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Łebskie inwestycje
R

ok 2015 był rokiem przejściowym pomiędzy końcem starej
a początkiem nowej finansowej perspektywy unijnej. Udało się jednak
przygotować wiele przedsięwzięć
i zawalczyć o fundusze na ich realizację. Na efekt finalny jednak trzeba będzie jeszcze trochę poczekać.
Na początku roku rozpoczęły się
niezwykle trudne starania o powstanie
nowej Lokalnej Grupy Działania z siedzibą w Łebie. Udało się – w czerwcu
powstała LGD Dorzecze Łeby w oparciu o Powiat Lęborski i Gminę Choczewo. Dzięki wsparciu merytorycznemu
Urzędu Miejskiego LGD otrzymała
środki finansowe na funkcjonowanie
oraz przygotowała Lokalną Strategię
Rozwoju na okres nowej perspektywy
finansowej. Dzięki naszym rybakom
główny zastrzyk finansowy zapewniają środki z tzw. funduszu rybackiego, natomiast tzw. fundusz rolny stanowi uzupełnienie budżetu strategii.
Otrzymane środki na realizację działań zaplanowanych w strategii będą
w połowie przeznaczone na wsparcie
przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć swój biznes. Ponadto
znajdą się tam środki dla samorządów i organizacji pozarządowych.
W ramach konkursu PZU Trasy
Zdrowia w parku leśnym pojawiły
się urządzenia do ćwiczeń. Oprócz
samych elementów trasy, w ramach
projektu odbył się szereg działań ani-
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macyjnych: uroczyste otwarcie po- nych, m.in. dróg i sieci wodno-kanałączone ze świetną zabawą na świe- lizacyjnych, których posiadanie jest
żym powietrzu oraz zajęcia sportowe warunkiem koniecznym do ubiegania
prowadzone od września do grudnia. się o pomoc finansową.
Gmina nie zawsze może być beneW trakcie roku pojawiły się nabory
wniosków ogłoszone przez Urząd- ficjentem środków ogłaszanych przez
Marszałkowski w ramach RPO dla różne instytucje, dlatego też aktywnie
Województwa Pomorskiego. Złożo- włącza się w pomoc przy aplikowaniu
no wniosek o dofinansowanie zago- przez nasze prężnie działające orgaspodarowania parku leśnego przy ul. nizacje pozarządowe. Wspólnie z LOT
Wojska Polskiego. Niebawem zostaną Łeba Błękitna Kraina przygotowano
jeszcze złożone wnioski na zagospo- wniosek o dofinansowanie „Łebskie
darowanie ruin Starej Łeby oraz działa- Środy z Kulturą” oraz „Morze, Góry
nia termomodernizacyjne w Urzędzie i Mazury – wydarzenie turystycznoMiejskim, Bibliotece Miejskiej i Szkole -kulturalne promujące nadmorskie
Podstawowej. Złożono także wniosek miasto Łeba i region jego Gmin Partdo Ministerstwa Kultury i Dziedzi- nerskich: Szczyrk i Mikołajki”. Wspólctwa Narodowego o dofinansowanie nie ze Stowarzyszeniem Rodzina
prac konserwatorskich i zabezpiecze- Kolpinga realizowane jest działanie
nia muru kościoła Św. Mikołaja. Cze- w zakresie ekologicznych inicjatyw
kamy na rozstrzygnięcie konkursów. obywatelskich w ramach ogłoszoneNie wszystkie próby uzyskania dofi- go przez Narodowy Fundusz Ochronansowania kończą się powodzeniem. ny Środowiska i Gospodarki Wodnej
Złożyliśmy wniosek do Pomorskiego konkursu dotyczącego wzmocnienia
Urzędu Wojewódzkiego o dofinanso- działań społeczności lokalnych dla
wanie przebudowy ul. Brzozowej. Po- zrównoważonego rozwoju celem pomimo znalezienia się na liście rankin- prawy stanu środowiska naturalnego
gowej nie uzyskano dofinansowania przy zaangażowaniu społeczności
ze względu na zbyt mały przeznaczo- lokalnych. Liczymy na powodzenie
ny budżet na drogi gminne. Program wszystkich zamierzeń.
ten jest uruchamiany corocznie, tak
więc spróbujemy ponownie.
Przygotowując się do planowanych
naborów wniosków zlecono szereg
dokumentacji projektowych, niezbęd• Małgorzata Szałajko
podinspektor ds. pozyskiwania środków
nych do realizacji zadań inwestycyj-

| ŁEBSKI BIULETYN INFORMACYJNY GRUDZIEŃ -2015

zewnętrznych miasta Łeby

Łeba oblegana w internecie
S

łowo „Łeba” w ścisłej czołówce najczęściej wpisywanych słów w wyszukiwarce Google pod kątem miejscowości nad Bałtykiem.
Wg wyliczeń serwisu www.nadmorzem.com, który porównał dane z wyszukiwarki internetowej Google - najpopularniejszą nadmorską miejscowością w Internecie jest
Władysławowo, drugie miejsce zajmuje Gdańsk, trzecie
Kołobrzeg, później kolejno Krynica Morska, Łeba, Międzyzdroje, Sopot, Ustka, Mielno i Świnoujście.
- Wyszukiwarka firmy Google dominuje w polskim internecie, ponad 90% internautów korzysta z jej usług. Dzięki temu można wykreować z miarę wiarygodny ranking
najpopularniejszych miejscowości w internecie. – mówi
Agnieszka Wirkus z www.nadmorzem.com
W lipcu 2015 roku nazwy 63 badanych miejscowości były
wyszukiwane prawie 4 miliony razy. Słowo Władysławo-

wo w tym miesiącu w wyszukiwarce Google wpisano 246
tysięcy razy, 200 tys. razy wpisano słowa Krynica Morska
i Łeba, 165 tys. razy Kołobrzeg, Międzyzdroje, Mielno, Ustka, Ustronie Morskie.
Jako narzędzie badawcze posłużył „Planer słów kluczowych” dostępny w programie reklamowy Google Adwords.
Google Adwords służy do sprzedaży reklam w wyszukiwarce tej firmy. Żeby dobrze wybrać słowo kluczowe dostępne
jest narzędzie „Planer słów kluczowych”, który podaje jakie
słowo lub fraza jest częściej wyszukiwana w sieci.
Ranking opracowany na podstawie czterech kategorii wyszukiwań w wyszukiwarce. Każda miejscowość otrzymała
od 1 punktów (najrzadziej szukane) do 63 punktów (najczęściej wyszukiwane). Wyniki zostały podsumowane.
Źródło: www.nadmorzem.com

Zmiany w podatkach i opłatach
lokalnych w 2016r.
Od

1 stycznia 2016 roku wejdą w życie zmiany w usta- nej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczowie z dnia 12 stycznia 1991 roku „o podatkach nego. Na dzień dzisiejszy tj. – 6,10 zł.
i opłatach lokalnych”. Wynika to z uchwalenia 25 czerwca Zgodnie z art. 11a ustawy „o podatkach i opłatach lokal2015 roku nowelizacji ustawy „o samorządzie gminnym” nych” – „w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza
oraz niektórych innych ustaw.
100 zł, podatek będzie płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty tj. do 15 marca danego roku kalendaPodatek od nieruchomości
rzowego”.
Zgodnie z art.6 ust.1 pkt 8 ustawy „o podatkach i opłatach
lokalnych” – brak decyzji przy małej kwocie zobowiązania
podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz leśnego,
gdy wysokość zobowiązania nie przekraczałaby określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych
kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleco-

Opłata miejscowa
Od 1 stycznia 2016 roku zostanie wprowadzony obowiązek
prowadzenia przez inkasentów ewidencji osób obowiązanych do uiszczenia opłaty miejscowej.
ŁEBSKI BIULETYN INFORMACYJNY GRUDZIEŃ – 2015 |
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Powyższa ewidencja powinna zawierać:

no-skarbowej. Ponadto odpowiedzialność taka wiąże się
również z odmową okazania księgi osobie kontrolującej.
-imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby zobowią- Ustawodawca wprowadził również ograniczenia dotyczązanej do uiszczenia opłaty,
ce braku możliwości różnicowania stawek opłaty miejsco-liczbę dni, za które opłata jest pobierana,
wej. Oznacza to również brak możliwości udzielania 50%
-właściwą stawkę opłaty za każdą rozpoczętą dobę pobytu, zwolnień dla dzieci, młodzieży uczącej się, emerytów, ren- oraz łączną kwotę opłaty miejscowej pobraną za cały okres cistów, osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami, co
pobytu od danej osoby.
spowoduje ujednolicenie wysokości stawki.
Do prowadzenia przedmiotowej ewidencji zobowiąza- Wysokości stawek opłaty miejscowej obowiązujące od
ni będą inkasenci, czyli: osoby fizyczne, osoby prawne 1 stycznia 2016 roku to:
i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej,
prowadzące: hotele, ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty, 2,00zł w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia
kwatery, wynajmujące domy letniskowe, campingi, pola 1,00zł w pozostałym okresie
namiotowe i inne obiekty o podobnym przeznaczeniu lub
wyznaczone przez nich osoby.
• Urząd Miejski w Łebie
Brak prowadzenia ewidencji lub prowadzenie jej w sposób nierzetelny podlegać będzie odpowiedzialności kar-

Nowe deklaracje o wysokości
opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
W

łaściciele nieruchomości są
zobowiązani złożyć deklarację
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do dnia
31 stycznia 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Łebie lub przesłać pocztą na
adres Urzędu Miejskiego.
Ustalenie wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi spoczywa na właścicielu
nieruchomości. Dla nieruchomości zamieszkałych opłatę wylicza się
tylko na podstawie zużycia wody za
rok kalendarzowy poprzedzający rok
złożenia deklaracji (zużycie wody za
2015 r.), natomiast dla nieruchomości
mieszanych (w części zamieszkałych
i w części niezamieszkałych) na podstawie ilości zużytej wody oraz ilości
pojemników. Opłata za gospodarowa-
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nie odpadami komunalnymi płatna
jest bez wezwania w terminach:
•

do 15 lutego za m-ce styczeń i luty,

•

do 15 kwietnia za m-ce marzec
i kwiecień,

•

do 15 czerwca za m-ce maj i czerwiec,

•

do 15 sierpnia za m-ce lipiec
i sierpień,

•

do 15 października za m-ce wrzesień i październik,

•

do 15 grudnia za m-ce listopad
i grudzień.
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Opłatę należy uiścić na rachunek
bankowy Gminy Miejskiej Łeba lub
gotówką w kasie Urzędu Miejskiego.
Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące gospodarki odpadami można
uzyskać w Urzędzie Miejskim w Łebie,
ul. Kościuszki 90, pokój nr 11A (tel. 59
8661 510 wew. 47).

• Weronika Gałązka
podinspektor ds. gospodarki komunalnej

Łeba bez azbestu
doﬁnansowania dla mieszkańców

Zasady doﬁnansowania:
n koszty podlegające refundacji to koszty:

demontażu, transportu, zabezpieczenia
i unieszkodliwiania odpadów zawierających
azbest, poniesione po dacie rozstrzygnięcia
konkursu,
n kwota doﬁnansowania zadania może wynosić
do 85% kosztów,
n dotacje nie dotyczą zadań rozpoczętych
lub zakończonych.

www.leba.eu/pl/azbest
WNIOSEK
DO 1 MARCA 2016

Mieszkańcy zainteresowani udziałem w konkursie:
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu
województwa pomorskiego” (edycja 2016),
powinni złożyć kompletny wniosek w Urzędzie
Miejskim w Łebie wraz z niezbędnymi
załącznikami, w nieprzekraczalnym terminie
do 1 marca 2016 r.
Formularz wniosku dostępny jest w Urzędzie
Miejskim w Łebie, oraz na stronie
http://www.leba.eu/pl/azbest.

KONKURS

DO 85%

DOFINANSOWANIA

Łeba bez „natarczywych”
reklam
Na stronie Urzędu Miasta Łeby www.leba.eu zamieszczona została ankieta, w której mieszańcy miasta
mogą wypowiedzieć się w sprawie zasad i warunków
sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na
obszarze miasta Łeby. Ankieta składa się z 8 pytań.
Pytania są formą konsultacji społecznych. Zebrane informacje będą przedstawione Radzie Miasta Łeby na
najbliższej sesji. Zachęcamy Państwa do wypowiadania się w tej kwestii.
Łebski Biuletyn Informacyjny grudzień – 2015 |
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Niezapomniane chwile podczas
ubierania choinki w Łebie
5

grudnia 2015 roku na miejskim
deptaku w Łebie po raz kolejny
odbyło się wspólne ubieranie choinki przez mieszkańców miasta Łeby.
Zabawa rozpoczęła się od godziny
15.00 biegiem mikołajkowym, w którym wzięło udział 63 uczestników
w dwóch kategoriach wiekowych.
W kategorii dziecięcej I miejsce
otrzymał siedmioletni - Igor Peta
z Łeby. W starszej kategorii zwyciężył - Mikołaj Szczęsny. Okolicznościowe puchary i medale zwycięzcom
wręczył Święty Mikołaj. Następnie
„święty” w asyście pięknych śnieżynek
przystąpił do rozdawania słodkości
oraz drobnych upominków wszystkim zebranym dzieciom. W między-
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czasie można było zawiesić na drzewku bożonarodzeniowym przyniesione
przez siebie ozdoby świąteczne.
Niewątpliwą atrakcją była kąpiel
morsów łebskich w basenie. Można
było spróbować gorącej grochówki,
skosztować pysznego ciasta oraz napić się ciepłej herbaty lub kawy na stoisku przygotowanym przez Radę Rodziców. Zabawy dla dzieci prowadziła
Basia Iskra (Animax Sarbsk). Swoją
obecność zaakcentowali też przedstawiciele klubu motocyklowego Cruise
Raider, którzy wzięli udział w paradzie
Mikołajów na motorach ulicami Łeby.
Szkolny Klub Sportowy „Młode Orły”
zachęcał mieszkańców do sportowej
zabawy przed choinką. Na koniec goś-
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cinnie wystąpił zespół The Trip Band,
który zagrał świąteczne utwory.
W przyszłym roku organizatorzy
zapowiadają kontynuacje tej wieloletniej, rodzinnej tradycji związanej ze
wspólnym ubieraniem drzewka bożonarodzeniowego w Łebie połączonej
z Mikołajkowym Biegiem w szpilkach,
co ma być nie lada atrakcją dla gości
odwiedzających Łebę zimową porą.
• Michał Sałata, Julia Tomicka
CIT Łeba
• zdjęcia ~ Michał Sałata

Składamy serdeczne podziękowania za wsparcie i pomoc przy organizacji wydarzenia
pn. „Ubieranie Choinki w Łebie” następującym osobom i firmom:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SKOK Wybrzeże z Łeby
Delikatesy Lewiatan S. Kochanowski
Jerzemu Jędrzejewskiemu
Celinie Grabowskiej
Jackowi Walter KASTA z Wałbrzycha
Hurtowni Papierniczej GRAFIT z Lęborka
Stowarzyszeniu „Nowoczesna Łeba”
Centrum Mody z Łeby
Michałowi Klassa Piekarni-Cukierni
Klubowi motocyklowemu CRUISE RIDERS
Discovery Park – Interaktywna wystawa klocków LEGO
Firmie “LUKAS”

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Restauracji „POD STRZECHĄ”
Łebskiej Chacie
Kwiaciarni „ZAKĄTEK”
Ochotniczej Straży Pożarnej z Łeby
Błękitnym Morsom
Zdzisławowi Stasiak
Andrzejowi Strzechmińskiemu
Adamowi Wejher
Jolancie Waszkiewicz
Wojciechowi Konińskiemu
Firmie SEZAM BIS

Łebski Biuletyn Informacyjny grudzień – 2015 |

7

Łebskie Święto dorsza
największą imprezą kulinarną
w naszym regionie!
6

grudnia 2015 roku w Łebie zorganizowano już po raz XVII święto
dorsza pn. Festiwal Pomuchla w ramach odpustu św. Mikołaja – patrona
ludzi morza. Organizatorami festiwalu byli: Parafia pw. WNMP w Łebie oraz
Gmina Miejska Łeba we współpracy
z LOT Łeba-Błękitna Kraina i Szkołą
Podstawową w Łebie. Celebracja tego
święta rozpoczęła się uroczystą mszą
świętą w parafii pw. WNMP w Łebie.
Nabożeństwo uświetnił występ orkiestry dętej Morskiego Oddziału Straży
Granicznej z Gdańska.
Następnie wszyscy goście udali
się na halę widowiskową Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza
w Łebie gdzie zaplanowano dalsze
uroczystości m.in. Festiwal Kulinarny
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połączony z jarmarkiem rękodzieła.
Wszystkich przybyłych gości powitał Burmistrz Miasta Łeby – Andrzej
Strzechmiński oraz ojciec Mariusz
Legieżyński, proboszcz parafii pw.
WNMP w Łebie. Wyróżniono i nagrodzono łebskich szyprów za zasługi dla
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rybołówstwa morskiego oraz osoby
prywatne za wieloletnie zaangażowanie w organizację festiwalu. Minutą ciszy oddano hołd wszystkim tym,
którzy wypływając w morze nie wrócili do macierzystego portu, a tym samym do najbliższych. Tradycja odpu-

stu św. Mikołaja nawiązuje do kultu tej
ryby, sięgającego okresu średniowiecza. Podczas tego wydarzenia można
było spróbować lokalnej i regionalnej
kuchni. Restauratorzy oraz osoby prywatne rywalizują w konkursie kulinarnym, podczas którego prezentowane
są potrawy z dorsza przygotowane
w dwóch kategoriach: kuchnia domowa i kuchnia restauracyjna.
W skład komisji jurorskiej wchodzili: Tomasz Zielke (przewodniczący)
redaktor ogólnopolskiego czasopisma
kulinarnego Kukbuk, Katarzyna Woźniak – dyrektor Słowińskiego Parku
Narodowego, Renata Horczak – właściciel Pałacu w Poraju oraz Lech Frankiewicz, przedstawiciel klubu wędkarstwa morskiego Pomuchel z Lęborka.
Komisja jurorska nagrodziła autorów
najsmaczniejszych potraw nagrodami

pieniężnymi, a pozostali uczestnicy
otrzymali pamiątkowe tabliczki.
W kategorii kuchnia restauratorska\
profesjonalna: I miejsce zajął – Łeba
Hotel & SPA za pierogi z dorsza w sosie ogórkowym, II miejsce zajął –
Zdrowotel Łeba za staropolską limoniatę po Łebsku, III miejsce zajął – Bar
Tango za tatara z dorsza marynowanego. W kategorii kuchnia domowa\
amatorska: I miejsce zajął – Klub

Seniora „Niezapominajka” za tartę
z dorsza, II miejsce zajął – KGW Mosty
za dorsza z musem cytrynowo-imbirowym otulonego porem. III miejsce
zajęła – Zofia Bierzke za „Konfiturowy
przysmak Damiana”.
Dużym zainteresowaniem cieszyła
się degustacja potraw z dorsza, zupy
rybnej, kotlecików rybnych oraz
szproty. Loterię fantową przygotował oddział Caritasu z Łeby. Organi-
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zatorzy nie zapomnieli także o tych
najmłodszych, dla których przygotowano wiele atrakcji m.in. zabawy
i konkursy, strefę klocków LEGO oraz
malowanie twarzy.
Na scenie zaprezentowali się lokalni

artyści m.in. zespół kaszubski Maresz- „Brzydcy” czy „Gdybyś”. W imieniu orki z Cewic oraz wokalistka Katarzyna ganizatorów pragniemy podziękować
Kobiela. Główną atrakcją był występ wszystkich sponsorom, darczyńcom
Grażyny Łobaszewskiej, autorki ta- oraz osobom prywatnym, którzy pokich przebojów, jak „Czas nas uczy po- mogli w organizacji tego wspaniałego
gody”, „Piosenka o ludziach z duszą”, przedsięwzięcia.
• Michał Sałata, Julia Tomicka
CIT Łeba
• zdjęcia ~ Mariusz Kużownik,
Michał Sałata

Składamy serdeczne podziękowania za wsparcie i pomoc przy organizacji wydarzenia
pn. „XVII Festiwal Pomuchla w Łebie” następującym osobom i firmom:
•
•
•
•
•
•
•
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Zespołowi „MARESZKI” z Cewic
Katarzynie Kobiela
Orkiestrze Dętej Morskiego Oddziału
Straży Granicznej z Gdańska
Zrzeszeniu Rybaków Morskich z Władysławowa
KOGA-MARIS Sp. z o.o.
JUOR S.C z Lubowidza
DOS Łeba
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•
•
•
•
•
•

Hotelowi SAILOR z Łeby
Pracownikom Szkoły Podstawowej im. Adama
Mickiewicza w Łebie,
Społecznemu
Liceum
Ogólnokształcącemu
im. Noblistów Polskich (klasa o profilu „Straż Granicza”)
Lokalnej Organizacji Turystycznej „Łeba-Błękitna Kraina”
Firmie LUKAS
Discovery Park- Interaktywna wystawa klocków LEGO

Duży może więcej !
T

rudno pisać o organizacji, do której należy się od początku, czyli od 10 lat, którą się zakładało, jak ja to mówię „z ludźmi pozytywnie zakręconymi”, mam tu na myśli
m.in. Wojtka Pietruszewskiego, Teresę Ostrowską, Krysię
Puszcz, Senatora Kazimierza Kleinę i wielu, wielu innych.
Dzisiaj po 11 latach naszego działania, gdzie przewinęło
się masę wspaniałych ludzi, społeczników, zaangażowanych w to przedsięwzięcie, można napisać WARTO BYŁO
I WARTO JEST!
Lokalna Organizacja Turystyczna „Łeba – Błękitna Kraina” to stowarzyszenie, które skupia członków – gestorów
bazy turystycznej, gastronomicznej, rekreacyjnej. To ludzie,
którzy uwierzyli, że możnawięcej osiągnąć promując się
razem, wymieniając doświadczenia, szkolić i uczyć. Dzisiaj
jest nas przeszło 80 członków. Przez latanaszej pracy członkowie nasi korzystali z nieodpłatnych szkoleń w dziedzinie
nowych trendóww turystyce, budowania pakietów dla turystów pobytowych, konferencji, zjazdów (bo nie samym
pokojem i grillem żyje człowiek!). Prowadzimy informację
turystyczną, dzięki wsparciu finansowemu władz miasta
Łeby. W sezonie letnim w ciągu 2 miesięcy nasze biuro
odwiedza15 tysięcy turystów. W naszym dorobku są certyfikaty uzyskane za nasządziałalność, wyróżnienia na tle
województwa pomorskiego i Polski. Jednym słowem „brać
turystyczna Łeby odcisnęła swoje, na niwie rozwoju pomorskiej turystyki”.
Warto przystąpić do naszej gromadki - warto gdyżu nas
możesz zdobyć wiedzę, poznać walory przyrodniczo – turystyczne Łeby i okolic, a tymsamym przekazać je swoim
gościom, mieć swój udział w budowaniu wizerunku turystycznego Łeby. Wiele razy bywamy i będziemy bywać
na takich wydarzeniach jak ITB Berlin, targi warszawskie,
poznańskie, opracowywać i wydawać publikacje. Tam nie
tylko reklamujemy swoich członków, ale przede wszystkim Łebę jako markę na niwie powiatu lęborskiego, województwa pomorskiego i Polski. W dobie przeróżnych, niekoniecznie scalających sięi rzetelnych informacji, to my
żyjący z turystyki pośrednio i bezpośrednio powinniśmy
decydować o wizerunku naszego miasta.
W imieniu zarządu naszego stowarzyszenia, któremu
mam zaszczyt przewodniczyć od 8 października 2013 r.,
zapraszam Was Drodzy Czytelnicy do przystąpienia do
naszego stowarzyszenia. Dzisiaj, jak sam tytuł wskazuje,
tylko duży może więcej. Trzeba mieć otwarte umysły nazmieniające się trendy w turystyce, na to, czego gość oczekuje i jakie ma wymagania. Dzisiaj nie tylko piękny pokój,

wspaniałe łóżko, dobry telewizor jest wyznacznikiem dobrze spędzonego wypoczynku. Nasi goście oczekują od
nas zróżnicowanej oferty, a przede wszystkim atrakcyjnych form spędzenia wypoczynku. Nigdy żaden z nas nie
zbuduje atrakcyjności pobytu, jeżeli nie będzie posiadał
świadomości, czegooczekuje nasz gość. Dzisiejsze czasy
wymuszają od nas potrzebę szkolenia się, podpatrywania
lepszych od siebie, a szczególnie wspólnego promowaniai
możliwości przełożenia naszych spostrzeżeń na działania
samorządu lokalnego.Takim partnerem dla władz miasta
Łeby możemy i powinniśmy być, tym bardziej, że miasto
Łeba jest również członkiem naszej organizacji, wspierając
nas od lat. Cieszymy się ogromnie, że od niedawna naszym
członkiem jest Gmina Wicko i Cewice oraz Starostwo Powiatowe w Lęborku.
Pozytywny wizerunek miasta, który staramy się upowszechniać na targach, sympozjach, seminariach, konferencjach, to jeden z kluczy do sukcesu. Czy nie jest bowiem
tak, że turysta planując sobie
urlop,
najpierw wybiera miejsce pobytu, czyli miejscowość, czyta o niej, bądź pyta znajomych. W drugim dopiero etapie
wybiera miejsce swojego pobytu (dom wczasowy, pokoje
gościnne, hotel, domek, wydarzenie). Jeżeli nikt z nas nie
będzie dbał o wizerunek tego wyjątkowego miejsca jakim
jest Łeba, jeżeli nikt z nas nie uświadomi sobie, że pracuje dzięki turystyce, jeżeli nikt z nas nie uświadomi sobie,
że jego działalność jest tylko jednym z ogniw w łańcuszku
pod nazwą Łeba i nie będzie miał świadomości, że wszyscy pracujemy na wizerunek miasta, to inni po prostu nas
wyprzedzą. Czego sobie i Wam nie życzę!
W tym miejscu chciałabym podziękować wszystkim,
którzy uwierzyli w to, że Lokalne Organizacje Turystyczne,
powołane w drodze ustawy sejmowej, która daje ogromne
możliwości, większe niż jakiemukolwiek stowarzyszeniu,
która ma swoje schematyczne przełożenie poprzez w naszym przypadku Pomorską Regionalną Organizację Turystyczną, aż do Polskiej Organizacji Turystycznej, napiszę
jedno - DZIĘKUJĘ!
Zapraszamy do nas, w myśl hasła, które jest zarazem tytułem mojego artykułu!

• Ewa Horanin
Prezes LOT Łeba-Błękitna Kraina
ŁEBSKI BIULETYN INFORMACYJNY GRUDZIEŃ – 2015 |
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Łebskie kręgle...

27

listopada 2015 roku w pubie Ventus w Łebie odbył
się I Łebski Turniej w kręgle o puchar Burmistrza
Miasta Łeby. W rywalizacji sportowej wzięło udział 12 drużyn 4-osobowych. I miejsce zajęli przedstawiciele komisariatu Policji w Łebie, II miejsce przedstawiciele klubu Błękitne Morsy, a III miejsce drużyna o sympatycznej nazwie
„Szaleni Emeryci”.
• tekst i zdjęcia ~ Michał Sałata
CIT Łeba

Łeba - plaża, kije, bieg i ostatnia
impreza Pucharu Bałtyku 2015
B

yło słonecznie, zimno i sportowo.
Tak właśnie wyglądały jedenaste
z jedenastu zawodów Pucharu organizowane w Zdrowotelu Łeba. Impreza ta trwała w zasadzie cały weekend,
sportowcy przyjechali w dużej mierze
już w piątek, a wyjechali w niedzielę, po

12

ostatecznym podsumowaniu Pucharu.
28 listopada odbyły się zarówno marsze jak i biegi. Starty odbyły się w odstępie dwóch godzin, dzięki czemu
biegacze mogli swobodnie poruszać
się po trasie, nie wpadając na kijkarzy. Jeśli chodzi o nordic walking, to
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organizatorzy usprawnili procedurę
startową, skracając ją i sprawiając, że
zawodnicy sami ustawiali się w odpowiednich miejscach. Najpierw zaproszono kijkarzy do bloku startowego,
gdzie każda kategoria miała swoje
miejsce, a potem stopniowo wpusz-

czano na linię startu i dawano sygnały do startu oddzielnie dla każdej kategorii. Trasa była dokładnie taka, jak
w latach ubiegłych, to znaczy, wiodła
najpierw po plaży, by następnie skręcić w las i poprowadzić sportowców
wzdłuż jeziora Sarbsko z powrotem

do Zdrowotelu, gdzie czekała gorąca kawa, medal, dwudaniowy obiad,
prysznice i przestrzeń do ogrzania się.
Na dworze bowiem temperatura oscylowała w okolicach zera, było zimno,
ale zarazem słonecznie i bardzo przyjemnie.

Zawodnicy bardzo pochlebnie wyrażali się na temat trasy, pojawiały
się nawet głosy, że Łeba to najlepsze
miejsce w Polsce na organizację zawodów. Faktycznie przełaj tego typu
musi przyciągać. Sprzymierzeńcem
okazał się właśnie delikatny mróz,
który sprawił, że plaża była twarda
i świetnie nadawała się do chodzenia
czy biegania. Przy tym kilka trudniejszych momentów, takich jak wydmowe podejścia, nadało charakteru temu
szlakowi, a widoki sprawiły, że start
ten będzie zapamiętany na długo.
Wszystko odbywało się zgodnie
z planem, miasteczko zawodów było
bardzo dobrze przygotowane, a sam
Zdrowotel jest najlepszą z możliwych
baz pod tego typu imprezy.
Rywalizacja również była na wysokim
poziomie, wystarczy zwrócić uwagę,
że tę trudną trasę na dystansie 10 km
w nordic walking pokonano w 1:00:54,
a w biegach w 33:17.
Potem nastąpiła dekoracja, która nie
była końcem sportowej fety, duża
część zawodników wieczorem spotkała się na balu andrzejkowym, a dzień
później uczestniczyła w ceremonii
podsumowania Pucharu Bałtyku 2015.

• Adrian Sosnowski
• zdjęcia ~ Alicja Niemiec

Dyżury
Radnych

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łebie Zdzisław Stasiak pełni dyżur w pierwszą i ostatnią środę miesiąca
w godz. od 12.00 do 15.00 w budynku Urzędu Miejskiego
przy ul.Kościuszki 90 pokój nr 2 – Biuro Rady Miejskiej (parter).
Radni Rady Miejskiej w Łebie pełnią dyżury w każdy poniedziałek w godz. od 14.30 do 15.30 w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Kościuszki 90 w pokoju nr 2 – Biuro Rady
Miejskiej (parter).
Radny Tomasz Tutak pełni dyżur w pierwszy poniedziałek
miesiąca od godz. 13.30 do 14.00.
Łebski Biuletyn Informacyjny grudzień – 2015 |
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Kwiat Kobiecości
W

dniu 18 listopada br. Gimnazjum im. Papieża Jana
Pawła II w Łebie gościło Idę Karpińską, w jednej
osobie wizażystkę – charakteryzatorkę , prezesa i założyciela Ogólnopolskiej Organizacji Na Rzecz Walki z Rakiem
Szyjki Macicy KWIAT KOBIECOŚCI. Fundacja zajmuje się
przede wszystkim profilaktyką, edukacją i dostępem do informacji na temat choroby. Nadrzędnym celem Fundacji
jest uświadomienie zwłaszcza młodym ludziom jak niebezpieczną chorobą jest rak szyjki macicy i w jaki sposób
można się przed nim bronić. W pierwszej części spotkania
odbyła się projekcja filmu o kobietach, którym udało się
wygrać walkę z rsm. Film dotykał bardzo ważnye aspekty
życia kobiet w czasie choroby. W tak trudnych sytuacjach
kobiety zostawały same ze swoją chorobą i zmuszone były
często do przewartościowania dotychczasowych pojęć,
postaw i ponownego określenia życiowych priorytetów.
Uzupełnieniem tej smutnej historii stała się poruszająca
opowieść Idy Karpińskiej, która sama przed kilkoma laty
stoczyła ciężką walkę z chorobą nowotworową. Wygrała ją
tylko dzięki w porę zrobionym badaniom cytologicznym.
„Cytologię robiłam średnio raz do roku, więc wszystko miałam pod kontrolą. I kiedy w 2003 roku po kolejnych badaniach otrzymałam telefon, że mam natychmiast zgłosić się
na wizytę, przez myśl mi nie przeszło, że może być to rak.
Gdy doktor powiedziała mi o tym, wpadłam w histeryczny
śmiech. To niemożliwe – powtarzałam – przecież świetnie
się czuję, nic mnie nie boli, nie mam żadnych objawów…
Ale niestety, pobrane wycinki potwierdziły, że to nowotwór” – mówi Ida Karpińska. Ta prawdziwa i pełna emocji
opowieść wywarła ogromne wrażenie na biorących udział

w spotkaniu dziewczętach. W części poświęconej kwestii
medycznej omówione zostały sposoby zmniejszenia ryzyka zakażenia wirusem HPV (ludzki wirus brodawczaka)
jako sprawcy rsm. Położna Marta Kopciał poinformowała
dziewczęta o potrzebie regularnego wykonywania cytologii
i roli szczepionki przeciwko wirusowi HPV. Wskazała także
na istnienie wyraźnego związku między aktywnością seksualną kobiety z powstaniem stanu przedrakowego, przestrzegając przed wcześnie rozpoczynanym współżyciem
seksualnym, by nie ułatwiać infekcji przenoszonym drogą płciową, wirusem karcinogennym. Podczas spotkania
uczennice brały czynny udział w dyskusji . Okazało się tym
samym, że młodzież gimnazjalna przejawia coraz większe
zainteresowanie problematyką. Na zakończenie zostały
rozlosowane pomiędzy uczestnikami paczki z drobnymi
upominkami – produktami będącej partnerem spotkań
z cyklu „Młoda i Zdrowa” firmy Bella.

• Ewelina Bas
Nauczyciel Gimnazjum w Łebie

Błękitne Morsy Łebskie cykl wydarzeń
W

dniu 27.11.2015 r. „błękitni” uczestniczyli w I ŁEBSKIM TURNIEJU W KRĘGLE O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA ŁEBY. Nie dość, że była to świetna zabawa
to jeszcze udało się zająć nam drugie miejsce ulegając jedynie drużynie komisariatu Policji w Łebie .
Oczywiście jak co roku na koniec listopada Błękitne
Morsy Łebskie wzięły udział w zawodach nordic walking
oraz biegach przełajowych organizowanych przez ZDROWOTEL Łeba. Po zawodach kolejnym punktem programu
była kąpiel morsów w której uczestniczyli zawodnicy oraz
morsy z Rewy , Gdańska, Torunia, Gdyni i Rzeszowa .
W dn. 05.12.2015 r. udało nam się współuczestniczyć
wraz z Mikołajem, mieszkańcami i dziećmi w ubieraniu
choinki , gdzie w nagrodę czekała na morsów kąpiel w ba-

14

| Łebski Biuletyn Informacyjny grudzień – 2015

seniku przeciwpożarowym zlokalizowanym obok choinki.
Kąpiel cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród przybyłych i mamy nadzieję, że ten punkt programu zostanie
wpisany na stałe do kalendarza imprez Mikołaja.
W Mikołajki zostaliśmy również zaproszeni przez morsy
z Debrzna na kąpiel charytatywną na rzecz chorej 7 miesięcznej Judytki, gdzie udało się zebrać rzeszę 120 kąpiących się morsów z Kościerzyny, Zakrzewa , Szczecinka ,Lipki Krajeńskiej, Człuchowa , Dziemianowa, Margonina, był
Klub Morsów z Piły , Wałcza oraz Błękitne Morsy Łebskie.
Spotkanie było udane i pokazało jak wiele można zrobić
poprzez proste gesty.
Warto przy tej okazji wspomnieć, iż promowanie aktywnego trybu życia, jak również naszego miasta, sprawia naszej
grupie wiele przyjemności i chcielibyśmy tym samym zachęcić innych do podobnych działań w mieście .
• Błękitne Morsy Łebskie

MŁODE
ORŁY
A

my gramy dalej. Kolejne dwa turnieje za nami. Turniej Mikołajkowy w Kobylnicy na zaproszenie klubu
„Byki Słupsk” dla „starszej grupy” zakończyliśmy na VII miejscu na 10 drużyn. Kolejną okazję do konfrontacji
z rówieśnikami mieli młodsi chłopcy
ze „średniej grupy”. Turniej odbył się
w Łęczycach 12 grudnia i miał charakter sparingowy, a co za tym idzie nie
liczyła się klasyfikacja końcowa.
Młode Orły to nie tylko zabawa z piłką
i udział w rozgrywkach turniejowych
samych dzieci. Aktywnie w życiu całej drużyny biorą udział rodzice, pomagając w organizacji, w wyjazdach,
ale również spotykając się przy okazji

różnych wydarzeń w naszym mieście.
Dobrą okazją było zorganizowanie
wspólnych „andrzejek”. W zabawie
poza chłopcami uczestniczyło dwudziestu rodziców. Oczywiście motywem przewodnim była piłka, więc
zorganizowaliśmy mini turniej dzieląc
zebranych na cztery drużyny – mamy,
tatusiowie i dwie grupy chłopców. Na
koniec dla urozmaicenia odbyło się
przeciąganie liny i jak się okazało to
była to najlepsza zabawa.
W dniu 5 grudnia wraz z mieszkańcami Łeby braliśmy udział w ubieraniu
choinki na deptaku wieszając bombki - piłki nożne oczywiście. Również,
jak na sportowców przystało, nasi

podopieczni uczestniczyli w biegach
w obu grupach wiekowych.
Przed nami kolejne zaplanowanie zabawy z rodzicami, wyjazdy na turnieje
i oczywiście treningi o stałych porach.

• Tomasz Zenker
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MORSY NA MEDAL,
A NAWET NA 6 MEDALI
5

grudnia w Gdyni odbyły się III
Międzynarodowe Mistrzostwa
Polski w Pływaniu Ekstremalnym.
W zawodach uczestniczyło 7 zawodników naszego Klubu z dużą grupą
wspierających kibiców. Wyścigi miały
miejsce w porcie jachtowym w Gdyni,
a starty odbywały się na dystansach
50 m stylem dowolnym i klasycznym,
25 m stylem dowolnym i klasycznym ,
200 i 450 stylem dowolnym oraz sztafeta 4x 25m stylem dowolnym.
Reprezentanci naszego klubu zdobyli
6 medali w następujących konkurencjach:
Dawid Tołłoczko – I miejsce 25 i 50 m
stylem dowolnym
Małgorzata Barańska – I miejsce 25 m
stylem klasycznym
Grażyna Witka – II miejsce 25m stylem
klasycznym
Piotr Klawikowski – III miejsce 25 m
stylem dowolnym

Sztafeta w składzie Piotr Klawikowski, turystów. Po kąpieli ciepła herbatGrażyna Witka, Małgorzata Barańska ka, smaczne ciasto foczki Basi, która
oraz Dawid Tołłoczko zdobyła srebr- świętowała swoje imieniny i kiełbaski
ny medal w sztafecie 4x 25m stylem z grilla,a przede wszystkim przednia
dowolnym na zakończenie zawodów. zabawa.
Jesteśmy z nich dumni i życzymy W najbliższym czasie zapraszamy
jeszcze więcej medali na następnych wszystkich do wspólnej zabawy
zawodach w pływaniu ekstremalnym. i świętowania.
Dziękujemy naszym wspaniałym 13.12.2015 bijemy w Łebie rekord Gukibicom obecnym na zawodach za innessa w największej ilości równodoping i wsparcie.To przy ich gorące- cześnie kąpiacych się morsów w wielu
mu wsparciu nie czuliśmy lodowatej miejscach w Polsce.
wody.
20.12.2015 wigilia morsów.
Było czym się chwalić Mikołajo- 25,26,27 kąpiele świąteczne.
wi, który już z prezentami czekał na 31.12.2015 pożegnanie starego roku
pomoście przy naszym FOKARIUM i w NOWY ROK jak zwykle wyjątkowa
w ŁEBIE następnego dnia.
kąpiel w wyjątkowych strojach i naJak zwykle bylo niezwykle sympatycz- strojach.
nie. Humor dopisywał, kąpiel w spie- Z okazji ŚWIĄT BOŻEGO NARODZEnionych falach, pomiędzy którymi NIA składamy wszystkim morsowe
widać było mikołajkowe czapeczki życzenia, aby żyło sie Wam zdrowo
naszych morsów, przyciągała uwa- i wesoło, wielu, wielu chwil radosnych
gę zgromadzonych nad brzegiem i cudownej zabawy sylwestrowej.

• Piotr Głuszko
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PODSUMOWANIE ROKU 2015
KLUBU KARATE SHOTOKAN
LĘBORK - SEKCJA ŁEBA

W

Sekcji Łeba Klubu Karate Shotokan Lębork aktualnie aktywnie trenuje karate 14 osób, w tym troje
dorosłych, troje uczniów Gimnazjum
w Łebie i ósemka dzieci ze Szkoły Podstawowej w Łebie. Treningi odbywają
się dwa razy w tygodniu: we wtorki
i czwartki o godz. 17.30 na małej sali
gimnastycznej SP Łeba. Zajęcia prowadzi licencjonowany trener Polskiego Związku Karate: Piotr POBŁOCKI
- posiadający stopień IV Dan w Karate
Shotokan oraz będący instruktorem
samoobrony, który jednocześnie jest
Prezesem Klubu Karate Shotokan
Lębork. Oprócz zajęć w Łebie nasze
dzieci uczestniczą również w treningach w Dojo Klubowym w Lęborku.
Rok 2015 członkowie łebskiej Sekcji
KKS Lębork spędzili bardzo aktywnie
i efektywnie:
11.01.2015r.- Jak co roku mali karatecy
dali pokaz swoich umiejętności podczas XXIII Miejskiego Finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy w „Boleńcu” w Łebie. Zgromadzonym na tej
imprezie bardzo podobał się występ
małych karateków i został nagrodzony gromkimi brawami.
24.01.2015r.- W Bojanie koło Chwaszczyna odbył się Turniej Karate Gokken
Cup. W zawodach tych startowało 15

klubów z całej Polski – 402 zawodników. Klub Karate Shotokan Lębork
uplasował się w ogólnej klasyfikacji
medalowej na wysokim IV miejscu.
Wydatnie do tego sukcesu przyczynili
się także mali karatecy z Łeby. Nasze
dzieci zdobyły na tych zawodach aż
sześć medali w swoich kategoriach
wiekowych i wagowych: Szymon Sołtys zdobył dwa złote medale, Agnieszka i Konrad Gumienni również wywalczyli złote medale, zaś Miriam Ewald
i Dawid Rostkowski zdobyli brązowe
medale.
01-07.02.2015r.- W tym czasie jak co
roku zawodnicy z naszej Sekcji wraz
z innymi członkami Klubu przebywali
na zimowym obozie kondycyjno sportowym w Jastrzębiej Górze. W czasie
obozu, oprócz kilku treningów kondycyjnych i technicznych dziennie,
zawodnicy spędzali czas na basenie,
saunie, jacuzzi, siłowni, sali fitness
oraz w Aqaparku. Ponadto w czasie
obozu jego uczestnicy zdawali egzaminy na wyższe stopnie karate. Był też
czas na rozrywkę: konkursy karaoke
i „Mam talent”, dyskoteki oraz kino
i piesze wycieczki nad morzem.
28.02.2015r.- Turniej Karate „Sakura
Cup” w Pucku: Szymon Sołtys zdobył
złoty i brązowy medal.
22.03.2015r.- Podczas „TALENTIADY”,
organizowanej w SP w Łebie, nasi

mali karatecy również zaprezentowali swoje umiejętności w KUMITE,
czyli w bezpośredniej, sportowej walce z przeciwnikiem. Ten występ także
bardzo podobał się zgromadzonej
publiczności.
28-29.03.2015r.- Zgrupowanie Kadry
Wojewódzkiej Pomorza Karate WKF,
które odbywało się w Lęborku. Nasi
mali karatecy dzięki wielkiemu zaangażowaniu podczas treningow, a co za
tym idzie efektach w postaci zdobytych medali i wysokich miejsc na różnego rodzaju zawodach i turniejach
karate WKF, otrzymali powołania do
Kadry Wojewódzkiej Pomorza. Brali
udział wraz z najlepszymi trenerami i zawodnikami z całego Pomorza
w dwudniowym zgrupowaniu, które
odbywało się w Lęborku.
11-12.04.2015r.- Międzynarodowe
Mistrzostwa Karate „Central Europe
Open” w Bydgoszczy, organizowane
przez jeden z najlepszych Klubów
Karate w Polce: Bushi-Do Bydgoszcz.
Nasza najlepsza zawodniczka z Łeby:
Miriam Ewald zdobyła na tych zawodach dwa złote medale.
18.04.2015r.- W auli Państwowej Szkoły Muzycznej w Lęborku odbyła się
VIII Gala Sportu Powiatu Lęborskiego.
Ideą Gali jest wyróżnienie i nagrodzenie tych sportowców, którzy osiągnęli
w minionym roku najwyższe wyniki
we współzawodnictwie, zarówno na
arenie krajowej, jak i międzynarodowej oraz przyznanie przez Powiatową
Radę Sportu „Sportowych Laurów”.
Zgodnie z uchwałą Rady Po-wiatu Lęborskiego Nr. XL/333/2014 z dnia 29
lipca 2014 roku w sprawie przyznawania wyróżnień i nagród Starosty
Lęborskiego za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym krajowym i międzynarodowym
nagrody otrzymali: Klub Karate Shotokan w Lęborku za m.in. Medale Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych,
Juniorów i Młodzieżowców w Karate
WKF, European Karate Championship
Mistrzostwa Europy, II miejsce drużynowe i indywidualne Karate Kumite
Kadetek Młodszych. Wśród wyróżnionych przez Starostę Lęborskiego była
najlepsza i najbardziej utytułowana
zawodniczka z łebskiej Sekcji: Miriam
Ewald. 18-19.04.2015r.- III Międzyna-
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rodowy Turniej Karate „Tczew Open” do Kadry Wojewódzkiej Karate WKF.
14.06.2015r.- W Żukowie odbył się
w Tczewie, w którym brało udział
370 zawodników z 30 klubów z Polski, Turniej Karate „GOKKEN CUP”. W zaNorwegii, Szwecji, Rosji i Białorusi. wodach tych brało udział 317 karateW tych zawodach nasz Klub zajął III ków z 13 klubów z całego Pomorza.
miejsce, a nasza reprezentantka Mi- Szkołę Podstawową w Łebie reprezenriam Ewald zdobyła po ciężkich wal- towało czwo-ro zawodników: dwoje
kach z bardzo trudnymi przeciwnicz- dzieci z Oddziałów Przedszkolnych
oraz uczennica klasy VI i uczeń klasy
kami brązowy medal.
09.05.2015r.- VI International Open II – członkowie Sekcji Łeba Klubu KaPomerania Cup Karate WKF w Rumii, rate Shotokan Lębork. Lęborski Klub
gdzie nasz Klub w ogólnej klasyfikacji jak zwykle uplasował się na wysokim,
czwartym miejscu ogólnej klasyfikacji
medalowej zajął II miejsce.
23.05.2015r.- Puchar polski karate medalowej zawodów. Do tego sukceWKF w Warce. W tym turnieju star- su wydatnie przyczyniły się dzieci
towało 540 zawodników z 45 klubów
Karate z całej Polski. Lęborski Klub
zakończył zawody na bardzo dobrym,
VI miejscu. Reprezentantka łebskiej
Sekcji: Miriam Ewald także przyczyniła się do tego dobrego wyniku, zdobywając na tych zawodach jeden złoty
i jeden brązowy medal.
30.05.2015r.- Międzywojewódzkie
Mistrzostwa Polski Młodzików Karate
WKF w Pyrzycach. Są to najważniejsze zawody dla młodych sportowców,
gdyż ich wyniki mają wpływ na powołania do kadry wojewódzkiej oraz kadry narodowej w Karate WKF. Na tym
prestiżowym turnieju najlepsi zawodnicy z łebskiej sekcji ponownie poka- z Łeby: Agnieszka Gumienna zdobyła
zali swój wysoki poziom sportowy: dwa złote medale (KATA Open i KUMiriam Ewald zdobyła złoty medal MITE Open dziewcząt 6lat) oraz jezaś Dawid Rostkowski brązowy medal. den srebrny (KIHON dziewcząt 6 lat)
31.05.2015r.- X Arawaza Cup w Py- i w ogólnej klasyfikacji medalowej
rzycach. Na tych zawodach Miriam zawodniczek turnieju zajęła drugie
Ewald zdobyła srebrny i brązowy miejsce, Szymon Sołtys zdobył dwa
medal. 03-07.06.2015r.- Jak co roku brązowe medale (KIHON i KUMITE
tuż przed wakacjami zawodnicy Klu- Open chłopców 6 lat), Miriam Ewald
bu przebywają w tym czasie na let- zdobyła srebrny medal (KUMITE Kanim obozie kondycyjno-sportowym detki 14-15lat), Konrad Gumienny
w Smołdzińskim Lesie. Podczas tego po ciężkich walkach zajął IV miejsce
obozu ciężko trenują na świeżym po- w konkurencji KUMITE chłopców
wietrzu i na plaży oraz na Dojo, szlifu- 8-9 lat.
27.06.2015r.- Wszyscy członkowie
ją technikę oraz wzmacniaja kondycję
i swoją wytrzymałość. Oprócz trenin- Klubu, zawodnicy oraz rodzice magów jest także czas na relaks i wypo- łych zawodników tradycyjnie spotyczynek, kąpiele w morzu, spacery, kają się w Łebie na plaży „C” na grillu
siatkówkę i piłkę nożną, grill, ognisko, będącym podsumowaniem sezonu
wycieczki do Słowińskiego Parku Na- sportowego oraz podziękowaniem
rodowego, Kluk, Smołdzina i Czołpina dla zawodników za ich ciężką pracę
oraz na Rowokół. W czasie tego obozu podczas roku szkolnego na trenindzieci i dorośli zdają także egzaminy gach oraz zawodach. Na tym spotkana wyższe stopnie Karate, walczą tak- niu oczywiście nie zabrakło zawodniże w Klubowym Turnieju Karate, któ- ków z Łeby.
18.07.2015r.- Klubowy spływ kajary wyłania najlepszych zawodników
Klubu i daje możli-wość powołania kowy rzeką Łupawą.
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29.07.-05.08.2015r.- Zgrupowanie
Kadry Pomorza Karate WKF w Szymbarku. Nasi mali zawodnicy również
brali udział w tym tygodniowym
zgrupowaniu kadrowiczów Pomorza
Karate WKF, aktywnie uczestnicząc
w trzech, bardzo ciężkich treningach
dziennie wraz z najlepszymi zawodnikami i trenerami Karate z całego
wybrzeża.
03.10.2015r.- IV Ogólnopolski
Turniej Karate WKF „Yamabushi
Cup” w Bydgoszczy. Ten turniej był
obsadzony najlepszymi zawodnikami z całej Polski. W poszczególnych

kategoriach wiekowych i wagowych
występowało po kilkudziesięciu zawodników. Naszym reprezentantom
pomimo bardzo wielu ciężkich walk
nie udało się tym razem zdobyć żadnych miejsc medalowych.
17.10.2015r.- VI Otwarte Zawody
Karate Shotokan w Wejherowie, gdzie
Miriam Ewald zdobyła dwa złote medale, Agnieszka Gumienna jeden złoty medal i trzy brązowe, Konrad Gumienny brązowy medal i V miejsce
oraz Szymon Sołtys brązowy medal
i dwa V miejsca.
14.11.2015r.- W Lęborku odbyło
się II Grand Prix Karate WKF. W tym
międzynarodowym turnieju udział
brało 20 klubów karate z całej Polski
(w tym najlepsze z nich) oraz 3 kluby
z Rosji. W ogólnej klasyfikacji medalowej gospodarze turnieju: Klub Karate Shotokan Lębork zajął pierwsze
miejsce. Wśród wszystkich 430 startujących w tym turnieju zawodników
świetnie zaprezentowali się w swoich
kategoriach wiekowych i wagowych
w różnych konkurencjach młodzi ka-

ratecy z SP Łeba: Szymon Sołtys z kl.
Ia zdobył brązowy medal, Agnieszka
Gumienna z kl.Ia – brązowy medal,
Konrad Gumienny z kl.IIIb – brązowy
medal oraz zawodnicy, po raz pierwszy startujący w zawodach karate:
Nikodem Muża z kl.Ia – dwa brązowe
medale i Michał Wojtaś z kl.IIIa – brązowy medal. Zauważyć także należy, że uczniowie I klasy Gimnazjum
w Łebie (jeszcze niedawno uczniowie
SP Łeba), którzy także trenują w Sekcji Łeba Klubu Karate Shotokan Lębork, również zaliczyli udany występ
w turnieju: Miriam Ewald – jeden zło-

ty i dwa srebrne medale, Dawid Rostkowski – brązowy medal.
21-22.11.2015r.- Zgrupowanie Kadry Wojewódzkiej Karate WKF w Bojano.
W najbliższym czasie najmłodszych zawodników z naszej sekcji czeka egzamin na wyższe stop-nie KYU
w Karate – 19.12.2015r. w Lęborku
oraz wyjazd w czasie ferii zimowych
w terminie 21-27.02. 2016r. na zimowy obóz kondycyjno-sportowy do Jastrzebiej Góry.
Wszystkim zawodnikom serdecznie
gratulujemy zwycięstw i sukcesów na

zawodach. Zapraszamy wszystkich
chętnych (dzieci, młodzież i dorosłych!) na treningi karate, które odbywają się w każdy wtorek i czwartek
o godzinie 17.30 na małej sali gimnastycznej przy SP Łeba.

• Adam Gumienny

UTW w Łebie „Żyj z pasją”
W

październiku 2015r. uniwersytet rozpoczął piąty rok działalności. W tym roku akademickim
inauguracja wyjątkowo odbyła się razem z Związkiem Emerytów i Rencistów w Ośrodku ,,Lech”. Jeszcze przed
rozpoczęciem zajęć, 3 października,
uniwersytet był organizatorem I Teresjady – czyli spotkania Pań o imieniu
Teresa połączonego z akcją informacyjną ,,Pudełko życia”. Na spotkaniu
obecna była Pani Starosta Teresa Ossowska-Szara, która bardzo zachęcała
nas do kontynuowania Teresjady.
Aktywnie uczestniczymy w życiu naszego powiatu. Na zaproszenie Starostwa Powiatowego w Lęborku 9
grudnia braliśmy udział w II Forum
Senioralnym. Spotkanie dotyczyło

działań na rzecz seniorów realizowanych przez jednostki samorządu
terytorialnego Powiatu Lęborskiego.
Przedstawiliśmy działania łebskiego
uniwersytetu oraz opowiedzieliśmy
o planach na kolejne miesiące.
W związku z podjęciem uchwały NR
XIV/88/2015 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 4 listopada 2015r. w sprawie
powołania Powiatowej Rady Oświatowej działającej przy Radzie Powiatu
Lęborskiego, zostaliśmy poproszeni
o wytypowanie osoby, która reprezentować będzie nasze stowarzyszenie w Powiatowej Radzie Oświatowej.
Naszym przedstawicielem została
słuchaczka łebskiego UTW Pani Teresa Gajkowska.
Uniwersytet to przede wszystkim re-

gularne wykłady z historii, literatury,
psychologii, informatyki. To również
spotkania w sekcji sportowej, kulturalnej i w grupach językowych.
Bardzo dziękuję wszystkim przyjaciołom uniwersytetu za wsparcie, pomoc,
współpracę oraz zapraszam do wstąpienia na łebski uniwersytet wszystkie osoby bez względu na wiek, które
nie chcą się nudzić oraz takie, które
chciałby podzielić swoją pasją i zainteresowaniami!

• Dorota Reszke
prezes UTW w Łebie ,,Żyj z pasją”
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Niezapominajki kwitną
cały rok
P

olski Związek Emerytów, Renci- Twórcą tego święta był już nieżyjący
stów i Inwalidów jest organizacją Pan Andrzej Zalewski. Mieliśmy więc
społeczną skupiającą w swoich szere- okazję nazwać koło PZERiI – Klub Segach seniorów, weteranów pracy oraz niora „Niezapominajka”.
Nasze koło zrzesza około 100 osób.
osoby niepełnosprawne. Jednym z naczelnych celów zapisanych w statucie Przynależność do „Niezapominajki”
związku jest walka z samotnością, izo- jest znakomitą formą spędzania wollacją i marginalizacją społeczną oraz nego czasu. Są to: wspólne wycieczki,
dbałość o szeroko pojętą kondycję grillowanie, imieniny, urodziny, wiezdrowotną i korzystanie z dóbr kul- czorki taneczne, wyjazdy do teatru,
turowych naszych członków. Uczest- uczestnictwo w różnych imprezach
niczenie w życiu społecznym przez organizowanych przez instytucje
współdziałanie z organami władzy i inne grupy społeczne.
samorządowej oraz innymi organiza- Nasza koleżanka Katarzyna napisała
tak:
cjami społecznymi.
Składki związkowe zbierane przez …„Nazywamy się tak dziwnie „niezakoła są w całości odprowadzane do pominajki”.
oddziału rejonowego. Całość fundu- Nie jesteśmy już tak piękne, jak te
szu z zebranej składki jako 100% dzieli kwiaty z bajki.
Nie możemy już czarować was niesię:
- 80% pozostaje w oddziale rejonowym biańskim wzrokiem.
- 20% składki oddział rejonowy prze- Jednak każdy was zadziwi doświadkazuje na rachunek oddziału okręgo- czeniem i mądrości swej urokiem.” …
Od 2011 roku uczestniczymy w konwego z przeznaczeniem 15% dla tego
oddziału i 5% dla Zarządu Głównego. kursie kulinarnym „ Festiwal PomuOdział rejonowy 30% zatrzymuje na chla”, aby podzielić się naszymi umiepotrzeby własne, a 50% rezerwuje jętnościami kulinarnymi. Zebrała się
do wyłącznej dyspozycji kół na ich grupka uzdolniona kulinarnie. Dziś
działalność, na cele administracyjne z szacunkiem i z humorem przedstai socjalne oraz diety członków zarzą- wiam swój Klub Seniora. „Swój” tak
du koła. Składka miesięczna wynosi zawsze go nazywam jako przewodnicząca do relaksu i do pracy wzywam.
2,50 zł – czyli 30 zł na rok.
W 2010 roku Łeba była centralnym Na święcie dorsza jesteśmy często odmiejscem obchodów ogólnopolskie- znaczani pierwszym miejscem i innygo święta Polskiej Niezapominajki mi nagrodami. Każda z nas do czegoś
celebrowanego dorocznie 15 maja. talent czuje. Ja do smażenia kotletów
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z dorsza i nie tylko.
W tym roku przygotowałam do
konkursu pulpeciki z dorsza w sosie
brokułowym. Stasia P. jest od „Koronkowej” roboty. Przygotowała smaczne i piękne mufinki z dorszem. Druga
Stasia O. przyrządziła dorsza w sosie
chrzanowym. Małgosia W. zapodała
dorsza w mleczku kokosowym, a specjałem Ireny S. była tarta z dorszem.
Poza konkursem były świąteczne ciasteczka – to wyroby Ewy Cz., Ewy W.
i Ireny S. Były również kotlety z dorsza,
dorsz zapiekany w papryce. Do tego
konkursu przygotowujemy się z niezwykłą starannością. Rodzaj obróbki

wpływa przecież na wartość smakową i wizualną potrawy. Członkowie
jury oceniający uczestników zwracają
uwagę na wiele rzeczy. Oceniają przygotowanie stołu, jego udekorowanie,
estetykę podania potraw i chyba najważniejsze - walory smakowe. Z „Neptunem” trzeba być za pan brat, aby pozwolił rybakom złowić dorsza i prawie
się udało. Mamy oprócz specjalistów
kulinarnych zaplecze wspomagające
w dostarczeniu ryby, przywiezieniu
potraw i innych akcesoriów, a potem
uporządkowanie „placu boju”. Andrzej K. i Ryszard S. zakupili dorsze
od rybaków. Zygmunt S. i Ryszard S.
pomagali przy przewózce specjałów.
Było smacznie i radośnie. Tym większa radość, ponieważ w kuchni amatorskiej zajęliśmy pierwsze miejsce
i za potrawę roku też zdobyliśmy
pierwsze miejsce. To motywuje do

uczestnictwa w Festiwalu „Pomuchla” teki, Radzie Nadzorczej Banku BGŻ
w następnym roku. Może w następ- w Łebie, właścicielom ośrodka „Lech”
nym roku powiększy się grono uczest- Resort & Spa w Łebie i wszystkim,
ników z naszego klubu. W przygoto- których nie wymieniłam, a pomagawaniu potraw na święto „Pomuchla” ją nam w różnych naszych przedsięochoczo pomagają nam sympatycy wzięciach.
naszego klubu. Dziękujemy im za to.
Życzę wszystkim - Niech Święta RaMam nadzieje, że kiedyś wstąpią do dością wypełniają Wasz dom, a Nowy
naszego Związku Emerytów Renci- Rok blasku doda Waszym dniom. Bo
stów i Inwalidów Koła Nr 1 w Łebie.
„Niezapominajka” to symbol miłości,
Chciałabym wszystkim naszym ko- siły, pamięci i globalnej troski o to, co
leżankom i kolegom podziękować za kochamy, co nam bardzo drogie. Przydobrą współpracę, za pomoc w or- jaźń między ludźmi, tradycja, przyroganizowaniu imprez. Dziękuję Pani da tu w małej ojczyźnie i w ojczyźnie
Wiolecie Morawiak za pomoc w przy- wielkiej.
gotowaniu, a potem rozliczeniu projektów. Dziękuję Panu Andrzejowi
Strzechmińskiemu – Burmistrzowi
Łeby, Pani Grażynie Gałązka – kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy
• Halina Stachewicz
Społecznej Łebie i jej pracownikom,
Przewodnicząca
PZERiI
Koła Nr 1w Łebie
Pani Marii Konkol – Dyrektor Biblio-

Otwarcie filii Meblarskiej
Spółdzielni Pracy Dąb w Łebie
15

grudnia 2015 roku odbyło się oficjalne otwarcie Firma istnieje od 1950 roku z siedzibą w Gdyni. Dynamiczfilii Meblarskiej Spółdzielni Pracy „Dąb” w Łebie. ny rozwój nastąpił w latach 90-tych XX wieku. Inwestycje
Współpraca na wielu płaszczyznach między władzami w nowoczesne technologie spotkał się z wieloma wyróżmiasta Łeby, Starostwa Powiatowego w Lęborku i Powia- nieniami. Firma posiada szeroką bazę kontrahentów i dystowego Urzędu Pracy w Lęborku była warunkiem koniecz- trybutorów w Polsce i na świecie. Aktualna oferta obejmunym, gwarantującym pozyskanie tak ważnego przedsię- je zarówno meble tapicerowane (narożniki, sofy, zestawy
biorcy na naszym terenie. Wszystkich przybyłych gości i tapczany) jak i skrzyniowe (systemy modułowe, sypialnie,
powitał Grzegorz Czerski - Prezes Zarządu Meblarskiej łóżka oraz szafy). Produkcja w zakładzie będzie całoroczna.
Spółdzielni Pracy „Dąb”. W spotkaniu uczestniczyli: Teresa - Wybraliśmy Łebę ze względu na korzystny klimat rozmów
Ossowska-Szara - Starosta Powiatu Lęborskiego, Andrzej ze strony Pana Burmistrza Miasta Łeby, Pani dyrektor
Strzechmiński - Burmistrz Miasta Łeby, Elżbieta Godde- Powiatowego Urzędu Pracy jak i lokalnej społeczności. Doris - z-ca Starosty Powiatu Lęborskiego, Zdzisław Stasiak datkowym atutem jest także bliskość naszego zakładu ma- Przewodniczący Rady Miasta Łeba oraz Wanda Konieczna cierzystego, znajdującego się w Gdyni - mówi Kamil Kurasz,
- Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku.
rzecznik prasowy MSP „Dąb”. Na obecną chwilę w Łebie
Łebski Biuletyn Informacyjny grudzień – 2015 |
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firma zatrudnia 40 pracowników. Docelowo planowane
jest zatrudnienie do 90 osób pracujących na dwóch zmianach. Firma poszukuje do pracy głównie osoby z doświadczeniem we wskazanych specjalnościach tj.
- tapicerów,
- szwaczek,
- stolarzy (montażystów).
Natomiast wszystkie osoby zainteresowane pracą, nie posiadające odpowiedniego doświadczenia, zostaną przeszkolone i gruntownie przygotowane do zawodu.

- Nie tylko Burmistrzowi, Radzie ale także mieszkańcom
miasta zależy na różnorodności form zatrudnienia, szczególnie poza sezonem letnim w naszym mieście. Jestem
szczęśliwy, że firma zawitała z produkcją do naszego miasta.
Z tego miejsca dziękuję również serdecznie Pani dyrektor
PUP w Lęborku za pomoc w rozmowach z zarządem firmy. mówi Andrzej Strzechmiński, Burmistrz Miasta Łeby.
W sprawie pracy w zakładzie w Łebie można się kontaktować pod adresem mailowym: mrekwart@dab.gdynia.pl
- Z zakładem w Łebie wiążemy duże nadzieje, jeśli chodzi o rozwój firmy i zwiększenie zdolności produkcyjnych.
Chcielibyśmy stworzyć w tym miejscu sprawną jednostkę produkcyjną, zdolną do szybkiej i wyspecjalizowanej
produkcji dużych partii mebli tapicerowanych. Docelowo
- zakład produkować ma około 4000 jednostek miesięcznie.
Chcemy systematycznie podnosić zatrudnienie jednocześnie stymulując naszych pracowników do poprawy własnych kompetencji oraz wzrostu wydajności - dodaje Kamil
Kurasz, rzecznik prasowy MSP „Dąb”.
• tekst i zdjęcia Michał Sałata
CIT Łeba

Przedszkolaki zdobią drzewko
14

grudnia 2015 roku wszystkie
łebskie przedszkolaki spotkały
się w Centrum Informacji Turystycznej w Łebie, aby pomóc przy strojeniu drzewka bożonarodzeniowego.
Każde dziecko przyniosło własnoręcznie zrobioną przez siebie ozdobę
świąteczną. Dzieci szybko przystąpiły
do wspólnej zabawy wraz ze swoimi
rówieśnikami oraz pracownikami
łebskiego CITu i LOTu. Wielkim zainteresowaniem cieszyło się malowanie buziek oraz strefa klocków LEGO,
w której to najmłodsi mogli budować
rozmaite pojazdy i budowle. Ku wielkiemu zdziwieniu dzieci, niespodziewanie z wizytą pojawił się Święty Mikołaj, niosąc na plecach wielki worek
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pełen prezentów. Zanim jednak każde
dziecko otrzymało upominek, musiało „świętemu” zaśpiewać piosenkę lub
powiedzieć wierszyk. Spotkanie odbyło się w wesołej i miłej atmosferze.
Szczególne podziękowania należą się
Pani Basi Iskrze (ANIMAX Sarbsk) za
przeprowadzenie zabaw i animacji
dla dzieci, Stajni Pałac Pod Bocianim
Gniazdem w Runowie za bezpłatne
przejażdżki na kucykach, Łebskiej
żabce za pomoc przy zabawie z dziećmi, Piekarni Klasa z Łeby, Centrum
Mody oraz wszystkim sponsorom, bez
których ta miła uroczystość by się nie
odbyła.
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• Michał Sałata
CIT Łeba

MORSY ŁEBSKIE szenie!!!
ogło

Klub Łeba Mors Poland Morsy Łebskie
zaprasza wszystkich sympatyków i Gości do uczestnictwa
w rekreacyjnej zabawie kąpieli morsów
PLAŻA WSCHODNIA „A” PRZY HOTELU NEPTUN w dniach:

20 grudnia 2015, godz. 13:00
WIGILIA MORSÓW
25, 26, 27 grudnia 2015, godz. 13:00
ŚWIĄTECZNE KĄPIELE
31 grudnia 2015, godz. 13:00
POŻEGNANIE STAREGO ROKU
1 stycznia 2016, godz. 13:00
POWITANIE NOWEGO ROKU
Zapraszamy do kibicowania, wspólnych zdjęć,
a w Nowy Rok na lampkę szampana!!!

www.facebook.com/MorsyLeba
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