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Łebski
Rajd Rowerowy
2016
Łeba → Hohnstorf → Lübeck

Przejechali na rowerze 800 kilometrów
dla chorego chłopca
W

dniach od 3 maja do 9 maja go – Mieczysław Struk oraz Burmistrz scydozę. Informowali o możliwości
2016 roku odbył się rajd rowe- Miasta Łeby – Andrzej Strzechmiński. wpłacania środków finansowych na
rowy zorganizowany przez Gminę Inicjatorem i pomysłodawcą rajdu był konto fundacji, do której należy Franek pokazując tym samym, że nie jest
Miejską Łeba do miast partnerskich Marek Lacher.
w Niemczech tj. Hohnstorfu oraz „Trzeźwo patrzę - trzeźwo jadę” jest sam w walce z tą ciężką chorobą.
Neustad In Holstein. Gościnnie cy- akcją nastawioną na profilaktykę uza- Trzecim elementem było również prokliści odwiedzili również inne gminy leżnień stworzoną dla popularyzacji mowanie walorów przyrodniczych
na trasie. Ekipa składająca się z sześ- wiedzy na temat problemów jakie nie- i turystycznych miasta Łeby oraz Słociu osób odwiedziła ponadto takie sie za sobą uzależnienie od alkoholu wińskiego Parku Narodowego. Uczestmiejscowości jak: Słupsk, Sławno, oraz innych używek i wskazanie al- nicy rajdu pokonywali codziennie po
Koszalin, Rewal, Kołobrzeg, Świnouj- ternatywy spędzania wolnego czasu – 100 km.
ście, Stavenhagen, Parchim oraz Lu- czynnie z rodziną bądź ze znajomymi. Dodatkowo w kierunku naszych miast
bekę. W każdej z tych miejscowości Jest to też ukazanie młodemu poko- partnerskich popłynął także Jacht pod
Łebianie mieli możliwość spotkania leniu jak atrakcyjnie i zdrowo można dowództwem Wiesława Gwizdały,
się z włodarzami danej gminy. Nie za- spędzić urlop, a przy okazji zobaczyć z sześcioosobową załogą. Obie ekipy
wsze były to tylko oficjalne spotkania wiele ciekawych miejsc napotkanych spotkały się na trasie w Świnoujściu
w urzędzie, ale także luźne pogawęd- po drodze. Ponadto planowana ak- oraz Neustad In Holstein.
ki przy kawie i cieście. Warto wspomnieć, że w rozmowach uczestniczyli
również przedstawiciele „Związku Byłych Łebian” mieszkający na co dzień
w Niemczech. Rowerzyści na trasie
rozdawali napotkanym sympatykom
jazdy na dwóch kółkach odblaski oraz
informatory zachęcające do odwiedzenia nadmorskiego kurortu. Ponadto na ten wyjazd powstała specjalna
publikacja niemieckojęzyczna, która
trafiła do większości Centrów Informacji Turystycznych w tej części Niemiec. Łączna długość trasy wyniosła
niespełna 800 kilometrów, a średnia
prędkość jazdy rowerem wynosiła 22 cja miała jak zwykle przesłanie cha tekst ~ Michał Sałata
km\h.
rytatywne. Przez ten wyjazd cykliści
asystent ds. kultury i sportu
Patronat honorowy nad rajdem objął wsparli 5 letniego chłopca - Francisz fot. ~ Michał Sałata
Marszałek Województwa Pomorskie- ka Kowalczyka chorego na mukowiŁebski biuletyn informacyjny LATO 2016 |
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Promocja Łeby doceniona
na Targach Turystyki w Warszawie
W

dnia 22 – 24.04.2016 w Warszawie w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska odbyły się
XXI Targi Turystyki i Wypoczynku Lato
2016.
Targi LATO to największy w Polsce
kiermasz turystyczny. To niepowtarzalna okazja do znalezienia w jednym miejscu wszystkiego, co jest
niezbędne do zaplanowania udanego
urlopu czy wyjazdu weekendowego
i zwiedzania najatrakcyjniejszych rejonów Polski.
Wśród wystawców nie mogło zabraknąć stoiska promocyjnego Łeby, które
reprezentowane było przez Lokalną
Organizację Turystyczną „Łeba-Błękitna Kraina” oraz Centrum Informacji Turystycznej w Łebie. Stoisko
Łeby cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem wśród odwiedzających.
Oferta naszego stoiska była bardzo
różnorodna. Oprócz materiałów promocyjnych Łeby można było uzyskać
materiały Gminy Wicko i Cewic, a także Powiatu Lęborskiego. Najczęściej
zadawanymi pytaniami przez gości
odwiedzających nas w tym czasie
były pytania, które dotyczyły przede
wszystkim bazy noclegowej, atrakcji
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turystycznych nie tylko w samej Łe- doskonałym uzupełnieniem oferty
bie, ale również w okolicach naszego targowej, a liczne atrakcje i konkursy
miasta, a także szlaków turystycznych zachęcały do odwiedzania stoisk.
w naszym powiecie stanowiących je- Dodam, iż województwo pomorskie
den z głównych elementów turystyki reprezentowane było przez cztery
aktywnej.
miasta/podmioty: Łebę, Północne
W trakcie tych trzech dni organizato- Kaszuby, Krynicę Morską i Malbork,
rzy targów zadbali o wiele atrakcji nie a Pomorska Regionalna Organizacja
tylko dla odwiedzjących, ale również Turystyczna otrzymała prestiżowe
dla wystawców. Liczne konferencje wyróżnienie w konkursie organizoo tematyce turystycznej , a w szcze- wanym przez MT Polska w kategorii
gólności turystyki kulinarnej, były „najbardziej profesjonalna obsługa

stoiska”. My też czujemy się wyróżnieni , bo to nasze zespoły województwa
pomorskiego tak naprawdę wygrały tę
nagrodę!
Z cała pewnością mogę użyć stwierdzenia, iż Targi Turystyki i Wypoczynku w Warszawie należą do jednych
z najlepszych wydarzeń targowych,
które organizowane są w naszym kraju. Na tych targach po prostu warto
być . Myślę, że na efekty nie będziemy
długo czekać.
 tekst ~ Przemysław Rychter
asystent ds. kultury i sportu
 fot. ~ Michał Sałata

Świeża rybka z kutra

J

uż ponad dwa lata w Łebie przy ul. Jachtowej 4, funkcjonuje Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb. Sprzedaż
ryby klientom indywidualnym i hurtowym po atrakcyjnie niskiej cenie wyróżnia to miejsce od innych. Obiekt,
w którym ryba przechowywana jest w specjalnej chłodni,
spełnia wszystkie normy europejskie. Ryby można zakupić
codziennie w godz. 7.30 - 13.30 Zapraszamy serdecznie!

 Tekst i zdjęcia: Michał Sałata
CIT Łeba
Łebski biuletyn informacyjny LATO 2016 |
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Rockowe
Powitanie Lata w Łebie
Na

dzień 25 czerwca 2016 roku
zaplanowano organizację dużej imprezy rozpoczynającej sezon
letni w Łebie pn. „Rockowe Powitanie
Lata w Łebie”. Na placu sportowym
przy ul. Tysiąclecia w Łebie powstanie ogromna scena z profesjonalnym
nagłośnieniem, która ma sprostać
wymaganiom Ray’a Wilson, ostatniego wokalisty grupy GENESIS. Koncert
gwiazdy wstępnie przewidziano na
godzinę 20.00.
Ray Wilson – ostatni frontman grupy
GENESIS, zanim trafił do tego legendarnego zespołu, wylansował z grupą Stiltskin światowy przebój Inside.
Obecnie z powodzeniem wydaje solowe albumy, w zeszłym roku ukazało się DVD koncertowe „20 years and
more” podsumowujące dotychczasowy dorobek artystyczny szkockiego
wokalisty, natomiast w tym roku poja-

wi się najnowsza solowa płyta artysty.
Koncerty z cyklu Ray Wilson - Genesis Classic przedstawiają największe
przeboje Genesis oraz solową twórczość Wilsona. Artysta odświeżył
brzmienie i nadał nowego charakteru
m.in. takim przebojom jak: „Another
Day In Paradise”, „No Son Of Mine”,
„Follow you follow me”„Congo”, „Jesus
he knows me” „Mama” czy „Land of
Confusion”. Podczas koncertu będzie
można także usłyszeć twórczość autorską ostatniego wokalisty Genesis,
w tym jego rockowej formacji Stiltskin choćby kultowy utwór„Inside”
czy przebojowe „American Beauty”.
W tym roku roku ukaże się już 7 studyjny album Szkota zatytułowany
„Backseat Drivers”.
Ray Wilson został wyróżniony przez
„Classic Rock Magazine“ jako jeden z najwybitniejszych wokalistów

z Wielkiej Brytanii. Swoją klasę potwierdził współpracą z zespołem Genesis, kiedy to w 1996 roku zastąpił
Phila Collinsa w roli wokalisty . Wcześniej, w 1994 roku, debiutujący zespół
Stiltskin z Rayem w składzie stworzył
niezapomniany utwór Inside, który podbił nie tylko europejskie listy
przebojów. Szkocki wokalista współpracował także z takimi artystami jak
Armin Van Buuren czy Scorpions. Parę
lat temu Ray Wilson zamieszkał w Polsce. Artysta jest założycielem działającej na terenie Polski i Europy Fundacji im. Raya Wilsona podejmującej
działania z zakresu pomocy młodym
ludziom zagrożonym wykluczeniem
społecznym.
Jako support zagrają lokalne zespoły
rockowe m.in.: Silent Scream z Lęborka, którego wokalistką jest Klaudia Juchniewicz, Zespół Wave z Gimnazjum, X-Band z MDK Lębork, Trip
Band oraz One Future. Impreza bezpłatna! Zapraszamy!

Wstęp wo lny !
 Michał Sałata
asystent ds. kultury i sportu

 fot. ~ materiały prasowe
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Gorące obchody związane ze
Świętem Łeby już 9 lipca!

Na

9 lipca br. zapowiedziano uroczystości związane ze Świętem Łeby. Tego dnia organizatorzy przewidzieli bardzo wiele atrakcji dla mieszkańców oraz turystów przebywających na wypoczynku w nadmorskim kurorcie. Tradycyjnie odbędzie się przemarsz Księstwa
Łeby z księciem na czele. Na scenie zaprezentują się koloniści biorący udział w przemarszu
przedstawiając wesołą scenkę związaną z Łebą. Po tej prezentacji odbędą się wybory Bursztynowej Miss Polski 2016. Piękne dziewczęta, które zostały wybrane w precastingach, zaprezentują się publiczności w kilku konkursowych układach tanecznych. Oczywiście można się spodziewać, że najbardziej oczekiwaną prezentacją będzie ta w strojach kąpielowych.
W przerwie ujrzymy występ wokalistki z Elbląga – Elizazille oraz występ uczestników „Letnich
Kursów Muzycznych” pod kierownictwem Agaty Sava. Po nich wystąpi gwiazda wieczoru czyli
Michał Szpak. Artysta mimo wielkiego zaskoczenia, wygrał polskie preselekcje do konkursu
Eurowizja 2016 wyprzedzając nawet takie gwiazdy jak Margaret czy Edytę Górniak. Podczas
finału Eurowizji zajął 8 miejsce promując nasz kraj nowym, pięknym utworem „Color Of Your
Life”. Jak widać obchody Święta Łeby zapowiadają się naprawdę gorąco! Nie może Was tego
dnia zabraknąć w Łebie!

Wstęp wo lny !

 Julia Tomicka
CIT Łeba
 fot. ~ materiały prasowe

Łebski biuletyn informacyjny LATO 2016 |
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Rywalizowali w grę
karcianą – Kaszubska Baśka
30

kwietnia 2016 roku w Łebie,
w Sali Widowiskowej Szkoły
Podstawowej im. Adama Mickiewicza,
odbył się turniej sportowy w kaszubską Baśkę - Amber CUP o tytuł Kapra
Bałtyku. Sukcesy odnieśli Kazimierz
Rohde z Karo Starzyno i zespół Klimka Grudziądz.
Długi weekend majowy w tym roku
w Łebie rozpoczął się już 30 kwietnia
i trwał 4 dni. Atrakcji z pewnością nie
zabrakło. Majówkę z Radiem Zet rozpoczął turniej Amber CUP w grę „Karciana Baśka”. Dodatkowo można było
skorzystać z wielu atrakcji znajdujących się w Miasteczku Radia ZET przy
Skwerze Rybaka w Łebie z nagrodami
Radia ZET i gadżetami miasta Łeby
oraz degustacyjnych smaków Gruzji.
Zwycięzcą Amber CUP i pierwszym
honorowym Kaprem Bałtyku został
Kazimierz Rohde z Karo Starzyno,
który odniósł swoje największe sukcesy sportowe. Na drugim miejscu rywalizację ukończył Wojciech Kawski
z Klimka Grudziądz. Na trzecim miejscu finiszował Jerzy Bojka z Bocara
Osłonino. Kolejne miejsca zajęli: Regliński Robert - Bazuny Żukowo, Poerling Hubert - Karo Starzyno i Szczechowiak Jan - Kaszëbë Baszka Nowa
Karczma.
Wśród pań zwyciężyła Elżbieta Kruk Asy Kamień, która wyprzedziła Marię
Dominik - Sokół Strzelno i Marię Bołtruczyk - Baszta Bytów.
Turniej par wygrali Hubert Poerling
i Kazimierz Rohde z Karo Starzyno,
którzy osiągneli znakomity wynik 49
pkt. Drugie miejsce zdobyła para Ba-

zun Żukowo - Robert Regliński i Eugeniusz Banach. Najniższe miejsce na
podium zajęła para Klimka Grudziądz
- Janusz Jaworowski i Janusz Klajborowski.
Klimek Grudziądz zwyciężył w rywalizacji drużyn potwierdzając znako-

panów. Zawodniczki oraz zawodnicy
rozegrali 4 rundy po 40 rozdań. Do wygrania w turnieju w kategorii open był
weekend dla 2 osób, którego fundatorem był Port Jachtowy Marina Łeba.
Dodatkowo organizator za drugie
miejsce przewidział telewizor 28 ca-

mitą formę w tegorocznych rozgrywkach - kpt. Wojciech Kwaski, Janusz
Jaworowski, Janusz Klajborowski
i Jerzy Sinicki. Drugie miejsce zajął
mocny zespół Bazun Żukowo, który
reprezentowali - kpt. Robert Regliński,
Eugeniusz Banach, Marcin Kujawski,
Rafał Regliński. Na trzecim miejscu
rywalizację zakończył rewelacyjny zespół Karo Starzyno - kpt. Tadeusz Pierszewski, Mieczysław Fleming, Hubert
Poerling i Kazimierz Rohde. Kolejne
miejsca zajęły następujące zespoły:
Białogóra, Tornado Lębork, A. B. Łeba
i Kaszëbë Baszka Nowa Karczma.
Turniej Amber CUP w karcianą Baśkę,
był rozgrywany w 3 kategoriach: drużynowej, par oraz indywidualnej pań,

lowy. Natomiast Hotel Wodnik z Łeby
wspólnie z Lokalną Organizacją Turystyczną Łeba-Błękitna Kraina oraz
Zrzeszeniem Kaszubsko - Pomorskim,
ufundowali weekend w kategorii kobiet raz zabiegi SPA dla najlepszego
zawodnika z powiatu lęborskiego.
W turnieju do zdobycia było 40 pucharów i nagród rzeczowych. Wszyscy
uczestnicy turnieju Baśki otrzymali
także pamiątkowy button.
Amber CUP i Majówce z Radiem Zet,
patronował Andrzej Strzechmiński Burmistrz Miasta Łeby.

 Źródło: http://www.kaszebe-baszka.pl
Łebski biuletyn informacyjny LATO 2016 |
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Rewelacyjna Majówka w Łebie
pod patronatem Radia ZET
Ł

ebska majówka pod patronatem
Radia ZET w ramach projektu
„Morze, Góry i Mazury” jak co roku
cieszyła się wielką popularnością ze
strony mieszkańców Łeby jak i odwiedzających nadmorski kurort turystów.
Warto wspomnieć, że partnerem majówki był mBank oraz firma „Poznaj
Smaki Gruzji”.

Trzydniowa zabawa rozpoczęła się 30
kwietnia od Mistrzostw Kaszub w grę
karcianą „Kaszubska Baśka”, które
odbyły się na hali sportowej w Szkole Podstawowej. Natomiast w tym
czasie na skwerze Rybaka powstało miasteczko Radia ZET, w którym
można było skorzystać z wielu wyjątkowych atrakcji. Pierwszą z nich była

z pewnością specjalna strefa fitness,
w której można było aktywnie i miło
spędzić czas. Łeba stawia na aktywność sportową, dlatego nie mogło się
obejść bez zwiedzania naszej miejscowości na rowerach. Uczestnicy musieli odwiedzić dwanaście punktów
na terenie miasta. Ponadto wędrówki
piesze z przewodnikiem Nordic Walking brzegiem morza również cieszyły się dużą popularnością. Największą atrakcją był jednak koncert Julity
Fabiszewskiej (zespołu JULA), która
zaprezentowała się łebskiej publiczności 1 maja. Przed nią wystąpiły na
scenie lokalne zespoły oraz wokaliści:
Zespół Wave, Zespół Tempo, Alicja
Gieryk i Zosia Pająk, Agnieszka Kozaczenko, Marcelina Barczewska, Marta Baar oraz inni. 3 maja odbyło się
uroczyste nabożeństwo w parafii pod
wezwaniem WNMP w Łebie a po nim
w stronę Niemiec wyruszył Łebski
Rajd Rowerowy.

 Julia Tomicka i Michał Sałata
CIT Łeba
 fot. ~ Mariusz Kużownik
Michał Sałata
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Noc Muzeów
po raz pierwszy w Łebie
P

ierwsza edycja Nocy Muzeów
w Łebie zorganizowana 14 maja
przekroczyła najśmielsze oczekiwania ze strony organizatorów. Tego
wieczoru w długiej kolejce tłumy turystów i mieszkańców oczekiwały
na otwarcie zbiorów trzech łebskich
muzeów tj. muzeum motyli, muzeum
iluzji oraz muzeum erotyki. Do tego
ostatniego mogły wejść jedynie osoby,
które ukończyły 18 rok życia. Dużym
zainteresowaniem wśród najmłodszych cieszyły się skorpiony i skara-

beusze, które można było zobaczyć
w Muzeum Motyli w Łebie. Wielobarwne skrzydła niespotykanych na
co dzień gatunków motyli również
robiły piorunujące wrażenie na dzieciach. Pełnoletnie osoby chętnie przekraczały próg Muzeum Erotyki gdzie
mogły zapoznać się z różnymi interesującymi eksponatami związanymi
z życiem seksualnym starożytnych
cywilizacji. Młodzież tego wieczora
także mogła znaleźć coś dla siebie
odwiedzając Muzeum Iluzji czyli

ILLUZEUM. W miejscu tym postrzeganie kształtów i barw jest zupełnie
odmienne od świata rzeczywistego.
Po chwili każdy z nas miał wrażenie,
że znajduje się w innej rzeczywistości, w świecie pełnym magii i iluzji,
której nie da się objąć rozumem. Nie
da się tego opisać, to należy zobaczyć
na własne oczy, a jest tego naprawdę
sporo. Osoby, które z różnych przyczyn nie mogły uczestniczyć w Nocy
Muzeów, mają okazję na podziwianie
zbiorów aż do końca sezonu letniego
w Łebie. Szczególne podziękowania
należą się Panu Tomaszowi Falkiewiczowi za bezpłatne udostępnienie
swoich zbiorów dla zwiedzających.
Organizatorem tego przedsięwzięcia
było Centrum Informacji Turystycznej
w Łebie. W zorganizowaniu wydarzenia pomógł również Pan Przemysław
Rychter, dyrektor LOT „Łeba – Błękitna Kraina”.

 tekst i zdjęcia ~ Michał Sałata
asystent ds. kultury i sportu
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Dobrze się rozumiemy
W

ramach ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej ,,Postaw
na rodzinę” kluczową rolę obok samorządów lokalnych odgrywają szkoły,
dlatego i w naszej szkole na zajęciach
godzin wychowawczych przeprowadzono działania w zakresie: rozpoznawania emocji i panowania nad
sobą; nauki mówienia ,,nie” i budowania własnej wartości oraz empatii
i chęci niesienia pomocy. Kampania
przeprowadzona była przy współpracy z Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łebie i pracownikami MOPS. Koordynatorem akcji
w szkole była pani pedagog Grażyna
Braun-Rulewska.
Uczniowie bardzo dobrze odnieśli
się do tematów tworząc własne prace nawiązujące do kampanii. Klasa
IA zrobiła to w formie plakatu, gdzie
uczeń to ,,człowiek buntu”, ale pragnący ochrony i wsparcia dorosłych.
Uczniowie klasy IIA zwrócili uwagę, że
trzeba panować nad emocjami i ,,krytykę” innych osób, a złość niczego nie
załatwi. Trzeba wiedzieć, że ludzie
bardzo często obrażają się na prawdę,
która dotyka nas osobiście, lecz tylko
zdrowa refleksja może ,,nas” zmienić, a empatia nie pozwoli skrzywdzić drugiej osoby. Uczniowie klasy

IIIB stworzyli ,,książeczkę” człowieka
mądrego, dobrego, rozsądnego i odpowiedzialnego, tzn. gimnazjalisty,
który kiedyś będzie dorosłym podobnym do swoich rodziców, jeśli tylko
zbudują w nim poczucie bezpieczeństwa i nauczą mądrości życiowych.
Kampania ma za zadanie uświadomić
rodzicom, dzieciom i instytucjom odpowiedzialnym za rozwój młodych
pokoleń, że jeśli nawet nie ma ,,Szkół
dla rodziców”, to nie znaczy, że zwalnia się dorosłych z odpowiedzialności za wychowanie i kształtowanie
osobowości młodego człowieka. Wobec czego proponujemy wartości
rodzinne, właściwe postawy i relacje
międzypokoleniowe. Aby zrozumieć
zagadnienia związane z kampanią,
należy zaczerpnąć ,,łyk teorii” o inteligencji emocjonalnej – to umiejętność
radzenia sobie z emocjami własnymi
i otoczenia oraz wiarą w siebie, empatią, asertywnością i umiejętnością
współpracy i adaptacji.
Dorosły musi wiedzieć, że nie jest już
dzieckiem, a wzorem dla innych, stąd
jego zachowanie, ubiór, postępowanie jest poddawane przez młodych
krytyce. Nie można ,,wymagać” od
innych zmian, kiedy sami zaprzecza-

my temu, co mówimy i robimy. Jako
dorośli z doświadczeniem życiowym
spójrzmy na dziecko – młodzież ze
zrozumieniem, że:
• nie należy ukrywać i negować emocji, ale o nich mówić i nazywać
• każdy ma prawo być smutnym, zawiedzionym
• nikt nie może być dobry we wszystkim
• każdy ma prawo do swojego zdania
i nawet jeśli się z nim nie zgadzamy,
musimy je uszanować.
Pamiętajmy, że dziecko uczy się przez
naśladowanie. Dzieci potrzebują wokół siebie dobrych i mądrych dorosłych, którzy nauczą je radzenia sobie
w świecie, poświęcą im czas i okażą
zainteresowanie.
Drodzy dorośli – rodzice – nauczyciele dawajcie dobry przykład i twórzcie
silne więzi, aby chronić młodych ludzi przed środkami zastępczymi, jakimi są substancje psychoaktywne. Nie
zmarnujcie im życia.

 tekst ~ Marzena Kietlińska - Antoniewicz
Łebski biuletyn informacyjny LATO 2016 |
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Położenie Łeba 54° 46,0' N 17° 33,5' E

Łeba jest jedną z najchętniej odwiedzanych miejscowości wypoczynkowych nad polskim morzem. Nasz Port znajduje się
zaledwie 200 metrów od Bałtyku, u ujścia rzeki Łeby, w otoczeniu pięknego lasu sosnowego. Przygotowaliśmy tu 120 miejsc
postojowych oraz profesjonalne zaplecze dostosowane do
potrzeb nawet najbardziej wymagających Gości. Zapewniamy
również doskonałą bazę noclegową w postaci hotelu z 24 pokojami o najwyższym standardzie. To dokonały wybór dla wszystkich, którzy poszukują komfortowych noclegów nad morzem.
W naszym hotelu znajduje się restauracja serwująca pyszne
i zdrowe dania. Port jest znakomitym miejscem wypadowym na
rejsy morskie czy choćby wyprawy na dorsza. Poza portem jachtowym funkcjonuje u nas również pole namiotowe i parking dla
kamperów. W sezonie letnim Marina to miejsce wielu imprez,
eventów i koncertów.

Zapraszamy !

Łeba
Live
16
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 fot ~ Wiesław Gwizdała

PORT JACHTOWY W ŁEBIE
ul. Jachtowa 8
tel. +48 59 866 17 35
e-mail: info.port@leba.eu

www.port.leba.eu

Na stronie internetowej miasta www.leba.eu znajduje się
odnośnik do web kamer, które umożliwiają podgląd online
zarówno na plażę jak i na centrum miasta.
Zapraszamy!

Punkt selektywnej
zbiórki odpadów
komunalnych
Łeba, ul. Wspólna
(obok Spółki Wodnej „Łeba”)
JAKIE ODPADY MOŻNA PRZYNIEŚĆ DO PSZOK-u?

PSZOK czynny jest w okresie:

Tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriało- - od września do maja - w każdą sobotę w godzinach
we, szkło, papier, meble i inne odpady wielkogabarytowe, od 8:00 do 15:00,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, - od czerwca do sierpnia – w każdą środę i sobotę w
odpady zielone, popiół, farby, kleje, rozpuszczalniki, środ- godzinach od 8:00 do 15:00.
ki czyszczące, opakowania po tych substancjach, lampy
W przypadku gdy w ustalony dzień tygodnia przypafluorescencyjne, akumulatory
da dzień ustawowo wolny od pracy – PSZOK będzie
nieczynny.

Łebski biuletyn informacyjny LATO 2016 |
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Pomóż nam wygrać
Plac Zabaw Nivea!
W

tym roku Gmina Miejska Łeba zgłosiła się do konkursu Podwórko Nivea. W ramach tego konkursu tworzone są place zabaw czyli rodzinne miejsca zabaw. Chcielibyśmy prosić Państwa o oddawanie głosów, a tym samym
zaprosić do udziału w tegorocznej edycji konkursu. To dzięki
Państwa zaangażowaniu będziemy mogli stworzyć to niesamowite miejsce zabaw dla całej rodziny – prawdziwy świat
dziecięcej wyobraźni. Zwycięstwo w konkursie zależy wyłącznie od ilości głosów oddanych na daną lokalizację. Prosimy byście nam w tym pomogli i oddali codziennie choć po

jednym kliknięciu. Internetowe głosowanie na zwycięskie lokalizacje trwać będzie od 5 maja do 30 czerwca. Zróbmy coś
wspólnie dla naszego regionu. Bardzo prosimy o zachęcenie
swoich pracowników, wczasowiczów, rodzin oraz uczniów
do głosowania.
Pamiętaj! Głosuj na Łebę pod adresem:
http://www.nivea.pl/Porady/ext/pl-PL/podworko2016

Powstanie Zespołu
Szkół oraz strefy
płatnego parkowania
w Łebie
8

lutego 2016 roku radni Rady Miasta Łeba podjęli uchwałę NR
XV\176\2016 „w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Łebie”. W skład
Zespołu Szkół wejdzie Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza oraz
Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła
II w Łebie. Zespół Szkół zacznie funkcjonować od 1 września 2016 roku.
W związku z koniecznością powołania
dyrektora Zespołu Szkół - Burmistrz
Miasta Łeby ogłosił konkurs na to stanowisko. 22 kwietnia 2016 roku komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Łeba, w głosowaniu

18
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tajnym dokonała wyboru kandydata
na Dyrektora Zespołu Szkół w Łebie
w osobie Pana Macieja Barańskiego.
Zarządzeniem nr 71\2016 z dnia 29
kwietnia 2016 roku powierzono Panu
Maciejowi Barańskiemu stanowisko
dyrektora Zespołu Szkół na okres od 1
września 2016 roku do dnia 31 sierpnia 2021 roku.
Na sesji Rady Miasta w dniu 23 maja
2016 roku radni podjęli uchwałę dotyczącą „płatnych miejsc parkowania”.
W mieście w sezonie letnim powstanie tylko Strefa A, w skład której wejdą
następujące ulice: Nadmorska, Leśna,

Sosnowa, Aleja św. Mikołaja, Aleja św.
Jakuba, Turystyczna do parkingu, Abrahama, 10 Marca oraz parking przy
ulicy Westerplatte (boisko).

 tekst ~ Beata Smorawska

1.

Wyrzutnia Rakiet
Rąbka - kierunek wydmy
tel. +48 59 866 19 12
www.lebskiserwisturystyczny.pl

16. Discovery Park - Łebskie Klocki
ul. Leśna
tel. +48 501 337 465
www.lebskieklocki.pl

2.

Rejsy po jez. Łebsko
Rąbka
tel. +48 59 866 19 12
www.lebskiserwisturystyczny.pl

17. Wędkarstwo Morskie
promenada ul. Abrahama
i wzdłuż ul. Wybrzeże

3.

Stowarzyszenie Kiteboarding beKite
plaża zachodnia B
tel. +48 694 553 541
www.bekite.pl

4.

Rejsy jachtami
czarter z Portu Jachtowego
ul. Jachtowa 8
www.port.leba.eu

5.

Rejsy szybkimi pontonami
Promenada ul. Abrahama

6.

Rejsy wycieczkowe
Promenada ul. Abrahama
i wzdłuż ul. Wybrzeże

7.

Port Jachtowy
ul. Jachtowa 8
tel. +48 59 866 17 35
www.port.leba.eu

8.

Pokoje Tajemnic
ul. 11 Listopada 5b

9.

Labirynt Park
ul.Wspólna
tel. +48 724 801 234
www.labiryntparkleba.pl

10. Wypożyczalnia Rowerów
„Ciułałła”
ul. Sienkiewicza
11. Muzeum Erotyki
ul. Morska 2
tel. +48 502 329 066
www.muzeummotyli.pl
12. Muzeum Motyli
ul. Morska 1
tel. +48 502 329 066
www.muzeummotyli.pl
13. Kino 7D
ul. Morska 2
14. Muzeum Zabawek PRL-u
Szkoła Podstawowa w Łebie
ul. Tysiąclecia
15. Scena Kulturalna
ul. Leśna
tel. +48 698 865 127
www.scenakulturalna.pl

31. Łeba Park - Park Rozrywki
i Dinozaurów
ul. Kolonijna 24
tel. +48 600 145 300
www.lebapark.pl
32. Stadnina Koni Maciukiewicz
Nowęcin
ul.św. Huberta 4
tel. +48 721 924 213
www.nowecin.com.pl

18. Kino Rybak
ul. Morska 3
tel. +48 59 866 19 12
www.kinorybak.eu

33. Ośrodek Jeździecki SENNY
Nowęcin
ul. św. Huberta 6
tel. +48 601 051 896
www.stajniasenny.pl

19. Magiczne Lustra
Skwer Rybaka
tel. +48 502 329 066
20. Skrzynia Czasu
Skwer Rybaka

34. Szkoła Kitesurfingu
Pro Sport
baza ŁKŻ Sarbsk 15
tel. +48 506 156 179
www.pro-sport.net.pl

21. Galeria 3D Śmieszek
ul. 11 Listopada 4
22. Ławeczka Danuty Hryniewicz
Deptak, ul. Kościuszki

35. Habenda - Szkoła Windsurfingu
Sarbsk 15
tel. +48 502 542 064
www. windsurfing-habenda.pl

23. Aleja Prezydentów
Deptak, ul. Kościuszki
24. Illuzeum
ul. Kościuszki 67
tel. +48 502 329 066
www.illuzeum.pl
25. Oceanarium „Delfin House”
ul. Kościuszki 95a
tel. +48 59 866 22 23
www.oceanariumleba.pl
26. Dom do Góry Nogami
Al. św. Jakuba (obok boiska)
27. Adventure Golf Park
ul. Tysiąclecia 21
www.adventuregolfpark.pl

z
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ze so b ą...

28. Wypożyczalnia Kajaków
supersplyw.com.pl
most przy al. św. Jakuba
tel. +48 785 257 236
www.supersplyw.com.pl
29. Aktywna Łeba- korty tenisowe
i Nordic Walking
ul. Nadmorska (przy OW Chemar)
tel. 506 766 243
www.aktywnaleba.pl
30. Power Park ŁebaPark Rozrywki & Tor Gokartowy
ul. Nadmorska 27
tel. +48 603 555 285
www.powerpark.pl
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ŁEBA LOVE MESSAGE FESTIVAL
6

sierpnia 2016 roku w Łebie odbędzie się wielkie wydarzenie muzyczne. Agencja Events Management wraz
z Gminą Miejską Łeba zorganizują wielki Festiwal w klimacie lat 90-tych pn. „Łeba Love Message Festival”. Pod tą
marką odbędzie się kilka dużych imprez nie tylko w Polsce,
ale także za granicą. Będzie to impreza masowa, płatna, nastawiona na ponad 15 tys. uczestników. Pierwsza pula biletow (1000 szt.) jest przewidziana w cenie promocyjnej 35zł,
kolejna pula biletow będzie w cenie 45zł. Im bliżej samej
imprezy, tym cena biletów będzie wyższa. Festiwal będzie
trwał ponad 6 godzin. Tego dnia na scenie, która powstanie
na placu przy Szkole Podstawowej w Łebie, na żywo wystąpi sześciu znanych wykonawców zagranicznych z tamtych
lat. Na chwilę obecną znamy pięciu z sześciu wykonawców
tego festiwalu, a są to m.in.: LayZee aka Mr. President, znany z takich hitów jak „Coco Jambo”, zespół Loona „Bailando”, Nana „Lonely” czy Fun Factory „I Wanna Be With U”.

Wystąpią:
- LayZee aka Mr. President
- Loona
- Fun Factory
- Nana
- MasterBoy

Loona

Nana

Bilety można zakupić: Biuro Turystyczne „Dunaj”, Adres: Targowa 11, 84-300 Lębork, Telefon: 59 862 80 72,
Lokalna Organizacja Turystyczna „Łeba-Błękitna Kraina”,
Adres: 11 Listopada 5 a, Łeba, Telefon: 59 866 25 65.
Od lutego ruszyła także promocja ogólnopolska całego
wydarzenia. Patronat ogólnopolski obejmie Radio VOX FM.
Pojawią się gadżety festiwalowe, takie jak m.in.: koszulki,
kubki czy czapki. Nasz portal z wielką przyjemnością objął
patronatem medialnym tą imprezę.
- Będzie to pierwsze tak duże wydarzenie w naszym regionie. Przez cały sezon wakacyjny promotorki będą odwiedzały różne miejscowości nadmorskie zachęcając ludzi
do przyjazdu do Łeby. Jak widać, zapowiada się naprawdę
gorący sezon tego lata w Łebie, pełen wielu atrakcji dla
odwiedzających nas gości - mówi Michał Sałata, asystent
Burmistrza Miasta Łeby ds. Kultury i Sportu.

Fun Factory

Mr. President

 tekst ~ Michał Sałata
asystent ds. kultury i sportu
Łebski biuletyn informacyjny LATO 2016 |
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Uczniowie zasadzili
ponad 1800 sadzonek
drzew w Parku
W

związku z włączeniem się miasta Łeby w międzynarodową kampanię pod hasłem “100 mln drzew do 2017
roku”, uczniowie Gimnazjum i Szkoły Podstawowej z Łeby
13 kwietnia zasadzili 1.800 sadzonek drzew, głównie kosodrzewiny, jarzębu oraz sosny czarnej na terenie Parku Nadmorskiego w Łebie. W akcji czynnie uczestniczyli również
pracownicy Urzędu Miasta Łeby.
 tekst i zdjęcia ~ Michał Sałata
asystent ds. kultury i sportu

Kolorowy Festiwal ponownie
zagości w Łebie!

Najbardziej kolorowy, najradośniejszy Festiwal na świecie po raz kolejny w Łebie! Kolorowy Festiwal to zabawa polegająca na wyrzucaniu w górę przez tysiące ludzi różnokolorowych proszków,
które tworzą wielką chmurę barw. Młodzi i starsi, wszyscy tańczą, śpiewają i bawią się, rzucając
Kolory w powietrze. Impreza odbędzie się 10 sierpnia 2016 roku na terenie InterCampu w Łebie.
Ponownie za dobrą muzykę odpowiadać będzie DJ Marco Bricke ze Szczecina. Zabawa rozpocznie się o godzinie 17.00 i potrwa do późnych godzin wieczornych. Pierwszy wyrzut kolorów
o godzinie 17.00.
Zapraszamy!
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Plaża dla psów
w Łebie
L

ada dzień rozpoczną się długo wyczekiwane przez
wszystkich wakacje. Czas aktywnego wypoczynku dla
rodzin z dziećmi czy w gronie znajomych. Część z nas wybiera 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 wypoczynek również dla zwierząt. Od 1 lipca zeszłego roku Łeba
również dołączyła do grona kurortów nadmorskich posiadających wyznaczone 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 nieczystości i liczne kosze na śmieci.
W sezonie letnim za wypuszczanie psa na plażę
w miejscu do tego niedozwolonym grozi mandat nawet
do 500 zł.

 Tekst. CIT Łeba

Łebski biuletyn informacyjny LATO 2016 |
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Łeba promowała się na
Starówce w Gdańsku
Za nami kolejny pracowity weekend, który tym razem spędzaliśmy
w Gdańsku przy Bramie Wyżynnej
na wspólnej akcji promocyjnej Łeby,
Gminy Wicko , Cewic oraz Powiatu
Lęborskiego.
W ciągu zaledwie dwóch dni nasze
stoisko promocyjne „pozytywnie namieszało” w centrum Gdańska, a to
za sprawą wielu ciekawych atrakcji,
które przygotowaliśmy na tą specjalną okazję. Gościem specjalnym, którego można było spotkać przy naszym
namiocie był Książę Łeby - Zbyszko
I wraz ze swoim dworem. Degustacja lokalnych smakołyków w postaci drożdżówki z jagodami, chleba ze
smalcem, śledzia po łebsku czy kotletów rybnych z dorsza przyciągnęła

wielu smakoszy. Duże zainteresowanie wśród Gdańszczan wzbudził występ kaszubskiego zespołu Mareszki
z Cewic. W drugi dzień nasze stoisko
odwiedziła Łebska Żabka.
W naszym mobilnym „punkcie informacji turystycznej” każdy miał możliwość uzyskania informacji na tematy
bazy noclegowej, szlaków turystycznych oraz atrakcji turystycznych w Łebie, Gminie Wicko, Cewicach oraz
w Powiecie Lęborskim. Dodatkowo
turyści odwiedzający nasze promocyjne stoisko mogli otrzymać oferty
pobytów weekendowych dla osób
preferujących aktywny wypoczynek.
Dla wszystkich turystów odwiedzających stoisko przygotowaliśmy również ankietę konkursową. Wystarczyło

odpowiedzieć na pięć pytań dotyczących naszego regionu i można było
wygrać m.in. pobyty weekendowe

w Łebie, bilety wstępu do atrakcji
turystycznych oraz wiele gadżetów,
a dla najmłodszych przygotowaliśmy
zabawy z klocków Lego.
Wszystkim, którzy zaangażowali się
w organizację tego przedsięwzięcia
,serdecznie dziękujemy, także sponsorom pobytów weekendowych i biletów wstępu do atrakcji turystycznych.

 tekst ~ Przemysław Rychter
 fot ~ Michał Sałata
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Opalaj się z głową

Na

stronie miejskiej w zakładce Pogoda
adres URL http://leba.eu/pl/pogoda/
dodano wskaźnik promieniowania UV, ważny dla ludzi zamierzających opalać się.
Wskazania są aktualizowane co minutę i kreślona jest krzywa z prognozą na daną godzinę bieżącego dnia. Gdy indeks 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.

 Radosław Czyżewski
Informatyk, Administrator Systemów
Informatycznych Urzędu Miejskiego w Łebie

Wyróżnienia w ramach
Certyfikatu Ziemi Lęborskiej 2015
dla podmiotów z Łeby!
2. Labirynt Park (w kategorii: Produkt Turystyczny)
3. Zakład Przetwórstwa Rybnego „ASAR”
(w kategorii: Przedsiębiorstwo)
Dziękujemy za te prestiżowe wyróżnienia.

Bardzo miło nam jest Państwa poinformować, że trzy podmioty z terenu Gminy Miejskiej Łeba otrzymały wyróżnienie
w ramach konkursu organizowanego przez Starostwo Powiatu Lęborskiego pn. „Certyfikat Promocji Ziemi Lęborskiej
2015”, a są nimi:
1. PZU Trasy Zdrowia w Łebie (w kategorii: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej)

 Julia Tomicka
CIT Łeba
Łebski biuletyn informacyjny LATO 2016 |
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2016

PT 17.06 Grand opening party DAY1
SB 18.06 Grand opening party DAY2
PT 24.06 Electro House Night
SB 25.06 Jungle
PT 1.07 Military Party
SB 2.07 Viva Brasil
PT 8.07 Star Wars
SB 9.07 Glow Party
PT 15.07 Dirty Police
SB 16.07 We are Americans
PT 22.07 Casa Italia
SB 23.07 Miss Mokrego Podkoszulka
PT 29.07 Hipster Party
SB 30.07 6. urodziny Just! the club
PT 5.08 Sin Sisters
SB 6.08 Color BOMB! - kolory HOLI
PT 12.08 Cubana Night by Havana Club
SB 13.08 Superbohaterowie
ND 14.08 Sylwester w środku lata
PT 19.08 Galactic space
SB 20.08 Closing Party
SB 3.09 Back to school party

8

lipca 2016 roku w Łebie odbędzie się wielkie wydarzenie muzyczne.
Gmina Miejska Łeba jest współorganizatorem wielkiego Festiwalu
w klimacie Disco Polo pn. „ŁEBA DISCO DANCE FESTIWAL”. Będzie to
impreza masowa, płatna, nastawiona na ponad 8 tys uczestników. Festiwal będzie trwał ponad 6 godzin. Tego dnia na scenie, która powstanie na
placu przy Szkole Podstawowej w Łebie, na żywo wystąpi pięciu znanych
wykonawców: Akcent, Boys, MIG, Power Play oraz Szafis. Imprezę poprowadzą znani prezenterzy z anteny Polo TV: Edyta Folwarska oraz Maciej
Smoliński. Festiwal będzie transmitowany przez jedną z najpopularniejszych telewizji muzycznych w Polsce - POLO TV. Ogólnopolski Radiowy
Patronat objęło Radio VOX FM.
Bilety można zakupić poprzez Internet na stronie: https://biletyna.pl

ZENEK MARTUNIUK - AKCENT

24,25.06 - Wielkie otwarcie i 8 urodziny
największej dyskoteki w Łebie!
1.07 - Cirque De Ibiza - Show&Art
6.07 - Koncert Disco Polo - Piękni i Młodzi
7.07 - After party konkursu Bursztynowa Miss Polski!
8.07 - Minionki Dj Show!
13.07 - Koncert Disco Polo - Playboys
15,16.07 - Wybory Miss Łeby edycja Lipiec!
15.07 - Mega Koncert - Gang Albanii
20.07 - Koncert Disco Polo - Czadomen
22.07 - Ibiza on Tour - Show&Art
23.07 - Georgina Tarasiuk Show&Art
27.07 - Koncert Disco Polo Międzynarodowa giwazda Mario Bischin
29.07 - Prisoners DJ Show - Show&Art
30.07 - Pineup - Show&Party
3.08 - Koncert Disco Polo - After Party
5.08 - Cirque de Ibiza - Show&Art
6.08 - Wrotki tak bardzo odpięte Show&Party
10.08 - Koncert Disco Polo Extazy
12,13,14 - Wielkie Wybory Miss Łeby!
17.08 - Koncert Disco Polo - Piękni
i Młodzi
19.08 - Ibiza Dancers - Show & Art
21.08 - Gastro Party - Wielkie Święto
Pracowników wakacyjnych w Łebie!

POWERPLAY

2016

 tekst i zdjécia ~ organizatorzy

Kaen

G

mina Miejska Łeba oraz Fundacja Wodne Krainy (twórcy i organizatorzy największego i najstarszego
od 15 lat „Mazury Hip Hop Festiwalu”
w Giżycku) zapraszają na pierwszą
edycję Łebskiego Hip Hop Festivalu.
Łebski Hip Hop Festival to projekt
z olbrzymim potencjałem rozwoju,
skierowany do kaszubskich fanów
hip hopu i rapu oraz młodzieży spę-

dzającej wakacje nad naszym polskim
morzem. Impreza ta stanowi połączenie pokazów tanecznych, koncertów
i zmagań w konkurencjach związanych z kulturą hip-hopową.
Pierwsza edycja Festiwalu odbędzie
się w dniu 14 sierpnia 2016 r., a jej
główna muzyczna część odbędzie się
na placu w centrum Łeby przy ul. Tysiąclecia. Na scenie wystąpią m.in. So-

Sokół i Marysia

kół i Marysia Starosta, Kaen, Dwa Sławy oraz Sobota. Ponadto na Skwerze
Rybaka planujemy zorganizowanie
Grafitti Jam, które poprowadzi Patryk
Łukaszuk w oprawie muzycznej dj-ów,
a na Placu sportowym miasteczko festiwalowe z markowymi stoiskami hip
hopowymi i gastronomią. Tegoroczna edycja potrwa jeden dzień. Scena
koncertowa zaprasza od godz. 18.00
do 24.00
Blok tańca hip-hop prowadzony będzie przez Natalię Kubicę z Lęborkasolistkę z Lęborka z obecnej edycji You
Can Dance. Natomiast Bitwę freestyle - „Bitwa o Łebę”, Patryk Łukaszuk
z Lęborka, do którego wszyscy chętni
w udziale mogą się zgłaszać już dziś.
Bilety można już zakupić przez Internet na stronie: http://lebskihiphop.pl/
w zakładce „sklep”.

 tekst i zdjęcia ~ organizatorzy

Wystawa obrazów
w Herbaciarni
W Herbaciarni Posejdon, ul. Nadmorska 13B, przez całe
wakacje będzie można zobaczyć obrazy powstałe w ciągu
ostatnich 10 lat podczas plenerów malarskich w Łebie.
Zapraszamy!
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29

Nowe inwestycje w Łebie
Przebudowa kładki pieszo-rowero- 150 tys. złotych. Całość inwestycji zowej przez kanał Chełst na przedłuże- stała zrealizowana ze środków pochoniu ulicy Dojazdowej
dzących z budżetu miasta.
Ponad rzeką Chełst powstała kładka
w ciągu ulic: Dojazdowej i Jeziornej,
będącej połączeniem terenów Łeby
i Nowęcina. Kładka jest przeznaczona dla ruchu pieszego (dostępna dla
osób niepełnosprawnych) i ruchu
rowerowego. Światło nowego mostu
umożliwia swobodną żeglugę kajakiem.
Realizacja inwestycji dostosowała system transportu pieszo – rowerowego
do wymogów bezpieczeństwa oraz
poprawiła zdecydowanie komunikację zarówno pieszych, rowerzystów
jak i kajakarzy.
Wartość robót budowlanych to ponad

Remont zejścia na plażę w rejonie
ul. Leśnej
Zejście na plażę w rejonie ulicy Leśnej
z biegiem czasu uległo zużyciu i znajdowało się w złym stanie technicznym.
Znacznemu zużyciu uległy drewniane elementy pokładu, a stalowe belki
konstrukcyjne były zdeformowane
i skorodowane. Mając na uwadze
bezpieczeństwo oraz potrzeby mieszkańców i turystów, w tym osób niepełnosprawnych, podjęto decyzję o jego
remoncie.
W kwietniu wyłoniono wykonawcę robót budowlanych.

Przeprowadzony remont zejścia pozwolił przywrócił jego sprawność
techniczną. Zostały wymienione
stalowe konstrukcje i zjazdy dla niepełnosprawnych. Wymieniony został
również pokład pomostów i zjazdów
oraz powstały nowe balustrady.
Wartość robót budowlanych to ponad
300 tys. złotych. Całość inwestycji została zrealizowana ze środków pochodzących z budżetu miasta.
Trwają prace projektowe 3 zejść na
plaże w rejonie OW Neptun, OW Górnik oraz tzw. „Sikorka”. Po uzyskaniu
niezbędnych pozwoleń przystąpimy do dalszych prac inwestycyjnych
w zakresie poprawy dostępności do
naszych plaż.

3 miliony dofinansowania na
termomodernizację w Łebie
Gmina Miejska Łeba otrzyma dofinansowanie z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 – 2020 na przeprowadzenie termomodernizacji w budynkach
użyteczności publicznej na terenie
miasta. Inwestycja będzie realizowana w ramach złożonego projektu
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„Efektywni energetycznie – termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej w Gminie Miejskiej Łeba
i Gminie Wicko”. Przedmiotowy projekt zakłada realizację 6 przedsięwzięć termomodernizacyjnych na terenie miasta Łeby oraz gminy Wicko.
Przeprowadzona zostanie gruntowna
termomodernizacja w celu ograniczenia zapotrzebowania na energię oraz
związanych z nią kosztów eksploatacyjnych. Przyczyni się to do ograniczenia emisji pyłów i szkodliwych
substancji do atmosfery.
W ramach prac planuje się wykonanie:
• Termomodernizacji Biblioteki
Publicznej m.in. poprzez ocieplenie
ścian zewnętrznych, wymianę okien
i drzwi, przebudowę kotłowni (na ga-

zową) wraz z modernizacją instalacji
wewnętrznej, montaż kolektorów słonecznych;
• Termomodernizacji Szkoły Podstawowej m.in. poprzez ocieplenie dachów, wymianę okien i drzwi, instalację centralnego ogrzewania (rurociągi,
grzejniki), przebudowę kotłowni (na
gazową), montaż instalacji solarnej;
• Termomodernizacji Urzędu Miejskiego m.in. poprzez ocieplenie
ścian zewnętrznych, wymianę okien
i drzwi, docieplenie fragmentu elewacji budynku z kotłownią, docieplenie
stropodachu nad parterową częścią
budynku z kotłownią, modernizację
instalacji co (dodatkowy kocioł gazowy oraz pompa ciepła).
Ponadto w ramach projektu zosta-

nie przeprowadzona termomodernizacja w 3 obiektach Gminy Wicko:
Zespołu Szkół w Wicku, Szkoły Podstawowej w Szczenurzy i Przedszkola
w Charbrowie. Oszczędność energetyczna budynków może osiągnąć poziom nawet do 85%. Ogólna wartość
projektu to ponad 9,7 mln zł, a uzyskane dofinansowanie z Unii Europejskiej to prawie 4 mln zł. Wartość
inwestycji w Gminie Miejskiej Łeba to
ponad 7,3 mln zł.
Inwestycje zostaną zrealizowane do
końca 2018 roku.

 tekst ~ Małgorzata Szałajko (UM Łeba)
 fot. ~ Radosław Czyżewski (UM Łeba)

Zgłosiłeś obiekt do ewidencji innych obiektów,
w których są świadczone usługi hotelarskie?
B

urmistrz Miasta informuje, że na spodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia
podstawie art. 38 ust. 3 ustawy 2004 r. w sprawie obiektów hotelarz dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach skich i innych obiektów, w których są
turystycznych /tekst jednolity Dz.U. świadczone usługi hotelarskie (tekst
z 2016 r. poz. 187/ prowadzi ewidencję jednolity Dz.U.z 2016 r. Nr 22, poz. 169
innych obiektów, w których są świad- z późn. zm.) kwaterodawca zobowiączone usługi hotelarskie. Przedsię- zany jest do aktualizowania danych
biorca świadczący takie usługi zgłasza obiektu zgodnie ze stanem faktyczobiekt do ww. ewidencji, niezależnie nym. Nawiązując do powyższego prood dokonania wpisu do centralnej si się osoby prowadzące działalność
ewidencji i informacji o działalno- w zakresie wynajmu pokoi o dokonaści gospodarczej. Natomiast zgodnie nie takiego zgłoszenia, o ile jeszcze nie
z § 17 rozporządzenia Ministra Go- dopełniły tego obowiązku. Natomiast

osoby posiadające wpis do ewidencji
prosi się o zaktualizowanie danych.
Szczegółowe informacje można zasięgnąć pod nr telefonu 598661510
wew. 42. Dane obiektu w celu weryfikacji można sprawdzić w Urzędzie
Miejskim w Łebie pok. nr 11A.

 Wioletta Morawiak
podinsp. ds. przedsiębiorczości i edukacji
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Zebranie delegatów Związku Miast
i Gmin Morskich w Łebie
W

dniach od 2 do 3 czerwca
w Porcie Jachtowym w Łebie
mieliśmy przyjemność gościć delegatów Związku Miast i Gmin Morskich.
W spotkaniu uczestniczył także m.in.:
Marek Gróbarczyk – Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,
Piotr Jania – Wojewoda zachodniopomorski, Włodzimierz Kotuniak – Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku,
Andrzej Strzechmiński – Burmistrz
Miasta Łeby, Andrzej Borowiec – Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, senatorowie oraz włodarze nadmorskich gmin. Podczas spotkania
poruszono i dyskutowano następujące zagadnienia:
Nowe ministerstwo – nowe możliwości rozwoju gmin nadmorskich – plany Ministerstwa Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej.
Turystyczny potencjał polskiego wybrzeża Morza Bałtyckiego w kontekście zmian geopolitycznych w Europie.

Ważny komunikat!
W
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związku z zauważonym ruchem jednostek sportowych w obrębie redy portu przypominamy, że nadal
obowiązuje zakaz uprawiania żeglugi na wschód od falochronu wschodniego na długości 2,5 km od gł. Portu, na
długości budowanych raf podwodnych.
Akwen wyłączony jest oznakowany żółtymi stawami wystającymi ponad lustro wody ok. 1,5 m i posiada znak szczytowy „X” – są to tzw. „stawy specjalne”.
Początek oraz zakończenie odcinków rafy tworzą głowice
z modułów siedliskowych ułożonych w trapez prostopadle
od 30-40m na N oraz S do osi rafy, co daje w sumie szerokość głowicy min. 60mb, która jest pod lustrem wody. Rafa
może być widoczna jedynie przy skrajnie niskich stanach
wody!
Zaleca się informować wszystkich żeglarzy startujących
z mariny o niebezpieczeństwie oraz obowiązującym zakazie.
Rekomendowany kurs wyjściowy z portu Łeba to 023° na
„Boję Łeba”.

Opłata
miejscowa
U

przejmie informuję, iż uchwałą nr XI/129/2015 Rady •
łączną kwotę opłaty miejscowej pobraną za cały okres
Miejskiej w Łebie z dnia 30 listopada 2015r została
pobytu od danej osoby.
zmieniona stawka opłaty miejscowej.
Brak prowadzenia ewidencji jak również odmowa okazaWysokość opłaty w okresie od 01 lipca do 31 sierpnia wy- nia księgi osobie kontrolującej podlega odpowiedzialności
nosi 2,00 zł., w pozostałym okresie 1,00 zł.
karnej skarbowej, w związku z powyższym bardzo proszę
Wyżej wymienioną uchwałą Rada Miejska w Łebie wpro- o przestrzeganie w/w obowiązku
wadziła również obowiązek prowadzenia przez inkasentów opłaty miejscowej ewidencji osób przebywających na
terenie gminy dłużej niż jedną dobę w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych.
Ewidencja powinna zawierać:

•
•
•

imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby zobowiązanej do uiszczenia opłaty
liczbę dni, za które opłata jest pobierana
właściwą stawkę opłaty za każdą rozpoczętą dobę pobytu

 Burmistrz Miasta Andrzej Strzechmiński
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Letnie warsztaty
muzyczne w Łebie
lipiec

SIERPIEŃ

1.07 -THE TRIP BAND
3.07- Koncert Sinful Betty›s Band
05.07- Live MC show-mC glennSKii
09.07- The Trip Band
15.07- Sinful Betty›s Band
19.07-Live MC show-mC glennSKii
30.07- The Trip Band- Live Music
31.07- Koncert Zespołu APTEKa

01.08-Reggea Summer Festival
02.08-Live mC glennSKii Show
07.08- KoncerT Caren Coltrane Crusade
11.08-Koncert Niemieckiego Zespołu 3R12
11.08- Michał` Cielak` Kielak`s
12.08- XIII w piątek
14.08- TRZYNASTA W SAMO POŁUDNIE
15.08- Koncert Zespołu ZOL
16.08- Garash one

Zapraszamy na koncerty i kursy w ramach XIV edycji
Letnich Kursów Muzycznych w Łebie.
Ideą przewodnią kursu jest popularyzacja muzyki i doskonalenie sztuki wykonawczej jego uczestników.
Tegoroczne Letnie Kursy Muzyczne w Łebie odbędą
się w dniach 03-10 lipca 2016.
Koncerty:
Godz. 18.30 czw. 07.07.2016 Kościół Św. Jakuba
w Łebie
Godz. 18.00 pt. 08.07. 2016 Kościół WNMP w Łebie
Godz. 19.45 sob. 09.07.2016 plac sportowy
ul. 1000 - lecia w Łebie
Agata Sawa - Mrozek

10:00 - 16:00

10:00 am - 16:00 pm

10:00 - 16:00

10:00 am - 16:00 pm
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