanowana jest na okres 

lipiec-sierpień, po którym nastąpi 
otwarcie kompleksu. Na trasie będą 
prowadzone cykliczne zajęcia aktywi-
zacyjne zachęcające do korzystania 
z powstałej infrastruktury i prowadze-
nia aktywnego trybu życia.

W Łebie powstanie 
PZU Trasa  
Zdrowia!

• Zdzisław Stasiak
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łebie

Mając na uwadze zapotrzebo-
wanie społeczne Rada Miejska 

w  Łebie zwróciła się do Powiatowe-
go Urzędu Pracy w Lęborku z prośbą 
o  umożliwienie 205 bezrobotnym 
mieszkańcom Łeby spotkań z pracow-
nikami Powiatowego Urzędu Pracy, 
w miejscu zamieszkania, bez koniecz-

Bezrobotni z Łeby
ności ponoszenia kosztów dojazdu do 
Lęborka.

W  odpowiedzi uzyskaliśmy infor-
mację, że obsługa osób bezrobotnych 
prowadzona jest przez doradców 
klienta według podziału alfabetycz-
nego i za pomocą scentralizowanego 
systemu teleinformatycznego, do któ-
rego niezbędna jest wydzielona sieć 
komputerowa.

Wobec tego nie jest możliwe pro-
wadzenie dyżurów pracowników PUP 
dla mieszkańców Łeby w miejscu za-
mieszkania. ?

•  Małgorzata Szałajko
podinspektor ds. pozyskiwania środków

zewnętrznych miasta Łeby
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    ▶ zapowiedź

Z namy już Mistrza Ortografii 2014/2015!!!   Został nim 
uczeń klasy VI a – Jakub Kuleta. Z powodzeniem prze-

szedł przez trzy etapy i w finale pokonał pięcioro konku-
rentów do tytułu. Drugie miejsce i tytuł vice mistrza uzy-
skała Julia Itrich. Natomiast na trzecim miejscu uplasował 
się Wojciech Piasecki. Pozostała trójka finalistów to: Wikto-
ria Malek, Paula Jakubowska oraz Laura Kormańska.  Ser-
decznie gratulujemy Mistrzowi oraz pozostałym finalistom  
sukcesu.
2 czerwca odbył się szkolny konkurs recytatorski „Poezja 
Adama Mickiewicza”.   Największym talentem recytator-
skim okazała się uczennica  Julia Mroczkowska, która ze 

swobodą i właściwie dobraną intonacją przedstawiła bajkę 
„Lis i kozieł”. Drugie miejsce i równie piękną interpretację 
Inwokacji z „Pana Tadeusza” zaprezentowała   Wiktoria 
Bieniek. Trzecie miejsce zajął Dominik Samaryn, który za-
prezentował fragment ballady „Świtezianka”. Gratulujemy 
zwycięzcom!!!

•Szkoła Podstawowa w Łebie

Mistrz ortografii oraz laureaci 
konkursu recytatorskiego  
„Poezje Adama Mickiewicza”
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P olska jest piękna wzdłuż i wszerz. 
W  każdym jej zakątku są wspa-

niałe miejsca na relaks. 20.05.2015 
roku kolejny już raz ruszyliśmy w Pol-
skę po przygodę. Celem podróży był 
Karpacz i okolice oraz Praga. Trzeba 
było poszukać korzystnych dla nas 
ofert na zakwaterowanie. W wyborze 
pomagali nam koledzy i  koleżanki 
z naszego Klubu, szukając informacji 
w  internecie (Andrzej K., Marek M.). 
Potem trzeba było wytyczyć dobrą tra-
sę (również bezcenna pomoc Zbyszka 
G., Ewy W. oraz kierowcy, który miał 
z nami jechać Pawła R.).

W opracowaniu  planu  zwiedzania 
Karpacza i okolic oraz Pragi pomógł 
nam wcześniej poznany na Festiwalu 
Pomuchla w Łebie, przewodnik z Jele-
niej Góry mgr Janusz Jachnicki, który 
posiadał również uprawnienia jako 
przewodnik i  pilot na Pragę. Podał 
nam przez internet ofertę do zwiedza-
nia Karpacza okolic i Pragi, a my tylko 
ułożyliśmy program na poszczegól-
ne dni. Pośrednikiem w  kontaktach 
mailowych był kolega Andrzej Klein. 
Kolega również pomagał przy wybo-
rze i  ustalaniu warunków zakwate-
rowania. Ostatecznie został wybrany 
ośrodek „Nowa Królowa Karkonoszy” 
w  Karpaczu. Dnia 20.05.2015 roku o 
godzinie 4:30 wyruszyliśmy w  drogę 

autokarem od przewoźnika Pana Ry-
szarda Frankowskiego, z kierowcami 
Panem Pawłem Remiszewskim i  Pa-
nem Kaziem.

Korzystaliśmy z  oferty: Realizacja 
Zadania Publicznego „Działalność 
na rzecz osób w wieku emerytalnym” 
jako forma aktywizacji intelektualnej 
i  społecznej tej grupy mieszkańców. 
Jednym z  elementów wycieczki była 
pogadanka dotycząca zagrożeń wy-
pływających z nadużywania alkoholu. 
Tytuł pogadanki to „Kiedy picie alko-
holu jest problemem?”.

Dnia 21.05.2015 roku zwiedzali-
śmy Park Miniatur Zabytków Dol-
nego Śląska. Otwarcie Parku wraz 
z przewiezieniem miniatur nastąpiło 
14.08.2003 roku. Park ten odwiedza 
rocznie ponad 300 tysięcy turystów. 
Park Miniatur usytuowany jest w pięk-
nym, bajkowym krajobrazie, wyróżnia 
się spośród innych znanych tego typu 
obiektów w Europie. Oryginały, które 
znajdują się w  regionie, są pomniej-
szone dokładnie 25 razy, a  te które 
stoją w górach pomniejszone zostały 
50-krotnie. Tematyka Parku jest tak 
dobrana, żeby zwiedzający Park mogli 
odnaleźć oryginały w  okolicy. Mate-
riały, z których zbudowane są modele 
odporne są na wpływy atmosferyczne. 
Zimą demontowana jest ekspozycja 

i  przechowywana w  hali. Mieliśmy 
okazję zobaczyć Pałace w Karpnikach, 
Wojanowie i Łomnicy oraz letnią rezy-
dencję Królów Pruskich w Mysłakowi-
cach. Były to oryginały jako własność 
prywatna, w których mieszczą się ele-
ganckie hotele. Marzymy o  podróży 
do Francji, aby zobaczyć zamki nad 
Loarą, ale w  Polsce też mamy praw-
dziwe skarby. To wymarzone miejsce 
na wycieczkę.

W  tym dniu zwiedzaliśmy jesz-
cze sztolnię pouranową PODGÓRZE. 
Do 1956 roku trwała „militaryzacja” 
wschodnich Karkonoszy, gdzie cały 
obszar między Przeł. Kowarską, Ko-
warami i  Karpaczem był strefą za-
mkniętą z uwagi na eksploatację rud 
uranu od 1950 do 1958 roku. Mieliśmy 
okazję obejrzeć zbiór minerałów, mo-
del bomby, która została zrzucona na 
Hiroszimę. A potem był pokaz lasero-
wy. Następnie udaliśmy się do Jeleniej 
Góry, która w 1288 roku otrzymała for-
malne prawa miejska. Zwiedziliśmy tu 
między innymi Ewangelicki Kościół 
Łaski. Jest to obecnie katolicka Świą-
tynia Podwyższenia Krzyża Świętego. 
Kościół wybudowany został w latach 
1709 – 1718 według projektu Martina 
Frantza.
22.05.2015 wyruszyliśmy do Pragi. Od-
ległość z Karpacza wynosi około 180 

Karpacz, okolice i Praga
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Z okazji Dnia Dziecka w Szkole Pod-
stawowej im. Adama Mickiewicza 

w  Łebie został zorganizowany „Ame-
rican Day - Dzień Amerykański”. Ce-
lem obchodzenia tego dnia jest połą-
czenie przyjemnego z pożytecznym tj. 
poszerzenie wiedzy o świecie, a prze-
de wszystkim dobra zabawa.
 Obchody zaczęły się już w  piątek. 
Wtedy to przygotowano liczne de-
koracje oraz zorganizowano wystę-
py „niespodzianki”. Były wśród nich: 
taniec country i taniec hip-hop oraz 
utwory takich wykonawców jak Elvis 
Presley i  Cher. Klasy szóste przygo-
towały niezapomnianą interpretację 
piosenki „Geronimo”, której refren 
śpiewała z nimi cała szkoła.
 Uczniowie wystąpili w „Mini Playback 
Show”, „Spelling Competition”, który 
polegał na literowaniu anglojęzycz-
nych wyrazów oraz w quizie „Wiedzy 
o Stanach Zjednoczonych Ameryki”. 

 W kategorii klas I-III w „Mini Playback 
Show” wyróżniono klasę IIIb, która 
przygotowała widowiskowy taniec do 
muzyki country. Najlepszą klasą w ka-
tegorii klas IV-VI była klasa VIa z pio-
senką Bruno Marsa „Uptown funk”.
 W quizie „Wiedzy o Stanach Zjedno-
czonych Ameryki” również najlepsza 
okazała się klasa VI a. Najbardziej 
emocjonującą częścią okazał się być 

„Spelling Competition”. Wśród repre-
zentantów klas I-III poziom był nie-
zwykle wysoki. W ostatnich minutach 
finału niezwyciężona okazała się być 
uczennica klasy II a. W  przerwie po-
między występami Rada Rodziców 
przygotowała dla uczniów amerykań-
ską przekąskę, czyli pop-corn. Tego 
dnia, na korytarzach szkoły, można 
było spotkać najróżniejsze sławne 
postacie z USA. Poprzebierani ucznio-
wie z wielką energią i uśmiechami na 
twarzach dopingowali siebie nawza-

jem. Zabawa była tak przednia, że do 
dnia dzisiejszego wśród uczniów nie 
cichną dyskusje nad repertuarem na 
przyszły rok szkolny.

Dzień Dziecka  
w Szkole Podstawowej w Łebie

•Szkoła Podstawowa w Łebie

km. Byliśmy na Moście Karola, Placu 
Wacława, Placu Hradczańskim, Małej 
Stranie, w Kościele H.B. przed Tynem. 
Zobaczyliśmy słynny zegar Orloy 
i wiele innych pięknych obiektów. Po 
prostu trzeba tam być nie jeden raz. 
Mnóstwo ludzi zwiedzało tzw. „Złotą 
Pragę”. W Pradze zjedliśmy obiad. Był 
smaczny.

23.05.2015 roku zwiedzaliśmy 
w  Karpaczu Świątynię Wang. Ten 
drewniany kościół w  Karpaczu Gór-
nym jest unikatowym zabytkiem sa-
kralnej średniowiecznej architektury 
skandynawskiej i  został zbudowany 
w XII lub XIII wieku w miejscowości 
Vang w  Norwegii. Świątynia Wang 
znajduję się w posiadaniu parafii koś-
cioła ewangelicko – augsburskiego 
i  jest udostępniona do zwiedzania. 
Wykonana jest z mocno żywicznej sos-
ny. Pionowe słupy ściany kościelnej 
nadały jej charakter konstrukcji słu-
powej. Świątynia zbudowana jest bez 
użycia gwoździ. Zaskoczeniem były 
anomalia magnetyczne oraz skocznia 
narciarska z ogrodzeniem z nart. Uda-

liśmy się do Szklarskiej Poręby głów-
nego ośrodka narciarstwa. Wyciągiem 
krzesełkowym dwuodcinkowym uda-
liśmy się na Szrenicę (1362m). Dolna 
stacja znajduje się na wys. 710 m, gór-
na poniżej wierzchołka Szrenicy na 
wysokości 1009 m. A więc ponad 300 
m trzeba było się wspinać, aby zdobyć 
schronisko. Nie było łatwo. Walczyli-
śmy dzielnie ze swoją słabością. Ale 
warto było. Piękne widoki z  ośnieżo-
nymi Śnieżnymi Kotłami. Po zjeździe 
do Szklarskiej Poręby udaliśmy się do 
wodospadu Szklarki znajdującego 
się w  Karkonoskim Parku Narodo-
wym. Najważniejszym progiem na 
dnie potoku Szklarki i Kamiennej jest 
wodospad Szklarki o wysokości 13 m. 
Miejsce przy wodospadzie Szklarki 
przyniosło ukojenie po wyczerpującej 
wspinaczce na Szrenicę. 

W niedzielę, 24 maja, pożegnaliśmy 
się z  naszym panem Januszem prze-
wodnikiem, który przekazał nam tyle 
wiedzy, że nie mogliśmy jej pomieścić 
w naszych głowach i schowaliśmy tro-
chę do bagaży. Uczestnikami wyciecz-

ki byli emeryci i renciści z PZERiI Koła 
Nr 1 w Łebie. Wraz z kierowcami było 
40 osób. Dziękujemy wszystkim, któ-
rzy nam pomogli w  zorganizowaniu 
tego przedsięwzięcia: Pani Julii Tomi-
ckiej za upominki i materiały promo-
cyjne, Panu Burmistrzowi Andrzejowi 
Strzechmińskiemu za dofinansowanie 
wycieczki, przewoźnikowi za wspa-
niałych i  opanowanych kierowców – 
panów Pawła i Kazika, Pani Wiolecie 
za pomoc w napisaniu projektu, Pani 
z biura obsługi interesantów w Urzę-
dzie Miasta za ksero i pisanie różnych 
ogłoszeń oraz naszym uczestnikom, 
którzy chociaż czasami szemrzą jak 
te wodospady, ale bez nich byłoby 
nudno.

Wyjazdy dają nam coś bezcennego 
- czas bycia razem. Możemy podziwiać 
piękno ziemi ojczystej, pola soczyście 
zielone z  makami i  chabrami, żółte 
łany rzepaku i  łąki mieniące się mle-
czami.

• Halina Stachewicz
Przewodnicząca PZERiI Koło Nr 1 w Łebie 
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„Barwy i kształty natury – 
kontemplacje malarskie”

„Łebskie Kaprysy”

Od 6 czerwca do końca miesiąca czynna była w Cen-
trum Informacji Turystycznej w  Łebie wystawa 

obrazów Barbary Gawron Gołębiowskiej zatytułowana 
„Barwy i kształty natury – kontemplacje malarskie”. Oficjal-
ne otwarcie odbyło się na wernisażu połączonym z loterią 
na leczenie Franciszka Kowalczyka, chłopca chorego na 
mukowiscydozę.
Słoneczny wieczór 6 czerwca dla gości wernisażu był cza-
sem artystycznych wrażeń, sympatycznych, serdecznych 
kontaktów, a  także dodatkowej satysfakcji z powodu wy-
niku finansowego wspomnianej loterii, a dla posiadaczy 
szczęśliwych losów widocznego zadowolenia. 
Zgromadzone na wystawie obrazy spotkały się z  rzeczy-
wistym zainteresowaniem uczestników wernisażu: fanów 
malarstwa, przyjaciół i  znajomych artystki Barbary Ga-
wron Gołębiowskiej. Doceniono ogrom pracy włożonej 
w namalowanie przeszło trzydziestu dzieł z myślą o  jed-
nym temacie wystawy. Naturę reprezentowały widoczne 
trzy grupy obrazów: kwiaty, ptaki, pejzaże, a także znany 
już z wcześniejszych wystaw metaforyczny cykl tzw. drzew 
życia. Dominowały w dużym formacie obrazy olejne, nie 
zabrakło wszakże drugiej ulubionej przez malarkę techni-
ki pasteli. Podtytuł wystawy „kontemplacje malarskie” wy-
brany był trafnie. Większość obrazów skłaniała bowiem do 
pełnych treści i impresji odczytań i interpretacji. Zwracała 
uwagę różnorodność artystycznego przekazu i tonacji, od 
nostalgicznych, pełnych zadumy ujęć natury po niekiedy 
przekorne czy lekko żartobliwe, zdystansowane podpa-

trywanie otoczenia. Wiele z obrazów powstawało właśnie 
pod wpływem wrażeń i obserwacji z miejsca zamieszkania 
artystki. Leśna przyroda, ogród, liczne ptaki gniazdujące 
w pobliżu to źródło inspiracji i przeżyć artystycznych wi-
doczne na wielu obrazach. Podobał się np. oglądającym 

„Ptasi zakątek” z siedzącymi na starej beczułce sikorką i ru-
dzikiem, niby zwykły, prosty obraz, ale właśnie uwodzący 
prostotą i  naturalnością barw. Kilka obrazów stanowią-
cych efekt podglądania żurawi, np. „Żurawisko” czy „So-
nata żurawi” zawiera spory emocjonalny ładunek i pełną 
romantycznej refleksji treść. Trudno byłoby przejść obo-
jętnie obok wazonów z  piwoniami czy zachwycających 
barwą i kształtem róż. Piszący te słowa był pod wyraźnym 
wpływem wielu z obrazów tej wystawy, pozwolił sobie pod 
wpływem nieodpartej potrzeby na opatrzenie niektórych 
krótkimi poetyckimi impresjami. Poezja i malarstwo wszak 
często idą w parze, tym razem to wizje malarki sprowoko-
wały refleksje słowem wyrażone. 
Kto nie odwiedził w  czerwcu tej godnej uwagi wystawy, 
może jedynie żałować, czas bez chwili obcowania ze sztuką 
to bowiem czas stracony. 

•  Krzysztof Wichary
•  fot. CIT Łeba

Już po raz drugi, tym razem z okazji Dnia Matki wystąpił 
w kinie Rybak w Łebie zespół Bell Canto. Jak zapewne 

nasi wierni czytelnicy pamiętają zespół składa się z ludzi 
o różnych zawodach: nauczycieli, przedsiębiorców, leka-
rza weterynarii.
Tym razem członkowie zespołu wystąpili z recitalem” Łeb-
skie kaprysy, przeboje świata”. Koncert dedykowany ma-
mom sponsorował Burmistrz Miasta Łeby przy współpracy 
z Lokalną Organizacją Turystyczną „Łeba – Błękitna Krai-

na”. Sala jak zwykle była wypełniona po brzegi, w koncer-
cie uczestniczyli mieszkańcy i turyści. Oklaskom nie było 
końca. Atmosfera była swojska i pełna przesympatycznych 
rozmów z widzami. Na scenie królowały przeboje z całego 
świata śpiewane po polsku, francusku, czesku.
Trzeba przyznać, że artyści zaskoczyli nas bardzo pozytyw-
nie. Szczególnie nasi turyści byli pod wielkim wrażeniem, 
wychodzący z kina nie tylko byli rozbawieni ale również za-
skoczeni, że w takiej małej Łebie może się dziać tyle wspa-
niałych wydarzeń. Nie będę odosobniona kiedy napiszę że 
wierzę, że w wielu miejscowościach małych i tych dużych 
wiele się dzieje. Dzieje się przede wszystkim wiele gdyż 
mieszkają ludzie, którzy robią rzeczy z pasją, zaangażowa-
niem i dobrze się przy tym bawią. Każdy, kto podejmuje się 
trudu pracy społecznej, organizuje pewne przedsięwzię-
cia, układa scenariusze, zachęca innych to podejmowa-
nia pracy na rzecz społeczności, wie ile trudu i wyrzeczeń 
musi przejść i pokonać. Takiej społecznej działalności nie 
można porównać z żadną inną pracą. Nikt nie dostaje za to 
uposażenia, gratyfikacji, ba często jest krytykowany i „na 
widelcu”.
Nie zawsze jest to łatwa praca. Chciałabym przy okazji 
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ŁEBA, 
ul. Tysiąclecia

16.07. - czwartek  •19:00
17.07. - piątek  •19:00
18.07. - sobota •19:00
19.07. - niedziela •19:00
20.07. - pon.  •19:00
21.07. - wtorek • 19:00
22.07. - środa •19:00
23.07. - czwartek • 19:00
24.07. - piątek  •19:00
25.07. - sobota  •19:00
26.07. - niedziela • 19:00
27.07. - pon. • 19:00
28.07. - wtorek • 19:00
29.07. - środa•  19:00

12.08. - środa • 19:00
13.08. - czwartek  •19:00
14.08. - piątek  •19:00
15.08. - sobota •19:00
16.08. - niedziela •19:00
17.07. - pon. •19:00
18.08. - wtorek •19:00

podzielić się z Wami sukcesem, które od wielu lat w Łebie 
zagościło, a mianowicie imprezą z okazji Dnia Matki. Co 
roku Wielka Kapituła Księstwa Łeby wraz z Księciem Zbysz- 
kiem I bezpłatnie organizuje biesiadę dla wszystkich mam, 
które chcą wziąć udział w uroczystości. Przygotowywane 
są na tą okoliczność stoły biesiadne, grill, muzyka i grzane 
wino. Co roku ciężar tej imprezy ponosi kilka osób, Ksią-
żę Łeby, nasza koleżanka Celina Grabowska, Firma Stamir. 
Cieszy to, że nasze mamy zawsze licznie uczestniczą w tej 
imprezie i to jest najlepsza nagroda!  Korzystając z okazji 

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

•  Radosław Czyżewski
Informatyk, Administrator Systemów  
Informatycznych Urzędu Miejskiego w Łebie

zapraszam wszystkich, przedsiębiorców, mieszkańców, 
stowarzyszenia naszego miasta, gości do udziału w corocz-
nym przemarszu książęcym z okazji święta miasta w dniu 
11 – go lipca.

Opalaj się z głową

Darmowe szkolenia dla dzieci !

Na stronie miejskiej w zakładce Pogoda
adres URL http://leba.eu/pl/pogoda/

dodano wskaźnik promieniowania UV, ważny dla ludzi za-
mierzających opalać się.

Wskazania są aktualizowane co minutę i kreślona jest krzy-
wa z prognozą na daną godzinę bieżącego dnia. Gdy in-
deks UV wynosi 8 lub więcej lekarze zalecają pozostawanie 
w cieniu, a w Słońcu bez ochrony powinno się przebywać 
nie dłużej niż 10 minut. Indeks UV 11 uznaje się za ostatnią 
krańcową wartością bezpieczeństwa.

    ▶ zapowiedź

•  tekst i fot. Stowarzyszenie  Kiteboarding BeKite

S towarzyszenie sportów wodnych -  Kiteboarding Be-
Kite w ramach współpracy z gminą Wicko oraz gimną 

Łeba organizuje dla dzieci darmowe szkolenia na deskach 
SUP (Stand-Up-Paddle). Informacje na temat szkoleń 
można uzyskać pod numerm 501 510 669.
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Od 15 czerwca 2015 r. na tere-
nie Łeby utworzone zostały 

3 punkty, w których zlokalizowane są 
pojemniki typu „dzwon” na odpady 
segregowane:

- pojemniki zielone – szkło 
- pojemniki żółte – tworzywa sztuczne, 
metal, opakowania wielomateriało-
we; oraz 1 punkt (za Urzędem Miasta), 
w którym zlokalizowany jest kontener 
na opakowania z  papieru i  tektury 

(kontener niebieski). Pojemniki typu 
„dzwon” oraz kontener na opakowa-
nia z papieru i tektury rozmieszczone 
będą na terenie gminy do 15 września 
2015 r.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych – Łeba, ul. Wspól-
na (obok Spółki Wodnej “Łeba”) czyn-
ny jest w okresie:

– od września do maja – w każdą so-
botę w  godzinach od 8:00 do 15:00, 

– od czerwca do sierpnia – w  każdą 
środę i sobotę w godzinach od 8:00 do 
15:00.

W przypadku gdy w ustalony dzień 
tygodnia przypada dzień ustawowo 
wolny od pracy – PSZOK będzie nie-
czynny. 

•  Weronika Gałązka
podinspektor ds. gospodarki komunalnej 

Punkty selektywnej 
zbiórki odpadów  
komunalnych

CZERWIEC
26 PT - OTWARCIE
27 SOB - OTWARCIE + MIRAMI
28 ND - KLUBOWA NIEDZIELA

LIPIEC
1 ŚR - Afterparty
2 CZW - ŁEBA SHORE
3 PT - DEFIS
8 ŚR - Akcent
9 CZW - ŁEBA SHORE + ESKA
10 PT -  GANG ALBANII
11 SOB - MISS ŁEBY
15 ŚR - dbomb
16 CZW - ŁEBA SHORE
17 PT - KAEN
18 SOB - Freaky Boys
22 ŚR - weekend
23 CZW - ŁEBA SHORE
24 PT  - Tede
25 SOB - WYBOROWA Night
29 ŚR - MIG
30 CZW - ŁEBA SHORE
31 PT - ZBUKU

SIERPIEŃ
1 SOB - BALLANTINES Brasil Party
5 ŚR - AFTER PARTY
6 CZW - ŁEBA SHORE
7 PT - PIEKNI I MŁODZI
8 SOB - MISS ŁEBY
12 ŚR - weekend
13 CZW - ŁEBA SHORE
19 ŚR - Freaky Boys
20 CZW - ŁEBA SHORE
21 PT - PIĘKNI I MŁODZI
23ND - GASTRO PARTY
27 CZW - ŁEBA SHORE

WRAKI NA DNIE BAŁTYKU
    ▶ zapowiedź

    ▶ zapowiedź

    ▶ zapowiedź



PT 19.06 Opening Party
SB 20.06 ŁEBA SHORE Casting

PT 26.06 Jungle
SB 27.06 Mars Attacks + MIRAMI after 

party
PT 3.07 Viva Brasil

SB 4.07 Military Party
PT 10.07 Hawaii Party!
SB 11.07 Glow Party

PT 17.07 Tribute to Beyonce & Rihanna
SB 18.07 Miss Mokrego Podkoszulka

PT 24.07 Siostro! Basen!
SB 25.07 American Night

PT 31.07 Dirty Police
SB 1.08 5. urodziny Just! the club

PT 7.08 Sin Sisters
SB 8.08 Full moon party - Color BOMB

PT 14.08 Super Hero!
SB 15.08 Sylwester w środku lata

PT 21.08 Cubana Night!
SB 22.08 Closing Party

Lipiec
3- OTWARCIE PIĄTEK DJ GREGORY 

4-OTWARCIE SOBOTA INOX & NICK SIN-
CKLER 2 GODZINY KONCERT  

9 -CZWARTEK  KONCERT  
DISCO POLO BAYERA 

16-CZWARTEK KONCERT  
DISCO POLO GESEK 

23- CZWARTEK KONCERT DISCO POLO 
[PIĘKNI I MŁODZI] 

24-PIĄTEK DJ HUBERTUSE [ENERGY 2000] 
29-ŚRODA KONCERT DISCO  

POLO POWER PLAY 

SIERPIEŃ 
1-SOBOTA  C-BOOL 

6-CZWARTEK KONCERT DISCO POLO 
D-BOMB 

2015-07-24 ROCKOWA ŁEBA vol.1 – trzynasta w Samo Południe
2015-07-25 REBELIANCI Koncert
2015-07-26 ROCKOWA ŁEBA vol. 2 – trzynasta w Samo Południe
2015-08-01  Chcę tu zostać – Farba
2015-08-07 Dzień Nietoperza – Caren Coltrane Crusade
2015-08-08 Before  - Zlot Motocyklowy 2015 – Zespół ZOL
2015-08-08 Mini Impreza II – Zespół ZOL
Codziennie od godziny 20:00 muzyka na żywo 
Od godziny 16:00 do 20:00 przedstawienia, konkursy i wspólna zabawa 
na scenie dla dzieci z animatorami.
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PARAFIA WNMP
Łeba, ul. Powstańców Warszawy 28

MSZE ŚWIĘTE:
w tygodniu: 8:00, 18:00
w niedziele: 7:00 (lipiec - sierpień), 8:30, 10:00, 11:30
      13:00, 17:00, 20:00 (lipiec-sierpień)

NABOŻEŃSTWA:
I CZWARTEK MIESIĄCA

17:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji  
powołań kapłańskich, misyjnych i zakonnych.

I PIĄTEK MIESIĄCA
Okazja do spowiedzi pół godziny przed mszą świętą 

Msze święte: 08:00, 16:00 (dla dzieci), 18:00


