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ŁEBIANIE DOCENILI
SWOJEGO BURMISTRZA

O POŻARACH I STRAŻAKACH 
W DAWNEJ ŁEBIE

FESTIWAL POMUCHLA
RELACJA

� 3 � 12 � 26

Najserde�niej�e ży�enia
pięknych, pełnych ciepła i magii, niezapomnianych

Świąt Bożego Narodzenia,
które p�yniosą radość i wzru�enie

oraz wzajemną ży�liwość i optymizm
w nadchodzącym Nowym Roku

składają

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łebie
wraz z Radnymi Rady Miejskiej w Łebie

Burmistrz Miasta Łeby
wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Łebie



Łeba 12 w rankingu 
ogólnopolskim

Jak informuje nas portal interne-
towy samorząd.pap.pl, w  drugim 

tygodniu listopada br. w  sejmie wy-
łoniono laureatów rankingu Jedno-
stek Samorządu Terytorialnego (JST) 
Zrównoważonego Rozwoju. Ranking 
był przeprowadzony w dwóch katego-
riach z  podziałem na gminy wiejskie 
i gminy miejskie. W pierwszej katego-
rii gminą wiejską, która najlepiej sobie 
poradziła z  pozyskiwaniem środków 
zewnętrznych i własnych na rozsądne 
inwestycje był Kleszczów. Natomiast 
w  kategorii gmin miejskich pierwsze 
miejsce w  kraju przypadło gminie 
miejskiej Karpacz. Twórcą rankingu 
jest prof. Dr hab. Eugeniusz Sobczak – 
wykładowca na Wydziale Administra-
cji i  Nauk Społecznych Politechniki 
Warszawskiej. Jak zauważa Pan profe-
sor ważne jest, aby powstające w  da-
nej gminie inwestycje nie miały tylko 
charakteru estetycznego ale przede 
wszystkim posiadały charakter użyt-

kowy lub w  sposób istotny popra-
wiały przedsiębiorczość na danym 
terenie. Oczywiście wiele gmin ma 
łatwiej, gdyż posiada naturalne za-
soby energetyczne takie jak: węgiel, 
gaz ziemny czy ropa. Jednak pomi-
mo tego ważny jest zrównoważony 
rozwój danego regionu, a  za to od-
powiada wójt\burmistrz\prezydent 
rządzący daną gminą. Niezbędne jest 
tu sformułowanie długoterminowych 
celów strategicznych, rozsądne wy-
dawanie decyzji administracyjnych 
jak również posiadanie dobrego po-
mysłu na przyszłość dla gminy. Rea-
lizowanie inwestycji musi przebiegać 
w sposób rozsądny i zrównoważony.
Ranking uwzględnia wszystkie pol-
skie miasta i  gminy, a  został opra-
cowywany na podstawie 15 wskaź-
ników. Pod uwagę brane są m.in. 
wydatki na projekty inwestycyjne 
na mieszkańca, liczba osób pracu-
jących na 1000 mieszkańców, licz-

ba podmiotów gospodarczych na 
1000 mieszkańców, saldo migracji, 
liczba absolwentów szkół ponad-
gimnazjalnych na 1000 mieszkań-
ców oraz odsetek mieszkańców ko-
rzystających z  oczyszczalni ścieków.
Gmina Miejska Łeba w tym rankingu 
znalazła się na bardzo wysokiej 12 po-
zycji spośród 238 gmin miejskich - wy-
przedzając takie popularne wśród tury-
stów kurorty jak: gmina miejska Ustka, 
gmina miejska Kołobrzeg, gmina miej-
ska Zakopane czy gmina miejska Dar-
łowo. Jest to zasługa dobrego włodarza  
miasta, który realizuje w sposób prze-
myślany i  rozsądny strategię rozwo-
ju tego małego, liczącego niespełna  
4 tysiące mieszkańców miasteczka. 
Stolicę naszego powiatu, tj. gminę miej-
ską Lębork znajdujemy kilkadziesiąt 
pozycji niżej, tj. dopiero na 53 pozycji. 
Jak wyjaśnia Burmistrz Miasta Łeby 

– Andrzej Strzechmiński – „Potencjał 
Łeby został zauważony dzięki rozważ-
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Z  wielką przyjemnością zawiada-
miamy, że Burmistrz Miasta Łeby -  

Andrzej Strzechmiński zajął wysokie 
i  zaszczytne 6 miejsce z  36 nomino-
wanych burmistrzów\prezydentów 
z naszego województwa w plebiscycie 
zorganizowanym przez Dziennik Bał-
tycki. Ranking ten był sprawdzianem 
popularności i  aktywności pomor-
skich samorządowców na półmetku 
kadencji. 

Lęborczanie również głosowali na 
swojego Burmistrza - Witolda Namy-
ślaka, który w tej kategorii uplasował 
się dopiero na 19 pozycji. Z naszego 
miasta wysoko ocenieni zostali też 

nasi radni: Agnieszka Derba (3 miej-
sce), Daniel Gierszewski (4 miejsce), 
Emil Dettlaff (6 miejsce), Zbigniew 
Pranga (8 miejsce), Beata Smorawska 

(10 miejsce). Jest to bardzo duży suk-
ces łebskich samorządowców. 
Serdecznie gratulujemy :)

Łebianie docenili 
swojego burmistrza!

nym inwestycjom w  infrastrukturę 
miasta, inwestycje kluczowe dla roz-
woju turystyki oraz oczywiście inwe-
stycje na rzecz lokalnej społeczności”. 
Celem rankingu jest monitorowanie 
zrównoważonego rozwoju społecz-
no-ekonomicznego gmin i  regio-

nów jako jednostek samorządu te-
rytorialnego oraz promocja rozwoju 
na bazie opracowanych wzorców.

Oprac. Michał Sałata (na podstawie ran-
kingu JST 2016, którego autorem jest prof. 
Dr hab. Eugeniusz Sobczak – wykładowca 

na Wydziale Administracji i Nauk Społecz-
nych Politechniki Warszawskiej, zamiesz-
czonego na stronie samorząd.pap.pl)

Łeba wciąż najchętniej 
odwiedzanym kurortem w Polsce
Polacy co raz chętniej wybierają wa-

kacje nad polskim morzem. Jest 
to spowodowane niepewną sytuacją 
geopolityczną na świecie i  zagroże-
niem terrorystycznym w popularnych 
niegdyś kurortach turystycznych ta-
kich jak Egipt, Tunezja czy Turcja. Jak 
podaje Główny Urząd Statystyczny, 
w  lipcu i  sierpniu tego roku noclegi 
w miejscowościach nad polskim mo-
rzem wykupiło prawie o 5 proc. wię-

cej turystów niż w roku poprzednim. 
GUS przebadał 2 299 obiektów noc-
legowych z co najmniej 10 miejscami 
noclegowymi w 55 gminach w obsza-
rach nadmorskich (usytuowanych 
nad Morzem Bałtyckim lub w bezpo-
średniej bliskości morza). Na ich tere-
nie odnotowano 22,7 proc. wszystkich 
turystycznych obiektów noclegowych 
w całym kraju.
Najwięcej noclegów podczas dwóch 

miesięcy wakacyjnych udzielono 
w  gminach: Kołobrzeg oraz Gdańsk. 
Łeba w tym rankingu znalazła się na 
wysokim 8 miejscu spośród branych 
pod uwagę 55 najchętniej odwiedza-
nych miejscowości na polskim wy-
brzeżu. To duży sukces!

� Notka informacyjna GUS 

� CIT Łeba



4 | Łebski biuletyn informacyjny grudzień – 2016

6 grudnia br. w  Mikołajki łebscy 
radni odwiedzili najmłodszych 

mieszkańców swojego miasta rozda-
jąc słodkie podarunki w  postaci cze-
koladowych Mikołajów. Czekolado-
we figurki z  wizerunkiem „świętego” 
zostały ufundowane dla dzieci przez 

Zejście na plażę w rejonie ulicy Leśnej 
z biegiem czasu uległo zużyciu i znaj-
dowało się w złym stanie technicznym. 
Znacznemu zużyciu uległy drewnia-
ne elementy pokładu, a stalowe belki 
konstrukcyjne były zdeformowane 
i  skorodowane. Mając na uwadze 
bezpieczeństwo oraz potrzeby miesz-
kańców i turystów, w tym osób niepeł-
nosprawnych, podjęto decyzję o jego 
remoncie. 
W kwietniu wyłoniono wykonawcę ro-
bót budowlanych. 
Przeprowadzony remont zejścia po-
zwolił przywrócić jego sprawność 
techniczną. Zostały wymienione 

radnych miasta Łeby, Burmistrza Mia-
sta Łeby - Andrzeja Strzechmińskie-
go- oraz pracowników Urzędu Miasta 
w Łebie. Przedszkolaki szybko porwa-
ły „pomocników Świętego Mikołaja” 
do wspólnej zabawy, tańców i śpiewa-
nia świątecznych piosenek. Wszystkie 

przedszkolaki bardzo ucieszyły się ze 
słodkich prezentów, które otrzymały 
tego dnia od przybyłych gości. 

Łebscy radni obdarowali 
przedszkolaków słodkimi podarunkami

Nowe inwestycje w Łebie

Przebudowa dojścia do zejścia 
na plażę nr 1 w Łebie

� tekst i zdjęcia Michał Sałata CIT Łeba
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stalowe konstrukcje i  zjazdy dla nie-
pełnosprawnych. Wymieniony został 
również pokład pomostów i zjazdów 
oraz powstały nowe balustrady.
Wartość robót budowlanych to ponad 
300 tys. złotych. Całość inwestycji zo-
stała zrealizowana ze środków pocho-
dzących z budżetu miasta.

Pozostała jeszcze do wykonania prze-
budowa dojścia do zejścia na plażę nr1. 
Dojście na plażę przy ul. Leśnej roz-
poczyna się od skrzyżowania ulic 
Nadmorskiej i  Wojska Polskiego 
w Łebie. Jest ono wykonane z polbru-
ku. Na części (około 200m) to trasa 
chodnikowa, dwupasmowa, rozdzie-
lona około metrowej szerokości pa-
sem zieleni (drzewa). W okolicy baru 
Vega trasa ta jest zwężona i otoczona 
z obydwu stron murkiem z kamienia 
do wysokości około 1,2m, podtrzymu-
jącym zadrzewione skarpy. W okolicy 
baru Vega istniejąca zwężona trasa 
otoczona z  obydwu stron murkiem 
z  kamienia zostanie poszerzona do 
szerokości 6m. Ponadto projektuje 

się ujednolicanie rzędnych wysokoś-
ciowych aby zlikwidować tworzącą się 
(w okolicach skrzyżowania ze ścieżką 
leśną) nieckę. W związku z tym zało-
żono, że ciąg komunikacyjny należy 
poprowadzić w  nasypie z  podtrzy-
maniem skarp przez murki oporowe 
a w miejscu skrzyżowania ze ścieżką 
leśną przewiduje się wykonanie scho-
dów. Projektowany ciąg komunikacyj-
ny będzie miał długość około 130m. 
Trwają prace projektowe. Koszt inwe-
stycji nie został jeszcze oszacowany.

Przebudowa dojścia (ciąg 
komunikacyjny) oraz zejścia 
(pomosty, pochylnia dla niepeł-
nosprawnych i plac utwardzo-
ny) na plażę nr 2 w Łebie

Dojście na plażę rozpoczyna się od 
skrzyżowania ulic Nadmorskiej i Sos-
nowej. Jest to trasa o  nawierzchni 
z polbruku, której szerokość wynoszą-
ca średnio 4,2m jest niewystarczająca 
w okresie nasilonego ruchu turystycz-
nego, a różnica rzędnych między po-
czątkiem a końcem ciągu komunika-
cyjnego uniemożliwia poruszanie się 
po nim osobom niepełnosprawnym. 
W  końcowej części ciągu komunika-
cyjnego znajdują się budynki usługo-
we. Trasa ta jest zakończona zejściem 
po zachodniej stronie hotelu Neptun, 
które składa się z tarasu drewnianego 
górnego i  dolnego, schodów prowa-
dzących na taras dolny oraz schodów 
dwubiegowych prowadzących na pla-
żę. Konstrukcję zejścia stanowi układ 
drewnianych legarów ułożonych na 
stalowych belkach posadowionych na 
żelbetowych palach fundamentowych. 
Wszystkie części zejścia pokryte są 
drewnianym pokładem. Górny taras 
posiada długość ok. 14 m i szerokość 
ok. 11,82 m. Dolny taras natomiast po-
siada długość ok. 28,2 m i szerokość ok 
9,51 m. Zejście na plażę, nie jest wy-
posażone w zjazd dla niepełnospraw-
nych. Na tarasie dolnym znajduje się 
drewniany budynek usługowy. Zejście 
znajduje się obecnie w niedostatecz-
nym stanie technicznym. Drewniane 
deski pokładu wykazują zużycie. Sta-
lowe belki konstrukcyjne są znacz-
nie skorodowane. Żelbetowe pale 

fundamentowe o nieznanej długości 
znajdują się w  dobrym stanie tech-
nicznym, choć niektóre z nich wyka-
zują niewielkie spękania. W  ramach 
przedsięwzięcia projektuje się 2 tarasy 
żelbetowo-drewniane posadowione 
na palach stalowych połączone scho-
dami umożliwiającymi zejście na pla-
żę. W  celu umożliwienia poruszania 
się osobom niepełnosprawnym za-
projektowano pochylnię o  konstruk-
cji żelbetowej, opartą na stalowych 
palach. Zaprojektowano również plac 
utwardzony, zlokalizowany przed pro-
jektowanym tarasem górnym, oparty 
na gruncie zabezpieczonym ścianką 
szczelną. Dojście do placu będzie od-
bywać się poprzez ciąg komunikacyj-
ny o szerokości 10 m, który po stronie 
wschodniej ograniczono projekto-
waną ścianką szczelną. Ścianka od 
strony ciągu będzie posiadało oczep 
betonowy oraz będą na niej zainstalo-
wane barierki przeznaczone dla osób 
niepełnosprawnych. Projektuje się 
poszerzenie ciągu komunikacyjnego, 
ponieważ obecna szerokość przejścia 
jest niewystarczająca biorąc pod uwa-
gę nasilony ruch turystyczny w sezo-
nie letnim. Opcjonalnie pod tarasem 
górnym przewiduje się możliwość 
umiejscowienia sezonowych konte-
nerów: np. kontenery sanitarne, kon-
tener przewidziany dla ratowników. 
Obydwa tarasy będą zabezpieczone 
barierkami stalowymi. Dodatkowo 
przewiduje się schody jednobiegowe, 
przedzielone balustradą pośrednią, 
prowadzące z tarasu górnego na taras 
dolny o szerokości 5,3 m o konstrukcji 
stalowej (stal nierdzewna) z drewnia-
nymi stopniami o grubości 6 cm, oraz 
schody umożliwiające zejście z tarasu 
dolnego na plażę o szerokości 5,5 m 
o konstrukcji żelbetowej z drewniany-
mi stopniami o grubości 6 cm. W celu 
umożliwienia poruszania się osobom 
niepełnosprawnym zaprojektowano 
pochylnię o  konstrukcji żelbetowej, 
opartą na stalowych palach rurowych. 
Trwają prace projektowe. Koszt inwe-
stycji nie został jeszcze oszacowany.

Przebudowa dojścia i zejścia 
na plażę nr 3 w Łebie
Zejście to znajduje się na końcu leśnej 
drogi wychodzącej z  ulicy Nadmor-
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skiej około 100m na północny wschód 
od hotelu „Neptun”. Aktualnie w obrę-
bie planowanej przebudowy znajduje 
się dojście o nawierzchni z polbruku, 
ograniczone z obydwu stron kamien-
nymi murkami oporowymi. Rzędne 
wysokościowe na tym odcinku wy-
noszą od 5,1 m n.p.m. do 6 m n.p.m. 
Zejście zakończone jest schodami 
w  całości o  konstrukcji drewnianej, 
w których stwierdzono zły stan tech-
niczny, zagrażający bezpiecznemu 
korzystaniu z  zejścia (szczególnie 
w  okresie wzmożonego ruchu tury-
stycznego).
Dla tego zejścia zaplanowano około 
40-metrowy odcinek ciągu komuni-
kacyjnego o nawierzchni z polbruku 
o spadku około 4,2% i szerokości 6m. 
Na końcu ciągu zaprojektowano zej-
ście w postaci drewnianego pomostu 
o  szerokości 6m i  długości 16m, po-
sadowionego na drewnianych palach. 
Zaprojektowano zejście w  postaci 
drewnianego pomostu o  szerokości 
6m i długości 16m, posadowionego na 
drewnianych palach o średnicy 30cm 
i długości 6m. Trwają prace projekto-
we. Koszt inwestycji nie został jeszcze 
oszacowany.

Przebudowa dojścia do zejścia 
na plażę nr 4 w Łebie
Dojście na plażę rozpoczyna się od 
ulicy Nadmorskiej (przy Hotelu Łeba). 

Początkowo (około 100m) jest to trasa 
o  nawierzchni z  polbruku (chodnik 
oraz miejsca postojowe). W okolicach 
wjazdu na teren OPZ Górnik trasa się 
zwęża i przekształca w ścieżkę leśną, 
na której końcu znajduje się drew-
niany pomost. Dojście na odcinku 
od OPZ Górnik do pomostu jest zbyt 
wąskie (niedostosowane do warun-
ków gwarantujących bezpieczeństwo 
ludzi np. w czasie imprez masowych 
lub wzmożonego ruchu turystyczne-
go). Zaplanowano, że ścieżka (która 
rozpoczyna się w  okolicach wjazdu 
na teren OPZ Górnik) zostanie posze-
rzona do 6m a jej nawierzchnia utwar-

dzona (polbruk). Tak wytyczona trasa 
będzie miała około 272m i  w  miej-
scach występowania skarp będzie 
zabezpieczona murkami oporowymi. 
Ciąg komunikacyjny będzie przezna-
czony do poruszania się pieszych i ma 
umożliwić dojście do zejścia na plażę 
nr 4. Trwają prace projektowe. Koszt 
inwestycji nie został jeszcze oszaco-
wany.

� Małgorzata Szałajko
podinspektor ds. pozyskiwanie środków 

zewnętrznych UM Łeba

Renowacja szlaku 
turystycznego E9 (Nadmorskiego)

Oddział regionalny PTTK w Gdań-
sku uprzejmie informuje, że został 

opracowany plan prac renowacyjnych 
na turystycznych szlakach pieszych w 
roku 2017. Plan prac na szlaku Bałty-
ckim dla terenu Łeby będzie dotyczył 
odcinka Łeba - Osetnik 2 km. W zakres 
prac będzie wchodziło:

1. Lustracja szlaku w celu sprawdzenia 
jego stanu,
2. Opracowanie dokumentacji prac,
3. Odnowienie, malowanie szlaku przy 

pomocy szablonu,
4. Dokonanie odbioru prac znakarskich 
pod kątem prawidłowości ich 
umieszczenia, kształtu i wielkości,
5. Umieszczenia zaktualizowanej infor-
macji w serwisie informacyjnym PTTK 
dotyczącego szlaków.

Notatka prasowa PTTK 
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� Małgorzata Szałajko
podinspektor ds. pozyskiwanie środków 

zewnętrznych UM Łeba

Przebudowa ulicy Brzozowej w Łebie

Konkurs na Opracowanie Koncepcji 
Programowo-Przestrzennej 
Strefy Obsługi Plaży „B” w Łebie

Burmistrz Miasta Łeby ogłasza konkurs na 
Opracowanie Koncepcji Programowo-Przestrzennej Strefy Obsługi Plaży „B” w Łebie

Postępowanie nie podlega rygorom 
Ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 

roku Prawo Zamówień Publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. 
zm.).

Zamawiający przewiduje możliwość 
zlecenia wybranemu wykonawcy 
(autorowi lub zespołowi autorskiemu) 
opracowania projektu budowlanego 
i  wykonawczego obiektów obsługi 
plaży „B” - zgodnie z warunkami za-
wartymi w Regulaminie Konkursu. 
Prace konkursowe mogą być realizo-

wane i  zgłaszane indywidualnie lub 
zespołowo przez osoby:

a) posiadające wykształcenie wyższe 
architektoniczne,

b) będące studentami co najmniej  
3 roku studiów wyższych na kierunku 
architektura.

W  przypadku Uczestnika mającego 
swoją siedzibę lub miejsce zamieszka-
nia poza terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej, uczestnicy konkursu powin-

ni posiadać równorzędne wykształce-
nie, wiedzę i doświadczenie. 

W Konkursie będą rozpatrywane pra-
ce, które zostaną przesłane za pośred-
nictwem poczty lub złożone osobiście 
w siedzibie Organizatora w Łebie, ul. 
Kościuszki 90, 84-360 Łeba - do dnia 
10 lutego 2017 r. do godz. 15:00 (decy-
duje data i godzina wpływu).

W listopadzie ruszyła budowa uli-
cy Brzozowej. Zadanie to zosta-

ło podzielone na dwa etapy. Pierwszy 
z nich został rozpoczęty i  jednocześ-
nie wykonany w 2014 roku. W pierw-
szym etapie został wykonany odcinek 
o długości 531m, natomiast obecnie 
trwają prace na odcinku 335m. W ra-
mach inwestycji zostanie wykonana 
nowa nawierzchnia jezdni, chodniki, 
ścieżki rowerowe, miejsca postojowe 
oraz zostaną przebudowane skrzy-
żowania. Zagospodarowana zostanie 
zieleń oraz mała architektura. Wyko-
nana zostanie również sieć kanaliza-
cji wodociągowej oraz deszczowej.
Łączna wartość inwestycji to 1 969 
913,88 zł, z czego 875 506,00 zł to do-
tacja pozyskana w ramach Programu 
rozwoju gminnej i  powiatowej infra-
struktury drogowej na lata 2016-2019.
Roboty budowlane zakończą się 
w grudniu br. 

� źródło BIP Łeba
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Gospodarka odpadami – 
co nas czeka w 2017 r.?

W  październiku br. przeprowa-
dzono przetarg na „Odbieranie 

i zagospodarowanie odpadów komu-
nalnych z  terenu Gminy Miejskiej 
Łeba z  nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy i  nieru-
chomości mieszanych, w  okresie od 
01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.”. Jedy-
ną ofertę przedstawiło Konsorcjum 
firm Remondis Sp. z o.o i Sanipol Sp.c. 

Z  pobranych opłat za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi gmina 
powinna pokrywać koszty funkcjono-
wania systemu, które obejmują:
1) odbieranie, transport, zbieranie, 
odzysk i unieszkodliwianie odpadów 
komunalnych; 

z którym podpisano umowę na wyko-
nanie ww. usługi. W związku z nowe-
lizacją ustawy o utrzymaniu czystości 
i  porządku w  gminach, dostosowa-
niem systemu odbioru odpadów do 
potrzeb mieszkańców, nową umową 
oraz podwyżką stawek za przyjęcie 
odpadów w  Zakładzie Zagospoda-
rowania Odpadów Komunalnych 
w Czarnówku, podwyższona zostanie 

2) tworzenie i  utrzymanie punktów 
selektywnego zbierania odpadów ko-
munalnych;
3) obsługę administracyjną tego sy-
stemu; 
4) edukację ekologiczną w  zakresie 
prawidłowego postępowania z odpa-

opłata za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi od 01.01.2017 r. Rada 
Miejska w Łebie dnia 6 grudnia 2016 
r. podjęła uchwałę nr XXIII/274/2016 
w sprawie wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia tej opła-
ty i ustalenia stawki opłaty za pojem-
nik, w której to opłaty kształtują się na 
następującym poziomie:

dami komunalnymi.
Zgodnie z  wykładnią prawa, gmina 
nie może czerpać z  niego korzyści 
i jednocześnie nie powinna do niego 
dopłacać. 



9Łebski biuletyn informacyjny grudzień – 2016 |

• zużyte baterie i akumulatory
• odpady budowlane i rozbiórkowe
• przeterminowane leki i chemikalia

Właścicielom nieruchomości dostar-
czone zostaną worki do selektywne-
go zbierania odpadów komunalnych, 
w ilości wystarczającej do odebrania 
wszystkich selektywnie zebranych 

Jeżeli porównujemy opłaty w różnych 
gminach należy wziąć pod uwagę: ja-
kie usługi zostały przewidziane w tej 
cenie, ilość odbieranych odpadów 
z danej nieruchomości, częstotliwość 

Popiół można gromadzić w  pojemnikach na zmieszane 
odpady komunalne lub dostarczyć do Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Odpady budowlane i  rozbiórkowe 
pochodzące z  drobnych remontów 
przyjmowane są w  ilości nie więk-

odpadów na nieruchomości, przy 
zachowaniu częstotliwości wywozu 
przewidzianej dla danego typu odpa-
du, za wyłączeniem nieruchomości 
zabudowanych budynkiem wielolo-

odbierania odpadów (czy jest to kilka 
razy w tygodniu, czy raz w miesiącu), 
rodzaj odbieranych odpadów, wy-
posażenie nieruchomości w  worki, 
rodzaj zabudowy danej gminy, kosz-

szej niż 1m3 rocznie. Do PSZOKu nie 
zostaną przyjęte zmieszane odpady 
budowlane.

kalowym, w których obowiązki właści-
ciela nieruchomości obciążają wspól-
notę mieszkaniową albo spółdzielnię 
mieszkaniową.

ty transportu, ceny za przyjęcie od-
padów w  regionalnych instalacjach 
przetwarzania odpadów. 

NA WNIOSKI MIESZKAŃCÓW POSZERZONO ZAKRES DOTYCHCZASOWEJ UMOWY 
Z FIRMĄ ODBIERAJĄCĄ ODPADY O NASTĘPUJĄCE USŁUGI:

STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W PORÓWNANIU Z INNYMI MIEJ-
SCOWOŚCIAMI, KÓTRE WYBRAŁY METODĘ NALICZANIA OPŁATY OD ZUŻYCIA WODY

ZWIĘKSZENIE CZĘSTOTLIWOŚCI ODBIORU SZKŁA I BIOODPADÓW:

BEZPŁATNE WORKI:

POPIÓŁ DO ODPADÓW ZMIESZANYCH:

PRZYJMOWANIE W PSZOK DODATKOWYCH RODZAJÓW ODPADÓW:

� Weronika Gałązka
inspektor ds. gospodarki komunalnej

3,90 zł/m3 7,80 zł/m3
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Inkasent opłaty targowej 
oraz inkasent opłaty miejscowej
Urząd Miejski w  Łebie poszukuje 

osób chętnych do pracy w  roku 
2017 w charakterze inkasenta opłaty 
targowej oraz inkasenta opłaty miej-
scowej.

Zatrudnienie – na umowę zlecenie na 
cały rok lub sezon letni.

Wynagrodzenie prowizyjne – w wyso-
kości 10% od zainkasowanych kwot.

Profil kandydata:
niekaralność, 
dobra znajomość topografii miasta, 
nieposzlakowana opinia, 
dyspozycyjność. 

Osoby zainteresowane składają nastę-

pujące dokumenty aplikacyjne:
podanie wraz z  możliwym okresem 
trwania umowy-zlecenia (cały rok lub 
sezon), oświadczenie o niekaralności. 

W podaniu należy zamieścić klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych przez Urząd 
Miejski w Łebie w celu naboru na in-
kasenta opłaty targowej oraz opłaty 
miejscowej, zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych oso-
bowych (Dz. U. 2016 poz. 922 ze zm.).

Dokumenty aplikacyjne należy skła-
dać w  zamkniętej kopercie z  dopi-
skiem: inkasenci opłaty targowej 
i  miejscowej na rok 2017, w  biurze 
obsługi klienta Urzędu Miejskiego 

w  Łebie lub wysłać pocztą na adres: 
Urząd Miejski w Łebie ul. Kościusz-
ki 90, 84-360 Łeba.

Bliższych informacji udzielają
Agnieszka Pawłowska pok. 10, 
tel. 59/8661-510 wewn. 45
Grażyna Łakis pok. 13 
tel. 59/8661-510 wewn. 37

Źródło – http://bipleba.nv.pl/Article/
id,420.html

19 listopada 2016 roku w  pu-
bie Ventus w  Łebie odbył się 

II Łebski Turniej w  kręgle o  puchar 
Burmistrza Miasta Łeby. Zabawa była 
skierowana do mieszkańców miasta 
Łeby. W rywalizacji sportowej wzięło 
udział 10 drużyn 4-osobowych. I miej-

sce zajęli przedstawiciele komisariatu 
Policii w Łebie, II miejsce zajęli przed-
stawiciele Urzędu Miejskiego w Łebie 
a  III miejsce przedstawiciele klubu 
Błękitne Morsy. Sobotni wieczór upły-
nął w  wyjątkowo miłej i  przyjaznej 
atmosferze. Na uczestników czekała 

ciepła kawa, herbata i pączki. Na pa-
miątkę każdy otrzymał okolicznościo-
wą przypinkę.

II Łebski Turniej w Kręgle

� Julia Tomicka
� Michał Sałata

Zespół CIT w Łebie

� UM w Łebie
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Komunikat Wojewody Pomorskiego 
ws. zastawiania dróg pożarowych

„Złote Gody” łebskich par...

14 października 2016r. Bur-
mistrz Miasta Łeby Andrzej 

Strzechmiński wręczył trzem parom 
małżeńskim Medale za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie. 
Jubileusz 50 – lecia pożycia małżeń-
skiego, czyli „złote gody”, świętowali 

Państwo: Teresa i Ryszard Trylewicz, 
Krystyna i  Stanisław Kluska oraz 
Zofia i  Zygmunt Itrich. Medal za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie jest 
nagrodą dla osób, które przeżyły 50 
lat w  jednym związku małżeńskim 
i  nadawany jest przez Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej.

Szanownym Jubilatom życzymy 
wielu wspólnych rocznic w zdrowiu 
i szczęściu.

� Małgorzata Stasiak
kierownik USC w Łebie

Jak informuje uprzejmie z upoważ-
nienia Wojewody Pomorskiego, 

Władysław Ryszard Sulęta, Dyrektor 
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządza-
nia Kryzysowego.

„Do Komendy Głównej Państwowej 
Straży Pożarnej coraz częściej docie-
rają informacje o  zastawianiu dróg 
pożarowych przez pojazdy samo-
chodowe. Proceder ten, szczególnie 
w  dużych miastach, staje się bardzo 
powszechny, stwarzając realne za-
grożenie dla życia i zdrowia obywateli 
poprzez utrudnienia lub nawet unie-
możliwienie dojazdu do miejsca zda-
rzenia jednostkom Państwowej Straży 
Pożarnej. 
Mając świadomość, iż dostępność 
drogi pożarowej to jeden z  elemen-

tów zapewnienia odpowiednio szyb-
kiej interwencji w razie zaistnienia za-
grożenia. Organy Państwowej Straży 
Pożarnej w ramach przypisanych im 
kompetencji, związanych z nadzorem 
nad przestrzeganiem przepisów prze-
ciwpożarowych, stanowczo reagują 
na sytuację, gdy do obiektów, gdzie 
jest to wymagane, nie doprowadzono 
dróg pożarowych o określonych para-
metrach, prowadząc konsekwentnie 
działania administracyjne mające na 
celu wyegzekwowanie od właściciela 
(bądź innej osoby władającej jak właś-
ciciel budynku), obiektu budowlane-
go lub terenu przedmiotowego obo-
wiązku. Jednak możliwość prawnego 
oddziaływania organów PSP kończy 
się z  chwilą wykonania i  odpowied-

niego oznakowania takiej drogi. Na-
tomiast poza obszarem właściwości 
organów PSP znajduje się kwestia 
egzekwowania zakazu parkowania na 
rozpatrywanych drogach pożarowych. 
W  związku z  powyższym uprzejmie 
proszę o podejmowanie w omawianej 
kwestii stosowanych działań, a także 
o przekazanie w\w  informacji do or-
ganów administracji samorządowej 
szczebla gminnego”.

� tekst. Władysław Ryszard Sulęta, 
Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa 

i Zarządzania Kryzysowego
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Kulinarne święto dorsza w Łebie. 
Było smacznie i wykwitnie

Organizatorami tego wspaniałego 
konkursu kulinarnego połączo-

nego z jarmarkiem rękodzieła jak co 
roku są: Parafia pw. WNMP, Gmina 
Miejska Łeba, Szkoła Podstawowa im. 

Adama Mickiewicza w Łebie oraz LOT 
Łeba-Błękitna Kraina. 

Celebracja tego święta rozpoczęła 
się uroczysta mszą świętą. Następnie 
goście udali się na halę widowiskową 

Szkoły Podstawowej w  Łebie, gdzie 
miały miejsce pozostałe atrakcje 
związane z tym świętem. 

Tradycja odpustu św. Mikołaja, 
patrona ludzi morza, nawiązuje do 
lokalnego kultu tej ryby sięgającego 
okresu średniowiecza. Wydarzenie to 
jest doskonałym miejscem do pre-
zentacji lokalnej i regionalnej kuchni, 
a  także możliwością bezpłatnej pre-
zentacji lokalnych obiektów gastro-
nomicznych i  hotelarskich. Festiwal 
Pomuchla to przede wszystkim duży 
konkurs kulinarny, podczas którego 
prezentowane są potrawy z  dorsza 
przygotowane w dwóch kategoriach: 
kuchnia domowa i kuchnia restaura-
cyjna. 

Komisja jurorska nagrodziła auto-
rów najsmaczniejszych potraw w obu 
konkursowych kategoriach. W  kate-

Osiemnasta edycja największego kulinarnego święta dorsza 
już za nami. Festiwal Pomuchla miał miejsce 4 grudnia w Łebie 
w ramach Odpustu św. Mikołaja.
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gorii kuchnia restauratorska pierwsze 
miejsce otrzymał Łeba Hotel & SPA za 

„Tartę z  dorszem i  ogórkowo - limon-
kowym dipem”. Na drugim miejscu 
uplasowała się Dolina Charlotty za 

„Dorsza gotowanego na porach z bia-
łym winem”, a  trzecie miejsce zajął 

Zdrowotel Łeba za „Dorsza w zalewie 
na racuszkach z cukinii”. 

Natomiast w  drugiej kategorii, tj. 
kuchnia domowa, pierwsze miejsce 
otrzymał Klub seniora „Niezapomi-
najka” z Łeby za przepyszne „rybki na-
dziewane”. Drugie miejsce otrzymała 
wyjątkowa potrawa z  ryby nosząca 
tajemniczą nazwą „Bacalao” przygo-
towana przez Parafię WNMP z  Łeby. 
Trzecie miejsce przypadło również 
Klubowi Seniora „Niezapominajka” za 

„piekielnie pyszne” diabelskie kotleci-
ki. Produktem roku XVIII edycji Festi-
walu Pomuchla został „Dorsz w zale-
wie na racuszkach z cukinii”, potrawa 
wykonana przez Zdrowotel Łeba. 

Poza konkursem kulinarnym moż-
na było uczestniczyć w bezpłatnej de-
gustacji śledzika po łebsku oraz po-
smakować nietuzinkowej zupy rybnej. 
Festiwal Pomuchla to impreza rodzin-
na, kierowana przede wszystkim do 
prawdziwych smakoszy potraw z ryby. 

Festiwal Pomuchla to także wy-
jątkowa okazja aby nagrodzić osoby, 
które przyczyniają się do kultywowa-
nia tradycji i  kultury związanej z  ry-
bołówstwem oraz te osoby, które na 
co dzień niosą pomoc potrzebującym 
na morzu. Podczas tegorocznej edy-
cji nagrodzono więc zasłużonych dla 
rybołówstwa rybaków z Łeby oraz ra-
towników Morskiej i Brzegowej Stacji 
Ratowniczej z Łeby. 

- Dzięki Wam Drodzy Rybacy w Łebie 
wciąż żywy jest pierwiastek związany 
z  rybołówstwem. Jest to praca ciężka, 
często niebezpieczna, ale jakże ważna. 
Chylę czoła przed Wami. Dumny jestem, 
że tego dnia mogę Was, choćby w ten 
symboliczny sposób, nagrodzić. Dzięki 

Wam tradycja i kultura związana z ry-
bołówstwem nie zostanie jeszcze przez 
długie lata zapomniana. Również tego 
dnia nie zapomnieliśmy o  tych, któ-
rzy narażają własne życie, aby nieść 
pomoc innym na morzu. Mowa jest 
tu oczywiście o  naszych dzielnych ra-
townikach Morskiej i Brzegowej Stacji 
Ratownictwa z  Łeby - mówi Andrzej 
Strzechmiński, Burmistrz Miasta Łeby.

- Warto w tym miejscu wspomnieć 
także o  ratownikach - ochotnikach, 
których również wielu szkoli się ak-
tywnie w  łebskim oddziale Morskiej 
Służby Poszukiwania i  Ratownictwa. 
To, co robicie dla naszych mieszkań-
ców, turystów jest godne podziwu. 
Dziękuję Wam raz jeszcze za to, że je-

steście. - dodał  Andrzej Strzechmiński. 
Na scenie tego dnia wystąpili goś-

cinnie: Orkiestra Morskiego Oddziału 
Straży Granicznej, Aleksandra Łasiń-
ska, Alicja Gieryk oraz Katarzyna Ko-
biela. Niezapomniane show przyby-
łym gościom zaprezentowała Halina 
Frąckowiak, którą mogliśmy usłyszeć 
w repertuarze popularnych utworów 
jej autorstwa z  lat młodości. Umie-
jętnie przy tym wprowadziła wszyst-
kich przybyłych gości w  świąteczny 
klimat zbliżających się świąt Bożego 
Narodzenia. Gościem honorowym 
tegorocznej edycji Pomuchla była 
również Daria Kuczwalska - fina-

listka programu MasterChef Junior. 
Młoda znawczyni dobrego smaku 
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również oceniała potrawy biorące 
udział w  konkursie. Ponadto można 
było spróbować szczęścia w  loterii 
fantowej przygotowanej przez łebski 
oddział CARITAS. Wszystkie dzieci 
wesoło i  radośnie spędzały czas na 
wspólnych zabawach z animatorami 
Anima-Skiera z  Sarbska. Zwieńcze-
niem tego święta, zgodnie z tradycją 
festiwalu jest obdarowywanie wszyst-
kich przybyłych gości kawałkiem 
pysznego, przeszło 40-kilogramowego 
tortu. 

12 grudnia w  Centrum Informa-
cji w  Łebie pracownicy Urzę-

du Miasta gościli wyjątkowych gości. 
Odwiedziły ich bowiem dzieci z  łeb-
skich przedszkoli. Tego dnia wspól-
nie z najmłodszymi ubierali choinkę 
w  CIT Łeba przyniesionymi przez 
dzieci ozdobami, takimi jak łańcuchy, 
bombki itp. Animacje dla dzieci pro-
wadziła jak zwykle nieoceniona Pani 
Barbara Iskra z firmy Anima-Skierka 
z Sarbska. Pani Basia prowadzi zaba-

wy i konkursy dla dzieci w sposób nie-
zwykły, dostosowany do odpowied-
niego wieku dzieci. Były więc tańce 
z Mikołajem, śpiewy i gry, a wszystko 
to w  klimacie zbliżających się Świąt 
Bożego Narodzenia. Gościem specjal-
nym tego dnia był oczywiście Święty 
Mikołaj, który przyniósł najmłodszym 
piękne prezenty. Wszystkie dzieci były 
przez cały rok bardzo grzeczne, więc 
żadne nie zostało bez drobnego po-
darunku. Dziękujemy również pra-

cownikom LOT Łeba - Błękitna Kraina 
oraz Łebskim Żabkom za pomoc w or-
ganizacji tego wydarzenia. Na koniec 
wszystkie dzieci otrzymały po figurce 
czekoladowego Mikołaja. Ten dzień 
z pewnością na długo zapadnie w pa-
mięci naszych milusińskich.

Ubieranie choinki
w CIT Łeba

� Julia Tomicka
� Michał Sałata

Zespół CIT w Łebie

� Julia Tomicka
� Michał Sałata

Zespół CIT w Łebie
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Łebianie 
ubierali 
choinkę

3 grudnia br. już po raz szósty Łe-
bianie wspólnie ubierali drzewko 

bożonarodzeniowe na deptaku w Łe-
bie. Zabawa rozpoczęła się II Łebskim 
Biegiem Mikołajkowym dla dzieci do 
10 lat z podziałem na dwie grupy wie-
kowe. Rozgrzewkę dla najmłodszych 
przygotowała Pani Ania (fizjotera-
peuta) z  Lech Resort & SPA. Później 
nastąpiło strojenie choinki ozdoba-
mi przyszykowanymi przez dzieci. 
Wielką niespodzianką było przybycie 
Świętego Mikołaja z  workami pełny-
mi prezentów. Animacje dla dzieci 
prowadziła jak zwykle niezastąpio-

na Pani Basia z  grupą animatorów 
Anima-Skierka z  Sarbska. Atrakcją 
była parada Mikołajów na motorach 
oraz konkurs piłkarski zorganizowa-
ny przez Młode Orły. Czas muzycznie 
umilał nam zespół Biedronki z  Łeby. 
Specjalnie na łebskie ubieranie choin-
ki przyjechała Telewizja POLSAT, któ-

ra zrobiła relację. Prawdopodobnie 
mamy najfajniejsze miejskie Mikołaj-
ki w Polsce. Warto się z tego cieszyć:) 
Dziękujemy wszystkim sponsorom 
bez których nie byłoby tak wielu pre-
zentów.

� tekst i zdjęcia Michał Sałata CIT Łeba

Koncert Majki Jeżowskiej w Łebie!
1 grudnia w hali widowiskowej 

Szkoły Podstawowej w Łebie odbył 
się koncert mikołajkowy Majki Jeżow-
skiej przeznaczony dla dzieci z przed-
szkoli i  klas podstawowych z  Łeby 
i okolic. Piosenkarka na polskiej sce-
nie artystycznej rozpoczęła karierę 
już pod koniec lat 70-tych ubiegłego 
wieku komponując wiele utworów 
dla najmłodszych. Najpopularniejszą 
piosenką jej autorstwa, którą znają 
wszyscy, jest utwór „Wszystkie dzieci 
nasze są...”. Majka Jeżowska zachęca-
ła najmłodszych do wspólnej zabawy 
śpiewając utwory ze swojego repertu-
aru, a także piosenki świąteczne. Fre-
kwencja wśród młodych fanów Majki 
Jeżowskiej dopisała. Na koniec można 
było zakupić płytę z największymi hi-
tami tej artystki. 

� tekst i zdjęcia Michał Sałata CIT Łeba
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Spotkania w Miejskiej Bibliotece  
Publicznej w Łebie. Łeba dawniej i dziś 

Klient nasz Pan – wycieczka do Hotelu Łeba

W  ostatnim czasie członkowie 
Gimnazjalnego Koła Redakcyj-

nego mieli możliwość uczestniczenia 
w dwóch lekcjach bibliotecznych zor-
ganizowanych przez MBP w Łebie.

Podczas pierwszego spotkania po-
znawaliśmy historię miasta. Dowie-
dzieliśmy się, jakie kataklizmy nawie-
dziły Łebę. Z fascynacją oglądaliśmy 
zdjęcia i filmy konkursowe przedsta-
wiające starą Łebę. Obejrzeliśmy trzy 
krótkie filmy przedstawiające m.in. 
niszczycielską moc żywiołu i  jego 
skutki – zniszczenie kościoła, trudne 
życie mieszkańców miasta. Panie bi-
bliotekarki bardzo ciekawie opowia-
dały o  tym, jak miasto zmieniało się 
na przestrzeni wieków oraz o tym, jak 
wielu doświadczało katastrof. Naj-
gorsze były powodzie, które niszczyły 
domostwa, niszczycielską siłą okazał 
się również piasek. Dlatego też miesz-
kańcy przenieśli się w głąb lasu. Dużo 
dowiedzieliśmy się na temat kościoła 
św. Mikołaja. Poznaliśmy też legendy 
o mieście.

Tematem drugiego spotkania 
były wojenne losy miasta, wtargnię-
cie okupantów i życie mieszkańców 
miasteczka na tle wojennej zawie-
ruchy. Usłyszeliśmy o  jednej z  naj-
większych katastrof, jakie wydarzyły 
się na Morzu Bałtyckim. Niemiecki 
statek Wilhelm Gustloff, na pokładzie 
którego znajdowało się blisko 12 ty-

Uczniowie klasy IIIa w ramach za-
jęć doradztwa zawodowego pod 

opieką pań Eweliny Bas i Wioletty No-
wakowskiej uczestniczyli w  kolejnej 
wycieczce zawodoznawczej. Celem 
jej było bliższe poznanie zawodów 
branży hotelarskiej i  gastronomicz-
nej oraz zasad funkcjonowania hotelu. 
Ku zaskoczeniu gimnazjalistów hotel 

sięcy osób, w odległości kilku mil od 
brzegów miasta został storpedowany 
przez Rosjan. Spośród pasażerów stat-
ku uratowało się jedynie 1200 osób. 
Poznaliśmy też romantyczną lecz tra-
giczną historię młodzieńca, który bez 
doświadczenia w pilotażu, prawdopo-
dobnie chcąc zaimponować swej uko-
chanej, uruchomił samolot, wzbił się 
w przestworza i … zaczepiwszy o linie 
elektryczne, runął na ziemię, rozbija-
jąc maszynę i ginąc w płomieniach.

Podczas spotkania mieliśmy oka-
zję dowiedzieć się także wielu in-
teresujących rzeczy o  znakomitych 

wyróżnia bardzo wiele obszarów pra-
cy takich jak: recepcja, służba pięter, 
gastronomia, sala restauracyjna oraz 
działy: techniczny, rekreacji, finanso-
wy, marketingu czy zaopatrzenia. Każ-
da komórka organizacyjna obejmuje 
zwykle kilka stanowisk pracy, które 
często wymagają odrębnych kwali-
fikacji. To co je łączy, to dążenie do 

osobistościach, malarzach, artystach 
zasłużonych dla miasta. Spotkania 
w  Bibliotece Miejskiej w  Łebie były 
bardzo interesujące, podobały się 
wszystkim uczestnikom. Na pewno 
zorganizowane zostaną kolejne.

perfekcjonizmu i znajomość języków 
obcych. Osoby zainteresowane pracą 
w hotelu muszą wykazać się komuni-
katywną lub dobrą znajomością języ-
ka angielskiego i niemieckiego. Często 
o  przyjęciu do pracy decyduje w  du-
żej mierze pierwsze wrażenie. Hotel 
Łeba w  ramach współpracy ze szko-
łami ponadgimnazjalnymi umożliwia 

� Wiktoria Malek z klasy Ia 
i n-le Marzena Szachniuk i Ewelina Bas

Gimnazjalne Koło Redakcyjne
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Mikołajki po 
japońsku

uczniom odbywanie praktyk zawo-
dowych na wysokim poziomie, a tak-
że stwarza możliwości zatrudnienia 
i  rozwoju zawodowego na różnych 
szczeblach.

Gimnazjaliści, przemieszczając się 
po kolejnych piętrach hotelu i  prze-
mierzając długie korytarze, zaglądali 
do luksusowych pokoi apartamen-
towych, a  także centrum SPA, sali 
konferencyjnej, fitness i  restauracyj-
nej. Zadawali oprowadzającym ich 
pracownikom liczne pytania, chcąc 
poznać tajniki wykonywanych przez 

nich specjalności. Jednym z bardziej 
fascynujących zawodów okazała 
się profesja kucharza, który jakby 
w  ostatnim czasie powrócił do łask. 
Uczniowie przyjrzeli się pracy kucha-
rza i pomocy kuchennej od zaplecza. 
Dowiedzieli się, jakie umiejętności 
i  predyspozycje powinien mieć kan-
dydat do pracy w tym zawodzie, jaką 
wybrać ścieżkę edukacyjną, aby zdo-
być potrzebne kwalifikacje oraz jak 
w praktyce wygląda praca w hotelowej 
gastronomii. Szef kuchni restauracji 

„Kapitańskiej” wyjaśnił, iż karta menu 

W dniu 6 grudnia br. nauczyciele 
Zespołu Szkół w  Łebie posta-

nowili zrobić uczniom I i II klas miko-
łajkową niespodziankę. Z  inicjatywy 
opiekunek koła redakcyjnego Ma-
rzeny Szachniuk i Eweliny Bas w sali 
Biblioteki Miejskiej w  Łebie odbyło 
się spotkanie autorskie i  warsztaty 
literackie z  niezwykle popularnym 
pisarzem naszego regionu Danielem 
Odiją. Słupszczanin, absolwent polo-
nistyki na Uniwersytecie Gdańskim, 
aktualnie dziennikarz słupskiego od-
działu Telewizji Polskiej, autor zbioru 
opowiadań i  sześciu powieści, z  któ-
rych jedna Tartak (2004) znalazła się 
wśród finalistów Nagrody Literackiej 
Nike, a  następna Kronika umarłych 
(2011) była nominowana do tej nagro-

jest zawsze dostosowana do pór roku. 
W karcie znajdują się zarówno dania 
tradycyjnej kuchni polskiej jak i przy-
smaki z  różnych zakątków świata. 
Oczywiście nowe wyzwania wymagają 
od kucharza stałego dokształcania się. 
Nasi podopieczni zauważyli, że talent 
do przyrządzania potraw to cecha po-
żądana w  rejonie turystycznym – ta-
kim jak nasz. Kucharz to jeden z naj-
bardziej poszukiwanych zawodów na 
rynku pracy.

Na trasie dalszego zwiedzania zna-
lazły się podziemne magazyny z sze-
rokim wyborem napojów i  alkoholi, 
które stanowią uzupełnienie wspa-
niałych dań obiadowych. Spotkanie 
zakończyło się stwierdzeniem, że re-
zultatem dobrej jakości usług hotelar-
skich jest spełnienie wysokich wyma-
gań gości.

Dziękujemy dyrekcji i  pracowni-
kom Hotelu Łeba za życzliwe przyję-
cie.

� Nadia Fraszkowska z klasy IIIa 
i nauczyciel Ewelina Bas
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dy, okazał się barwną i ciekawą osobą.
W pierwszej części spotkania Daniel 
Odija w poetycki sposób opowiedział 
uczniom o  natchnieniu i  jego źród-
łach. Umiejętnie nawiązał z nimi kon-
takt. Podpierał się często fragmentami 
własnych powieści, bohaterami któ-
rych nierzadko uczynił młodych, do-
piero wkraczających w dorosłość ludzi. 
W bardzo krótkim czasie zaangażował 
uczniów do dyskusji, zjednał sobie ich 
sympatię i skrócił dystans, który zwy-
kle towarzyszy podobnym spotka-
niom z udziałem osób publicznie zna-
nych. Jednocześnie w płynny sposób 
przeszedł do zasadniczej części spot-
kania, czyli warsztatów literackich. 
Przedmiotem ich był haiku – wywo-
dzący się z  japońskiej XVII-wiecznej 
poezji lirycznej gatunek, składający 
się z trzywersowych, nierymowanych 
strof o  rozległej lecz zwięźle, rzeczo-
wo ujętej tematyce. Niekwestiono-
wanym mistrzem haiku był Matsuo 
Basho: legenda głosi, że napisał tysiąc 
haiku i  wszystkie wyrzucił do rzeki, 
gdyż tylko jeden wiersz był naprawdę 
dobry. Po przybliżeniu zagadnienia 
i  odczytaniu kilku wybranych haiku 
Daniel Odija rozdał uczniom wcześ-
niej przygotowane karteczki z  poje-
dynczymi wyrazami, polecając im, 
by przy użyciu wyłącznie słów znaj-
dujących się w owych rozsypankach, 
utworzyli własne formy poetyckie na 

W dniu 17 listopada br. w auli Ze-
społu Szkół Mechaniczno-Infor-

matycznych w godzinach 10.00-14.00 
Powiatowy Urząd Pracy w  Lęborku 
zorganizował Pomorski Dzień Przed-
siębiorczości. Wydarzenie to odbyło 
się w  ramach Światowego Tygodnia 
Przedsiębiorczości (14-20.11.2016). 
Zgodnie z  założeniami programo-
wymi ta międzynarodowa kampania 
ma promować świadomy rozwój, ak-
tywną postawę wobec życia i  podej-
mowanie biznesowych inicjatyw. To 
również święto tych, którzy nie boją 
się ryzyka i przełamują bariery. Warto 
krótko przybliżyć idee przyświecające 
przedsięwzięciu. Światowy Tydzień 

wzór japońskich. Gimnazjaliści chęt-
nie zabrali się do pracy przygotowując 
po dwa, często trzy haiku, które na-
stępnie za przyzwoleniem i aprobatą 
pisarza z  niekłamaną radością pre-
zentowali. Każde, ale to każde z nich 
zostało skomentowane przez Daniela 
Odiję, który przekonywał ich autorów, 
na czym polega oryginalność każdego 
z nich. W ten sposób powstały wiersze, 
będące refleksją, próbą zatrzymania 
w jednej chwili czasu. Oto kilka przy-
kładów twórczości uczniów: 

marzyciel spływa po srebrnym morzu
niebo pokrywa melodyjna mgła

skaczą kolorowe łososie
***

słońce wstaje znad horyzontu
wiatr kołysze moje włosy

piasek napełnia buty

Dalszą część warsztatów pisarz prze-
znaczył na pokrewną haiku za sprawą 
zwięzłości i organizacji formy, naukę 
pisania specjalnego rodzaju tekstów 
literackich. Idea była taka, by z  dzie-
sięciu dowolnie dobranych przez sie-
bie słów stworzyć opowiadanie. I tak 
poprzez przykłady z podobnych zajęć, 
prowadzonych wcześniej w  grupie 
młodych pisarzy, Daniel Odija starał 
się zainspirować naszych uczniów 
do uprawiania własnej twórczości. 
Uczniowie bardzo chętnie wzięli się 

Przedsiębiorczości organizowany jest 
od 2008 r. w ponad 150 krajach świata, 
w tym w Polsce. W jego trakcie orga-
nizacje, instytucje i firmy, którym za-
leży na rozwijaniu przedsiębiorczości, 
organizują bezpłatne szkolenia, war-
sztaty, debaty i konkursy pomagające 
zdobyć wiedzę z  zakresu zakładania 
i  rozwijania własnej działalności go-
spodarczej, budowania sieci kontak-
tów, zakładania startupów, negocjo-
wania z  pracodawcą czy budowania 
własnej marki.

W  inicjatywy organizowane w  ra-
mach Światowego Tygodnia Przed-
siębiorczości włączają się miliony 
młodych ludzi, tworząc w ten sposób 

do pracy, by następnie głośno odczy-
tywać swoje teksty. Pisarz każdemu 
z autorów poświęcił czas na omówie-
nie jego pracy, wydobywając dobre 
cechy i wartości opowiadań. Powstały 
w ten sposób czasem zabawne, nieco 
filozoficzne szkice, np.: Uczeń uczy się 
matmy. Woli polski. Ma duży problem.
Spotkanie i  warsztaty były znakomi-
tym zwieńczeniem naszej pracy re-
dakcyjnej w  2016 roku. Zaproszenie 
Daniela Odiji okazało się niezwykłym 
przeżyciem intelektualnym dla mło-
dzieży. Uczniowie przy okazji nauki 
świetnie się bawili, przy tym ich zaan-
gażowanie w zajęcia przerosło nasze 
oczekiwania. Warto zaznaczyć, że ucz-
niowie zwykle mało aktywni, wręcz 
pasywni na lekcjach języka polskiego 
tu, w zaproponowanej przez naszego 
gościa formule, byli twórczy. 
Po spotkaniu i  warsztatach z  Danie-
lem Odiją uczniowie wzięli udział 
w zajęciach edukacji regionalnej. Dy-
rektor Biblioteki Miejskiej w Łebie Be-
ata Czaja w barwny sposób przybliży-
ła uczniom historię regionu, w którym 
mieszkają, uspokajając nieco emocje 
towarzyszące spotkaniu z pisarzem.

wielki ruch społeczny, będący źród-
łem nowych idei i motorem zmian na 
lepsze. Pomysłodawcami Światowego 
Tygodnia Przedsiębiorczości byli pre-
mier Wielkiej Brytanii Gordon Brown, 
prezes amerykańskiej Fundacji Kau-
ffmana - Carl Schramm i  brytyjska 
rządowo-biznesowa organizacja 
Make Your Mark. Koordynatorem ŚTP 
w  Polsce jest Fundacja Światowego 
Tygodnia Przedsiębiorczości, która 
dąży do stworzenia jak najszerszej 
koalicji organizacji, instytucji i  osób, 
które zaangażują się w  organizację 
tego przedsięwzięcia.

Podczas lęborskiego spotkania 
organizatorzy wyszli naprzeciw 

� Nauczyciele Marzena Szachniuk 
i Ewelina Bas

Pomorski Dzień Przedsiębiorczości
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sztandarowym hasłom projektu or-
ganizując wzorcowe warsztaty. Wy-
kwalifikowane osoby licznych stoisk 
informacyjno-doradczych reprezen-
tujące instytucje począwszy od ZUS, 
Urzędu Skarbowego, Urzędu i Punktu 
Pośrednictwa Pracy przez Punkt Infor-
macji Europejskiej EURES, skończyw-
szy na Wyższej Szkole Administracji 
i Biznesu w Gdyni i Agencji Rozwoju 
Pomorza w Gdańsku służyły wszech-
stronną pomocą doradczą i dzieliły się 
z uśmiechem swoją wiedzą i doświad-
czeniami.

Poza informacjami dot. urucho-
mienia własnej działalności, tak 
w kraju jak i zagranicą, przydatnymi 
przede wszystkim osobom bezro-
botnym lub tym spośród nich, któ-
rzy być może stworzą wkrótce jakieś 
mikroprzedsiębiorstwa, uczniowie 
szkół ponadgimnazjalnych i  gimna-
zjalnych powiatu lęborskiego, dla 
których to raczej melodia przyszłości, 
skorzystali z  warsztatów pod nazwą 

„DOKĄD ZMIERZAM? - wybór zawo-
du” i „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – jak to 
ugryźć?” prowadzonych przez dorad-
ców zawodowych. Warto dodać, że 
nasi uczniowie podczas zajęć prak-

tycznych z  doradcami zawodowymi 
mogli sprawdzić swoje predyspozycje 
do prowadzenia w przyszłości własnej 
działalności gospodarczej.

Wspólny wyjazd był także okazją 
do zapoznania się z ofertą edukacyjną 
Zespołu Szkół Mechaniczno-Informa-
tycznych w Lęborku. W kręgu zainte-
resowań trzecioklasistów znalazły się 
kierunki takie jak technik teleinfor-
matyk, technik elektryk czy technik 
mechatronik.

W ocenie uczniów spotkanie i war-
sztaty stanowiły bardzo interesujące 
doświadczenie, zmusiły ich do reflek-

sji nad przyszłością i  były pomocne 
dla wyborów życiowych przed jakimi 
wkrótce staną. Wyjazd o charakterze 
zawodoznawczym odbył się pod opie-
ką pań Eweliny Bas i Marzeny Kietliń-
skiej-Antoniewicz.

� Nauczyciel Ewelina Bas

Akcja edukacyjna „Czad i ogień. Obudź czujność”

Zgodnie z badaniami statystycznymi co czwarty Polak 
twierdzi, iż czad można rozpoznać po zapachu lub dy-

mie. Nic bardziej mylnego! Wielu jest też zdania, że aby 
uchronić się przed pożarem, wystarczy być rozsądnym 
i ostrożnym. Tylko niewielki procent badanych uważa, 
że trzeba mieć sprawne instalacje elektryczne, gazowe 
i grzewcze. Nieliczni posiadają w domu czujnik dymu lub 
czadu. 

W związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego ruszyła 
kampania profilaktyczno-edukacyjna pod hasłem „Czad 
i ogień. Obudź czujność” zorganizowana przez Minister-
stwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, której celem 
jest wzmocnienie świadomości społecznej na temat przy-
czyn i skutków powstawania pożarów oraz zatruć tlenkiem 
węgla. Akcję prowadzą strażacy PSP, ratownicy medyczni 
oraz pozostałe służby podległe Ministerstwu Spraw We-
wnętrznych. 

21 listopada w gimnazjum na zaproszenie dyrekcji Ze-
społu Szkół w Łebie odbyło się spotkanie młodzieży ze 
Strażą Pożarną poświęcone profilaktyce bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego i zatruć tlenkiem węgla. Podczas spot-
kania strażacy omówili podstawowe zagadnienia dotyczą-

ce sposobów zapobiegania ulatniania się czadu i zasad za-
chowania się podczas pożaru. Podsumowanie spotkania 
nasuwa jedną myśl, że często to sami sprawcy pożarów 
stają się jego ofiarami!

W ramach kampanii MSW ogłosiło konkurs dla szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na spot dotyczący 
zagrożeń i bezpieczeństwa związanego z czadem. Nasza 
szkoła również postanowiła przystąpić do konkursu. Ucz-
niowie pod opieką pań Eweliny Bas i Marzeny Kietlińskiej– 
Antoniewicz wyreżyserowali 40 - sekundowy spot filmowy 
pt. „Czad CO usypia” z wykorzystaniem nagrania z próbnej 
ewakuacji, która odbyła się 14 listopada. Konkurs zostanie 
rozstrzygnięty 9 grudnia. Za twórców spotu: Wiktorię Bie-
niek, Wiktorię Kijaczko, Julię Itrich, Oliwkę Itrich i Agniesz-
kę Kreft z klasy IIa trzymamy kciuki.

� Nauczyciel Ewelina Bas 
i Wiktoria Malek z klasy Ia
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„SZLACHETNA PACZKA” to projekt Stowarzyszenia WIOS-
NA, który w wyjątkowy sposób inspiruje ludzi do stawania 
się kimś więcej, do wygrywania swojego życia i zostania 
Bohaterem. To wizja nowego kraju, w którym podziały 
między bogatymi a biednymi zostają zniesione (…)”

W tym roku na terenie naszego miasta również odbyła 
się akcja Szlachetna Paczka, w której to ponad 16 rodzin 
otrzymało pomoc.

Do projektu włączyło się wielu naszych członków. Nikt 
nie pozostał obojętny na naszą prośbę. Dzięki ich wspar-
ciu udało się nam zebrać wystarczającą ilość potrzebnych 

„paczek”, aby obdarować potrzebujących. Wśród zebranych 
„paczek” znalazły się artykuły żywnościowe, słodycze, za-
bawki dla dzieci, a także małe artykuły gospodarstwa do-
mowego tj. odkurzacz czy też gazówka dwupalnikowa.

Inicjatorem całego przedsięwzięcia było nasze stowa-
rzyszenie – Lokalna Organizacja Turystyczna Łeba – Błę-
kitna Kraina, która od lat angażuje się w działania na rzecz 
lokalnej społeczności. 

Wszystkim, którzy włączyli się do naszej akcji, serdecz-
nie dziękujemy.

Nie zapominajmy, że każdy z nas raz w roku może stać 
się św. Mikołajem. 

� Zarząd LOT Łeba – Błękitna Kraina
oraz pracownicy Biura

� Prezes Zarządu Krzysztof Łasiński 

„Szlachetna Paczka”

LGD „Dorzecze Łeby”
Spotkaniem w Choczewie, które od-

było się 5 grudnia,zakończyliśmy 
tegoroczny cykl konsultacji z  miesz-
kańcami obszaru LGD „Dorzecze 
Łeby”(obejmuje cały powiat lęborski 
i  gminę Choczewo). Przedmiotem 
prezentacji było zapoznanie się z za-
łożeniami aktualnej Lokalnej Strate-
gii Rozwoju, w tym także możliwymi 
kierunkami aplikowania o  wsparcie 
finansowe przez beneficjentów. Spot-
kania cieszyły się dużym zaintereso-
waniem mieszkańców.

Odbyły się one w Wicku, Nowej Wsi 
Lęborskiej oraz Choczewie. W  dniu 
następującym po każdym ze spotkań 
ogólnych następowały konsultacje 
indywidualne, w  których pracownik 
Biura LGD, p. Marcin Ramczyk, udzie-
lał porad i  odpowiedzi w  sprawach 
szczegółowych.

 Zainteresowanie taką formą spot-
kań było duże, co oznacza, że miesz-
kańcy z niecierpliwością oczekują na 

ogłoszenie konkursów, w których liczą 
na wsparcie finansowe na realizację 
swoich projektów.

 Z założeń naszej Strategii wynika, 
że pierwsze konkursy powinny odbyć 
się w przyszłym roku.

 Obecnie czekamy więc na decy-
zje organów nadrzędnych i po otrzy-
maniu odpowiednich wytycznych 
będziemy Państwa niezwłocznie in-
formować o dostępności środków na 

realizację projektów i terminach ogła-
szanych konkursów. Aktualnie zapra-
szamy po bieżące informacje do Biura 
LGD w Łebie. Wszystkie dane kontak-
towe, bieżące informacje zawarte są 
na stronie www.dorzeczeleby.pl. Ser-
decznie zapraszamy!
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Poczta św. Mikołaja

Konkurs „Do czego Morze służyć może?” 
rozstrzygnięty

Od 6 grudnia w bibliotece miejskiej działa Poczta św. Miko-
łaja. Do tej pory odwiedzili nas drugoklasiści ze Szkoły Pod-
stawowej w Łebie, dzieci z przedszkola „Maja” oraz rodzice 
z dziećmi.

Napisano 65 listów.

Nasi najmłodsi czytelnicy bardzo chętnie piszą tradycyjne 
listy do św. Mikołaja. Każdy list zawiera prośbę o prezent 
dla siebie lub kogoś bliskiego. W tym roku dzieci najczęściej 
proszą o Robopieska Teksta i klocki Lego - stadnina koni.

Mikołajkowa placówka pocztowa w bibliotece będzie dzia-
łała do Wigilii. Później pracownicy biblioteki wyślą listy do 
siedziby św. Mikołaja w Laponii.

Zapraszamy!
� Alicja Kisielewska 

pracownik edukacyjny biblioteki miejskiej

„Do czego Morze służyć może?” 
to ogólnopolski konkurs pla-

styczny dla dzieci i  młodzieży, orga-
nizowany przez Ministerstwo Gospo-
darki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Jego celem jest promowanie, roz-
powszechnianie i  wzmacnianie mor-
skiego wizerunku Polski jako kraju 
morskiego oraz rozwijanie kreatywno-
ści, fantazjii i wyobraźni plastycznej 
u dzieci i młodzieży, a także zachęce-

nie ich do zainteresowania się tema-
tyką morską. W tym roku na konkurs 
wpłynęło 4812 prac plastycznych z ca-
łej Polski. Jury przyznało trzy główne 
nagrody w  czterech kategoriach wie-
kowych oraz wyróżniło 200 prac. 

Osoby nagrodzone i  wyróżnione 
otrzymają nagrody rzeczowe, a wszy-
scy uczestnicy konkursu - pamiątkowe 
dyplomy. Biblioteka Miejska w Łebie 
wysłała na konkurs 15 prac plastycz-

nych przygotowanych przez uczniów 
Szkoły Podstawowej im. Adama Mi-
ckiewicza w Łebie. 

Komisja konkursowa wyróżniła 
pracę Hani Borowskiej z kl. IV a. Praca 
ta była przygotowana pod okiem na-
uczycielki Bożeny Świętek.

Gratulujemy!
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Czas ucieka i nie czeka. Nie da się 
go zatrzymać ani rozciągnąć, ale 

można dobrze wykorzystać. Jesteśmy 
organizacją działającą w PZERiI Koło 
Nr 1 w  Łebie na podstawie „Statutu” 
uchwalonego przez XI Krajowy Zjazd 
Delegatów w dniach od 2 do 4 grud-
nia 2014 r. i zatwierdzony przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy w dniu 
7 września 2015 r. Nazywamy się też 
Klubem Seniora „Niezapominajka”. 
Przy okazji sprawozdania z kulinarne-
go „Pomuchla” przedstawię w skrócie 
12 miesięcy naszej działalności:

27.01.2016 r. - odbyło się zebranie 
sprawozdawczo – organizacyjne za 
rok 2015.

09.02.2016 r. – koleżanki przygoto-
wały potrawy na spotkanie tzw. „śle-
dzikowe”.

Na spotkanie walentynkowe 
(16.02.2016r.) przygotowano infor-
mację o św. Walentym i słodki poczę-
stunek. W nasze szeregi wstąpił kolega 
Michał.

01.03.2016 r. – imieniny Halinki 
Buchwald, skarbnik zarządu PZERiI 
Koła Nr 1 w  Łebie, od kilkunastu lat 
sumiennie pełni swoją funkcję.

08.03.2016 r. – koszyczkowy „Dzień 
Kobiet”. Od sekretarza naszego Koła 
Andrzeja Kaczorowski panie otrzyma-
ły po tulipanie.

15.03.2016 r. – imieniny Krystyny 
i Bożeny.

„Święto wiosny” – od kilku lat 
wspólnie z  przedszkolakami z  od-
działu przedszkolnego przy Szkole 
podstawowej w Łebie żegnamy zimę 
i  witamy wiosnę. W  tym roku dołą-
czył do naszego pochodu w przebra-
niu żabi członek „Błękitnych Morsów 
Łebskich” Ireneusz Mania, a Pan Jerzy 

Bagiński z  Błękitnego Patrolu WWF 
wykonał piękne fotografie. Chciała-
bym, aby i inne grupy z naszego mia-
sta dołączyły do naszej imprezy.

Z  okazji 49. rocznicy pożycia mał-
żeńskiego nasi jubilaci Stanisława 
i Henryk Pawelczyk poczęstowali nas 
tortem.

26.04.2016 r. – imieniny Jerzego W.
Spotkanie z policjantem Waldema-

rem Kupiczem na temat „Tworzenie 
mapy zagrożeń”.

15.05.2016 r. – o godz. 13:00 w koś-
ciele pw. WNMP msza święta w inten-
cji zmarłego Andrzeja Zalewskiego, 
twórcy „Polskiej Niezapominajki”.

W  dniach 24 – 29.05.2016 r. odby-
ła się wycieczka „Poznajemy Podkar-
pacie” dofinansowana przez Gminę 
Miejską Łeba.

12.06.2016 r. – wyjazd do teatru mu-
zycznego w Gdyni na „Koncert na bis”.

Spotkanie przy grillu 18.06.2016 r. 
i  24.06.2016 r. na terenie ogródków 
działkowych u  Państwa Stanisławy 
i Henryka Pawelczyków.

Imieniny Janiny i  Haliny – 
28.06.2016 r.

Przygotowania do cyklu spotkań 
„Zdrowy senior, zdrowa rodzina” oraz 
zakup wyciskarki do soków dofinan-
sowany z Funduszu Inicjatyw Obywa-
telskich – Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej – Stowarzyszenie EDUQ 
reprezentowanym przez Martę Juch-
niewicz, Skarbnika Stowarzyszenia 
oraz Magdalenę Pipka, członka Sto-
warzyszenia. 

Trzy prelekcje zostały przeprowa-
dzone w ramach wolontariatu przez 
Panią Elżbietę Pietruszewską – prezes 

„Zdrowotelu”, Panią Grażynę Maza-
nowską – dietetyk oraz fizjoterapeu-

tów i rehabilitantów.
Po drodze imieniny Bronisławy 

i Teresy.
03.10.2016 r. – wyjazd do Lęborka 

na występ Aloszy Awdiejewa.
„Łebski Dzień Seniora” zorganizo-

wany 08.11.2016 r. wspólnie z MOPS-
em w  Łebie dofinansowany przez 
Gminę Miejską Łeba. Spotkanie zo-
stało zorganizowane w „Zdrowotelu”. 
Frekwencja dopisała – 78 osób.

15.11.2016 r. – imieniny Stanisławy 
i Małgorzaty.

Zaczęliśmy przygotowywać się do 
konkursu kulinarnego XVIII Festiwa-
lu Pomuchla w  ramach odpustu św. 
Mikołaja w  Łebie. W  ubiegłym roku 
zdobyliśmy w  kategorii „kuchnia do-
mowa” pierwsze miejsce, co zachęciło 
nas do wzięcia udziału i w tym roku. 
Nim znajdą się potrawy na stole, trze-
ba mieć świeżą rybę i zgraną ekipę do 
pracy. 

Wiemy już, że w listopadzie i grud-
niu są niekończące się sztormy. Trze-
ba wcześniej zamówić rybę, bo moja 
ekipa powiedziała: „jak będzie ryba, 
to będziemy przygotowywać”. Rybę 
zakupiliśmy z kutra Łeb 65 (właściciel 
Eugeniusz Penkowski).

Uff, ryba już jest, a  teraz kolej na 
drużynę i przydział potraw do wyko-
nania. Nim ryba trafi na stół, trzeba 
ją obrobić. Dla mnie robi to mój mąż 
Ryszard, który jest mistrzem w  file-
towaniu ryby. Nasi panowie, Ryszard, 
Zygmunt i Henryk pomagają nam jak 
mogą. Trzeba posmakować potrawy, 
przetransportować i posprzątać.

Oto nasze uczestniczki konkursu 
i ich potrawy:

Stanisława Pawelczyk – wybrała do 
przygotowania „gołąbki rybne”.

Droga do „Pomuchla”
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Irena Sierant z  mężem przygoto-
wali „złote rybki z  farszem rybnym” 
i „kotleciki diabelskie” z dorsza.

Ewa Wszeborowska, która wspie-
ra nasz Klub wkładem swojej pracy 
przygotowała „dorsza w szarym sosie 
z pieczarkami”. 

„Żeglarskie fantazje”, to moje dzie-
ło – warzywa i  cytryny faszerowane 
dorszem gotowanym i  wędzonym, 
ozdobione żaglówkami wykonanymi 
z warzyw.

Oprócz potraw z  dorsza przygo-
towane zostały smaczne ciasta i  cia-
steczka, które przygotowała koleżan-
ka Ewa Czaja, nasza nowa koleżanka 
Teresa Madej oraz Ewa i Irena.

Potrawy były ładnie podane, na 
stole gustownie udekorowanym. Fi-
nalistka programu kulinarnego „Ma-

sterchef Junior” jako jurorka przy de-
gustacji naszych potraw powiedziała, 
że to prawdziwe domowe smaki. 
Z niecierpliwością oczekiwaliśmy na 
ogłoszenie wyników. Najpierw ogło-
szono wyniki z kuchni restauracyjnej, 
a potem domowej. Jak zrobiło się głoś-
no w naszym zespole, gdy ogłoszono 
zajęcie przez Klub Seniora „Niezapo-
minajka” I miejsca i III miejsca za po-
trawę „kotleciki diabelskie”. Potrawa 
to nie tylko produkt, przepis, ale po-
trzeba innych czynników do wykona-
nia dobrej potrawy – radości, ochoty 
i  serca. Inspirujemy się naszymi po-
mysłami. Niektórzy ludzie sprawdza-
ją się w pomaganiu, a inni w gadaniu 
i krytykowaniu.

Dziękujemy wszystkim za zaanga-
żowanie i pomoc w realizacji konkur-

su kulinarnego. Nikt nie powie nam, 
ze senior jest do niczego i  niczym 
już człowieka nie zaskoczy. Jesteśmy 
uśmiechnięci, potrafimy zaskakiwać 
chociażby dobrymi i  smacznymi po-
trawami. Cieszymy się tym, co jest tu 
i teraz.

Na te nasze święte święta niech 
dobra miłość na wszystkich spłynie, 
niech dobre zdrowie wszystkim służy. 
Dobrego przeżycia wigilijnej wiecze-
rzy i  wszelkiej pomyślności, radości 
i miłości w Nowym Roku 2017.

Morsy z Łeby najlepsze w Polsce

� Halina Stachewicz
Przewodnicząca PZERiI

Koła nr 1 w Łebie

� Piotr Głuszko

W  dniu 3 grudnia 2016 na IV 
Otwartych Międzynarodo-

wych Mistrzostwach Polski Morsów 
w  Pływaniu Ekstremalnym w  Gdań-
sku zawodnicy z klubu: ŁEBA MORS 
POLAND MORSY ŁEBSKIE zdobyli 10 
medali: 4 złote, 4 srebrne i 2 brązowe.

Morsy z naszego klubu byli bezkon-
kurencyjni w  sztafecie 4X25m dekla-
sując dosłownie zawodników z Anglii, 
Finlandii, Rosji i Polski. Morsy z Łeby 
najlepsze w  polsce spośród 200 za-
wodników z całego świata. Nasz klub 
reprezentowali: Małgorzata Barań-
ska, Agata Panek,Wojciech Grabow-
ski, Piotr Głuszko, Piotr Klawikowski, 
Dawid Tryba oraz Mikołaj i Nikodem 
Panek.

W dniu 11.12.2016 odbyło się Walne 
Zebranie naszego Klubu w Łeba Hotel 
& Spa.

Po owocnych obradach wybrano 
nowy Zarząd i  ustalono program na 
rok morsowy 2016/2017. Szczegóło-
wy program naszych działań dostęp-
ny jest na naszej stronie internetowej 
www.facebook.com/MorsyLeba. 
Uczestniczyć będziemy we wszystkich 

ważnych wydarzeniach morsowych 
w kraju i za granicą o randze między-
narodowej.

Członkowie klubu wyrazili również 
chęć zorganizowania III POMOR-
SKIEGO ZJAZDU MORSÓW w ŁEBIE 
w 2017r.

Korzystając z  okazji przekazujemy 
morsowe życzenia z  okazji ŚWIĄT 
BOŻEGOO NARODZENIA i  Nowego 
Roku.

Bądźcie zdrowi i szczęśliwi. 
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Dnia 12.11.2016r. w  Lęborku od-
było się III Grand Prix Karate 

WKF. Jest to turniej rankingowy, zali-
czany do klasyfikacji ogólnej Pomor-
skiej Ligi Karate. W  tym międzyna-
rodowym turnieju udział brało 468 
karateków z 21 klubów z całej Polski 
(w tym najlepsze z nich) oraz 2 kluby 
z  Rosji. W  ogólnej klasyfikacji meda-
lowej gospodarze turnieju: Klub Ka-
rate Shotokan Lębork zajął VI miejsce, 
a w generalnej klasyfikacji punktowej 
II miejsce. Wśród wszystkich startu-
jących w  tym turnieju zawodników 
świetnie zaprezentowali się w swoich 
kategoriach wiekowych i  wagowych 

Młode Orły to nie tylko dyżurna pił-
karska… to piłkarska rodzina. Rodzi-
na, która składa się z wielu jej człon-
ków, a na samym jej czele stoi Tomek 
Zenker… człowiek z  pasją i  wielkim 
oddaniem. Zaangażowany i  w  pełni 
poświęcający swój czas naszym dzie-
ciakom… Ogrom dzieci do ogarnięcia 
ale też ogrom radości i satysfakcji jaka 

w  różnych konkurencjach młodzi 
karatecy z  SP Łeba: Szymon Sołtys 
z kl.IIa zdobył 4 brązowe medale, Ag-
nieszka Gumienna z kl.IIa – dwa brązy 
i Konrad Gumienny z kl.IVb również 
dwa brązowe medale. Zauważyć także 
należy, że uczeń II klasy Gimnazjum 
w Łebie, który także trenuje w Sekcji 
Łeba Klubu Karate Shotokan Lębork, 
również zaliczył bardzo udany wy-
stęp w  turnieju: Dawid Rostkowski 
zdobył złoto i  brąz w  Kumite druży-
nowym oraz srebrny medal w Kumite 
indywidualnym. Ponadto w  turnieju 
tym wystartowali rodzice ww dzieci 
w kategoriach Masters powyżej lat 40: 

za tym idzie….
Piłkarze, bo tak trzeba o nich mówić, 

spotykają się każdego dnia w okresie 
jesienno-zimowym na hali sportowej, 
a wiosenno-letnim na orliku. Zajęcia 
odbywają się o wyznaczonych porach 
choć nie jeden z chłopców spędziłby 
cały dzień na kopaniu piłki. W  tym 
roku tuż po rozpoczęciu roku szkol-

Danuta Gumienna zdobyła złoty me-
dal w Kumite i brązowy w Kata, Adam 
Gumienny dwa brązy (w Kata i Kumi-
te), Arkadiusz Sołtys zdobył srebrny 
medal w Kumite i brąz w Kata.

Serdecznie zapraszamy wszystkie 
chętne osoby (dzieci, młodzież i doro-
słych) na treningi Karate WKF (które 
od tego roku jest dyscypliną olimpij-
ską – TOKYO 2020) do małej sali gim-
nastycznej w SP Łeba w każdy wtorek 
i czwartek o godz.: 17.30!

nego odbył się nabór dla kolejnego 
rocznika. Najmłodsi chłopcy mają 5 
lat, najstarszy 12. Rozpoczynając od 
rocznika 2004 kończymy na roczniku 
2011. Dzieciaki biorą udział w  roz-
grywkach ligowych organizowanych 
przez PZPN w dwóch kategoriach wie-
kowych: 2005/2006 JUNIOR D1 oraz 
2007/2008 JUNIOR E1. A także prawie 

III Grand Prix Lębork Karate WKF

Młode Orły latają wysoko…
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co tydzień grają w  turniejach, które 
organizowane są w pięciu kategoriach 
wiekowych. Na wiosnę wezmą udział 
w  finale wojewódzkim turnieju Tym-
barka w kategorii U8. 

Każda wolna chwila, przerwa 
świąteczna, ferie zimowe często or-
ganizowana jest tak, by Młode Orły 
mogły się wspólnie spotkać. Dzieci 
z  zaangażowaniem przychodzą na 
treningi i choć nie raz muszą „ugryźć” 
się w  język, zacisnąć pięści i  robić 
nie zawsze to co chcą, to duch walki 
w nich nie zanika. Trwają w postano-
wieniach uczęszczania na treningi ale 
też nie opuszczania się w  nauce, bo 
każdy dobry piłkarz ma dobre serce 
i odpowiednio poukładane w głowie. 
Zachęcani są do licznych działań na 
rzecz innych, a  to z  kolei uczula ich 
na potrzeby rówieśników. Dlatego też 
w sportowym duchu, pod patronatem 
gminy Łeba i Wicko, wspólnie z dru-
żyną z Charbrowa zorganizowaliśmy 
już drugi turniej „Gramy dla Franka”, 
gdzie mogliśmy wesprzeć naszego 
małego łebskiego przyjaciela, zbie-
rając dla niego pieniądze na leczenie. 
Oprócz rozgrywek piłkarskich na te-
renie stadionu w Charbrowie, można 
zjeść pyszne domowe ciasto, napić się 
smacznej kawy i zjeść przepyszną do-
mową zupę. Tym wszystkim zajmują 
się zaangażowani rodzice, którzy po-
kazują swym dzieciom, że wspólnymi 
siłami można góry przenosić i poko-
nywać nie jedną trudność w życiu

Dzieci nie tylko spotykają się na 
zajęciach sportowych, ale są zawsze 
tam, gdzie mogą zaświadczyć swoim 
zachowaniem i zaangażowaniem, że 
istnieją jako drużyna. Udzielają się 
nie tylko na boisku, ale też w  czasie 
przeróżnych akcji organizowanych na 
terenie miasta. Chętnie wzięli udział 
w  akcji sprzątania świata, gdzie byli 
najliczniejszą grupa, która z  wiel-
kim zaangażowaniem i w atmosferze 
świetnej zabawy sprzątała las i plażę. 
Z piłkarskimi ozdobami stroją co roku 
świąteczną choinkę i  biorą udział 
w mikołajkowym biegu, by zaraz po-
tem oddać się strzelaniu goli na łebski 
deptaku. 

Bo dzień bez piłki to dzień straco-
ny… dlatego też wspólne spotkania 
rodzinne, które zamieniają się w  pił-
karskie rozgrywki w  przeróżnych 
kombinacjach… dzieci przeciwko ro-
dzicom, mamy kontra ojcowie, młodsi 
na starszych. A to wszystko po ty, by 
spędzić wspólnie czas. W  myśl tego 
hasła, niejeden młody piłkarz organi-
zuje sportowe urodziny na orliku czy 
hali, by spędzić czas z kolegami i ko-
leżankami, tym samym propagując 
zdrowy tryb życia. Wspólnie spędzony 
czas cementuje drużynę, która składa 
się z przeszło czterdziestu chłopaków 
i  jednej dziewczyny. Zarówno dzieci 
jak i rodzice tworzą wspaniałą grupę 
ludzi, która potrafi bawić się i spędzać 
wspólnie czas. Zeszłoroczny bal spor-
towców, na którym świetnie się bawi-
liśmy, zbierając pieniądze dla naszych 
dzieciaków był tego świetnym do-
wodem. Coroczne wigilie w  pełnym 
gronie są tego żywym przykładem, że 
angażując wszystkich jesteśmy w sta-
nie zdziałać wiele. Kolejny rok przed 
nami i naszymi dziećmi… a my wiemy, 
że Młode Orły latają wysoko…

� Remiszewska Anna
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O pożarach i strażakach w dawnej Łebie
W dziejach Łeby zanotowano kil-

ka masowych pożarów. Sprzy-
jała temu drewniana zabudowa ze sło-
mianymi dachami, skupiona wzdłuż 
dzisiejszych ul. Kościuszki i Powstań-
ców Warszawy. Po raz pierwszy pożo-
ga ogarnęła miasto 20 lipca 1682 r. Od 
uderzenia pioruna zapalił się dach 
domu niejakiego Stencla Dreyera. Po-
żar błyskawicznie rozprzestrzenił się 
na sąsiadujący kościół. Wraz z  nimi 
doszczętnie spłonęło 30 domów sta-
nowiących połowę miasta. Z  porów-
nań urbanistyczno-demograficznych 
właściwych dla Łeby można wywnio-
skować, że w tamtym roku miasto li-
czyło maksymalnie 400 mieszkańców. 
Kolejne duże pożary trawiły Łebę  
4 listopada 1688 (28 domów) i  dwu-
krotnie w czwartą niedzielę Adwentu 
lat 1717 i  1774. W  obu przypadkach 
spłonęło po 10 domów. Ostatni duży 
pożar, w którym została uszkodzona 
większa liczba zabudowań, odnoto-
wano w 1850 roku.

We wcześniejszych stuleciach róż-
nie radzono sobie ze zdławieniem 
czerwonego kura. Najczęściej miesz-
kańcy zbiegali się na miejsce pożaru 
i usiłowali go ugasić wiadrami. Wody 
lanej w  ten sposób nie można było 
posłać ani daleko, ani wysoko, dlate-
go domy wypalały się najczęściej od 
środka. Właściciele nieruchomości 
byli zobowiązani posiadać skórzane 
wiadra i bosaki. Poza tym przy każdej 
publicznej pompie i studni, a było ich 
niewiele, znajdowały się specjalne, 
zawsze napełnione zbiorniki. Znacz-
ny postęp w ochronie ppoż. nastąpił 
w roku 1864, kiedy miasto zakupiło si-
kawkę. Do współpracy z tym starszym 
bratem wozu strażackiego dokupiono 
duży zbiornik na wodę, który posia-
dał płozy. Tu jeden koń nie wystarczył, 
dlatego w  zaprzęgu pracowała para. 
Sprzęt i  środki były, ale pożary dalej 
gaszono na zasadzie pospolitego ru-
szenia i  na utworzenie straży trzeba 
było poczekać jeszcze pół wieku.

Nie bez znaczenia dla prewencji 
pożarowej należy postrzegać wpro-
wadzenie obowiązku czyszczenia ko-
minów przez wykwalifikowanego ko-
miniarza. Dosyć późno czarno ubrany 

pan z  drabinką wziął w  opiekę miej-
scowe kominy, bo dopiero w styczniu 
1887 roku. Regulacje prawne doty-
czące jego służby zapisano w statucie 
miejskim, a władze policyjne wydały 
zarządzenia wykonawcze. Zawierały 
one precyzyjny zakres usług i sankcje 
karne dla obywateli za niewpuszcze-
nie kominiarza na dach. Czyszczenie 

przeprowadzano dwa razy w roku, za 
co właściciele domów byli zobowiąza-
ni zapłacić. Kilkadziesiąt lat wcześniej 
wprowadzono zakaz stawiania drew-
nianych domów w mieście. Wszystkie 
te czynniki spowodowały, że od poło-
wy XIX wieku w Łebie nie notowano 
już masowych pożarów.

Pierwszą statutową jednostkę straży 
w mieście utworzono 2 marca 1911 r. 
Jej remiza znajdowała się z tyłu dzisiej-
szego Urzędu Miasta. Była to formacja, 
do której magistrat powoływał naka-
zem administracyjnym. Wyznaczeni 
mieszkańcy mieli obowiązek stawienia 
się w  remizie w  czasie każdego alar-
mu. Za udział w akcjach pożarniczych 
otrzymywali oni premie wypłacane 
w  gotówce. Taką przymusową formę 
organizacyjną wprowadzano wszę-
dzie tam, gdzie straż była konieczna, 
ale z  uwagi na niedobór zaintereso-
wanych nie udało się sformować jed-
nostki ochotniczej. W 1913 r. burmistrz 
Łeby, Otto Scherler, prowadził rozmo-
wy z zarządem lęborskiej Ochotniczej 

Straży Pożarnej, w  sprawie utworze-
nia podobnej w  Łebie. Niestety nie 
znamy ich przebiegu. Tak czy inaczej 
planowanej formacji nie udało się 
zorganizować.

Ochotniczą Straż Pożarną w Łebie 
(Freiwillige Feuerwehr Leba) powoła-
no do życia w 1926 r. W krótkim czasie 
akces do niej zgłosiło 20 mieszkańców. 

Komendantem tutejszych strażaków 
został miejscowy hotelarz i  restaura-
tor, Konrad Möller (1866-1953), któ-
ry w  życiu prywatnym był teściem 
artysty malarza, Maksa Pechsteina. 
W  okresie międzywojennym łebska 
straż się rozrosła, stając się prężną or-
ganizacją z kilkudziesięcioma aktyw-
nymi druhami. Wraz z zakończeniem 
II wojny św. kończy się jej niemiecka 
historia. Wśród przybywających do 
miasta polskich osadników byli rów-
nież ludzie, dzięki którym w  1946 r. 
można było utworzyć polską Ochotni-
czą Straż Pożarną. Jednym z członków 
założycieli był późniejszy wieloletni 
strażak - Jan Miszczak. Powojenne 
dzieje OSP w  Łebie są tematem na 
osobną opowieść.

Miejscowi strażacy ochotnicy na pamiątkowej fotografii z II połowy lat 20. 
Ich pierwszym komendantem był Konrad Möller (z szablą).

� Jarosław Gburczyk
(autor jest pasjonatem historii Łeby 

i jej byłym mieszkańcem)

Z historii miasta



XXV Finał WOŚP – 
15 stycznia 2017
Kochani mieszkańcy :) Rozpoczęliśmy zbiórkę fantów na 

XXV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która 
odbędzie się 15 stycznia 2017 roku w RCKiF Boleniec w Łe-
bie. Zabawę zaczynamy od godz. 15.00 do 18.00. W progra-
mie wiele atrakcji oraz występy lokalnych zespołów. 
Fanty można przynosić do Centrum Informacji Turystycz-
nej w Łebie lub do sekretariatu Gimnazjum w Łebie. Po-
bijmy wspólnie rekord z zeszłego roku. Dotarły do nas już 
fanty „orkiestrowe”: 3 koszulki, kalendarze, zegar ścienny, 
kubek termiczny i inne. Wspomóżcie nas :) 

Dyżury
Radnych

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łebie Zdzisław Stasiak pełni dyżur w pierw-
szą 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 po-
koju nr 2 – Biuro Rady Miejskiej (parter).

Radny Rady Powiatu Lęborskiego  Tomasz Tutak pełni dyżur w pierwszy ponie-
działek miesiąca w godzinach 13.30 - 14.00 w sali nr 1 UM.

Z wielką przyjemnością zawiada-
miamy Państwa, że w śnieżno-

-białym Szczyrku przy głównej drodze 
zawieszony został baner zachęcający 
do przyjazdu do słonecznej i gorącej 
Łeby na wakacje 2017. Baner będzie 
wisiał przez cały sezon zimowy w gór-
skiej stolicy Śląska. Przez cały okres 
świąteczno-zimowy Szczyrk odwie-
dzają setki tysięcy sympatyków jazdy 
na nartach jest to więc najlepsza pro-
mocja dla Łeby. Baner został zawie-
szony dzięki współpracy partnerskiej 
Łeby ze Szczyrkiem w ramach projektu 

„Morze, Góry i Mazury”, którego głów-
nym celem jest wzajemna współpraca 
i promocja trzech miast: Łeby, Szczyrku 
i Mikołajek.

Promocja gorącej Łeby w zimowym Szczyrku 

� Michał Sałata
fot. UM w Szczyrku
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Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Łeby w dniu  
23 grudnia 2016 r. (piątek) oraz 30 grudnia 2016 r. (piątek) 
Burmistrz Miasta Łeby ustala skrócony czas pracy pracowni-
ków Urzędu Miejskiego w Łebie w tych dniach. Urząd Miejski 
w Łebie będzie czynny w godzinach od 7.30 do godziny 13.00. 

UM Łeba

Skrócony czas pracy 
Urzędu Miasta 
w Łebie 


