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Z okazji Dnia Kobiet pragniemy złożyć Paniom życzenia –
wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia i szczęścia, by w każdym
dniu roku uśmiech na twarzy gościł tak samo często,
jak w tym świątecznym dniu.
Życzymy, aby każdy dzień był wyjątkowy
i przyniósł powody do zadowolenia
oraz by nigdy nie zabrakło ciepła i miłości płynących
od najważniejszych osób w Waszym życiu!
Z wyrazami szacunku

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

Burmistrz Miasta Łeby
wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Łebie
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Z życia gminy

freepik.com

Ogłoszenie o naborze – Program „Czyste
powietrze Łeby” (Edycja 2018)
Łeba, dnia 22.02.2018
Burmistrz Miasta Łeby uprzejmie informuje o zmianie Regulaminu Konkursu „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2018)
ogłoszonego przez WFOS w Gdańsku.
Aktualizacja dotyczy zakresu zadań konkursowych tj. w § 3.
Regulaminu pn. Zadania konkursowe w pkt. 1 dodano elektryczne urządzenie grzewcze do źródeł ciepła mogących zastąpić
urządzenia zasilane paliwami stałymi (węglem i koksem).
Przedmiotowe uzupełnienie wychodzi naprzeciw projektowi

zmian taryf za energię elektryczną tj. zapowiadanemu wprowadzeniu taryfy antysmogowej.
Ze względu na proponowaną zmianę zaktualizowany został
Regulamin konkursu , którego nową wersję zamieszczono na na
stronie http://bipleba.nv.pl/umleba/Article/get/id,31098.
html. Zmianie ulega również tabela „Wyciag z zasad dofinansowania przedsiewzięć polegających na wymianie źródeł ciepła” (wersja 21.02.2018)

Łeba, dnia 2018-02-19
Działając na podstawie § 6 ust.1 „Regulaminu w sprawie zasad
i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu
miasta Łeby dla podmiotów uprawnionych na dofinansowanie
zadań związanych z wymiana starego źródła ciepła na nowe
– ekologiczne” zwanego dalej „Regulaminem” stanowiącego
załącznik nr 1 do uchwały Nr XVII/209/2016 Rady Miejskiej
w Łebie z dnia 18 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.Woj.Pom. poz. 1618)
Burmistrz Miasta Łeby ogłasza nabór na przyznanie dofinansowania na realizację przedsięwzięć polegających na wymianie
starego źródła ciepła na nowe – ekologiczne (zakup i montaż
urządzeń grzewczych) w ramach programu „Czyste powietrze
Łeby” (Edycja 2018) zgodnie z postanowieniami w/w regulaminu.
Rodzaje inwestycji objętych naborem w konkursie „Czyste
powietrze Łeby” (Edycja 2018) oraz warunki udzielenia i wysokość dotacji przedstawiono na stronie http://bipleba.nv.pl/
umleba/Article/get/id,31098.html
Wnioskodawcy mogą skorzystać z dodatkowego dofinansowania z programu finansowanego przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska w Gdańsku „Czyste powietrze Pomorza
(Edycja 2018)”.
Zastrzega się ,że warunki udzielenia dotacji z WFOŚ na realizacje przedsięwzięć w ramach programu „Czyste powietrze
Pomorza (Edycja 2018)” oraz termin składania wniosków mogą

ulec zmianie o czym Burmistrz Miasta poinformuje zainteresowanych w takim samym trybie jak w przypadku ogłoszenia
o naborze.
Wniosek o dofinansowanie podpisany przez osobę uprawnioną należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Łebie (ul.
Kościuszki 90, 84-360 Łeba) w formie pisemnej według wzoru określonego w załączniku do Regulaminu oraz niniejszego
ogłoszenia wraz z wymienionymi w nim załącznikami. Wniosek
należy złożyć w 1 egzemplarzu. W przypadku złożenia kserokopii dokumentów, wymagane jest przedłożenie ich oryginałów do wglądu.
Wnioski należy składać w terminie do dnia: 16 kwietnia 2018 r.
Wnioski ,które wpłyną po terminie oraz wnioski niekompletne zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
Rozstrzygnięcie konkursu planuje się do dnia: 2 lipca 2018 r.
Za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpłynięcia kompletnego wniosku do Urzędu Miejskiego w Łebie. Data stempla
pocztowego może decydować o zachowaniu terminu pod warunkiem jednoczesnego przekazania w terminie wniosku za
pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej.
Andrzej Strzechmiński
Burmistrz Miasta Łeby
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Pomorskie Szlaki Kajakowe – Rzeka Łeba –
Uwolnij Energię Natury
W

dniu 11 grudnia 2017r. w Polskiej
Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku
nastąpiło uroczyste podpisanie umowy
na realizację projektu pn.: „Pomorskie
Szlaki Kajakowe - Rzeka Łeba - Uwolnij
Energię Natury” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi
Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.4
Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.
Gmina Łęczyce jako Beneficjent dofinansowania (Lider) reprezentowała całe
Partnerstwo projektu, w skład którego
wchodzą również: Gmina Miasto Lębork,

Gmina Wicko, Gmina Główczyce, Gmina Nowa Wieś Lęborska, Gmina Miejska
Łeba.
Przedmiotem projektu jest rozbudowa
sieci szlaków kajakowych z ich kompleksowym zagospodarowaniem na rzekach:
Łeba oraz Chełst - od m. Paraszyno do m.
Łeba, poprzez budowę przystani i przenosek kajakowych wraz z zagospodarowaniem oraz oznakowaniem szlaku. Projekt
w swej idei ma przyczynić się do powstania silnej, regionalnej marki turystycznej
bazującej na szlakach kajakowych, wykreowania unikatowego, sieciowego produktu turystycznego.
Realizacja zaplanowana jest na lata
2018-2020, jednakże główne działania

zgodnie z przyjętymi harmonogramami
powinny zakończyć się w roku 2019. Rok
2020 związany będzie z promocją projektu.
Wartość inwestycji, zgodnie z przyznanym dofinansowaniem wynosi, 2 808
362,45 zł
Poziom dofinansowania wynosi 85%
kosztów kwalifikowanych inwestycji –
do kwoty 2 387 108,08 zł.
Grzegorz Kleina, UM Łeba

Spotkanie dotyczące zatrudniania
obcokrajowców
tym samym wszelkie wątpliwości związane z zatrudnieniem obywateli głównie
państw trzecich.
Wszystkich zainteresowanych zatrudnieniem obcokrajowców zapraszamy również do odwiedzenia strony Powiatowego
Urzędu Pracy w Lęborku
http://lebork.praca.gov.pl/
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lutego br. w Urzędzie Miejskim
w Łebie odbyło się spotkanie dotyczące zatrudniania obcokrajowców
na terytorium RP. Spotkanie ważne ze
względu na zbliżający się sezon letni
w Łebie, a co za tym idzie zwiększony nabór pracowników sezonowych, w tym obcokrajowców.

Straży Granicznej, chor. sztab. Paweł Adamowicz z Referatu ds cudzoziemców wyjaśnił wszystkim zebranym gościom na
co mają zwracać szczególną uwagę przy
zatrudnianiu obcokrajowców. Korzystając z przygotowanej prezentacji, pokazał
jak wyglądają paszporty, paszporty biometryczne i wizy.

O formalnej stronie zatrudnienia
pracowników zza wschodniej granicy
opowiedzieli przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku. Natomiast
zaproszony na spotkanie funkcjonariusz

Podczas spotkania dopisała wysoka frekwencja. Wszyscy zainteresowani przedsiębiorcy otrzymali pakiet materiałów
infiormacyjnych oraz uzyskali odpowiedzi na nurtujące ich pytania, rozwiewając

Według statystyk Powiatowego Urzędu
Pracy w Lęborku rejestracja oświadczeń
o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi – obywatelowi Republiki Armenii,
Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej
i Ukrainy w powiecie lęborskim wygląda następująco:
lata 2013–2017
2013 r. – 17
2014 r. – 19
2015 r. – 133
2016 r. – 354
2017 r. – 728
Tekst i fot. Marlena Wejher
CIT Łeba
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USC –statystyka za 2017 rok
W 2017 roku urodziło się siedemnaścioro Łebian
(9 dziewczynek i 8 chłopców),
zmarło 38 mieszkańców naszego miasta.
Sporządzono 32 akty małżeństwa.
Jedenaście par złożyło oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński
w urzędzie stanu cywilnego. Od sześciu par przyjęto oświadczenie poza urzędem stanu cywilnego. Pozostałe pary zawarły tzw. małżeństwa konkordatowe.
Liczba mieszkańców Łeby ( stan na 31.12.2017 )
zameldowanych na pobyt stały 3547,
zameldowanych na pobyt czasowy 128.
Małgorzata Stasiak
USC w Łebie
freepik.com

Rajd Rowerowy do Pragi
W dniach od 3 maja do 11 maja 2018 roku odbędzie się rajd
rowerowy do Pragi zorganizowany przez Gminę Miejską Łeba
i Gminę Nowa Wieś Lęborska. Po wielkim medialnym sukcesie
trzech ostatnich edycji zaplanowaliśmy jego kontynuację.
W rajdzie w tym roku weźmie udział 6 osób.
„Trzeźwo patrzę - trzeźwo jadę” jest akcją nastawioną na profilaktykę uzależnień stworzoną dla popularyzacji wiedzy
na temat problemów, jakie niesie za sobą
uzależnienie od alkoholu oraz innych używek i wskazanie alternatywy spędzania
wolnego czasu – czynnie z rodziną bądź
ze znajomymi. Jest to też ukazanie młodemu pokoleniu, jak atrakcyjnie i zdrowo

można spędzić urlop, a przy okazji zobaczyć wiele ciekawych miejsc napotkanych
po drodze.
Ponadto planowana akcja będzie miała jak zwykle przesłanie charytatywne.
W ramach tej akcji chcemy pomóc rodzicom 7-letniego chłopczyka – Franciszka
Kowalczyka, chorego na rzadką chorobę

„mukowiscydozę”, w zebraniu odpowiednich środków finansowych na kosztowne
leczenie syna.
Trzecim elementem jest promowanie
walorów przyrodniczych i turystycznych
miasta Łeby, Słowińskiego Parku Narodowego oraz całego naszego regionu. Uczestnicy rajdu będą codziennie pokonywać
około 120 kilometrów na rowerach.

Tekst i fot. Michał Sałata

Z życia gminy

Stowarzyszenie
Rowerowe „BAŁTYK”
z siedzibą w Łebie
Będą „nabijać”
kilometry na zakup
wózka inwalidzkiego
P

od koniec ubiegłego roku założono stowarzyszenie rowerowe „Bałtyk” w Łebie. W chwili obecnej stowarzyszenie
liczy 6 osób. Obecny skład stanowią osoby z Łeby, jak również
z pobliskich gmin.
Cele Stowarzyszenia to popularyzacja zdrowego trybu życia,
integracja społeczna, aktywizacja społeczeństwa do uprawiania sportu, a w szczególności do jazdy na rowerze i promocja
regionu. We wrześniu i październiku 2017 r. odbyły się wyjazdy rowerowe członków stowarzyszenia rowerowego „BAŁTYK” po terenach województwa pomorskiego, województwa
warmińsko-mazurskiego, w tym również po wschodnim szlaku
rowerowym Green Velo.
W obecnym roku zaplanowane są wyjazdy rowerowe po Polsce, jak również za granicę.
Wszystkich chętnych do uczestnictwa w wyjazdach rowerowych czy też przyłączenia się do stowarzyszenia serdecznie zapraszamy! Zainteresowanych prosimy z nami o kontakt
(e-mail: bikeleba@gmail.com).
Prezes Stowarzyszenia rowerowego „BAŁTYK” Wojciech Siwczyński

Powiat Lęborski – Organizator akcji, wspólnie z Partnerem –
firmą Farm Frites Poland S.A. zaprasza wszystkie osoby biegające, uprawiające Nordic-Walking i praktykujące przeróżne formy turystyki rowerowej do udziału w rywalizacji pn. „Powiat
Lęborski – Z nami zdrowo i sportowo” z aplikacją Endomondo.
Celem projektu jest wspólne pokonanie 100 tysięcy km w terminie od 9 lutego do 31 lipca 2018 roku.
Jeżeli założony cel zostanie osiągnięty to partner akcji ufunduje wózek elektryczny dla niepełnosprawnej osoby z terenu
powiatu lęborskiego.
Najlepsi chodziarze, biegacze i rowerzyści, którzy zgromadzą
na swoich kontach w aplikacji największą liczbę kilometrów, zostaną wyróżnieni podczas plenerowej imprezy „Zakończenie
Lata” – na Placu Pokoju, 25 sierpnia 2018.
Nie trzeba wiele by dołączyć – wystarczą dobre chęci i zainstalowana na urządzeniu mobilnym Aplikacja Endomondo.
Każdy uczestnik rywalizacji otrzyma od Organizatora pakiet
startowy, w tym kamizelkę odblaskową poprawiającą widoczność na drodze, a więc poziom bezpieczeństwa. Na najlepszych
czekać będą upominki. Na osoby biorące udział w tej akcji „nabijania” kilometrów czekają pakiety startowe dostępne m.in.:
w Centrum Informacji Turystycznej w Łebie, ul. Kościuszki 121.
Tekst. Starostwo Powiatowe w Lęborku

Dyżury Radnych

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łebie Zdzisław Stasiak
pełni dyżur w pierwszą i ostatnią środę miesiąca w godz.
od 12.00 do 15.00 w budynku Urzędu Miejskiego przy
ul.Kościuszki 90 pokój nr 2 – Biuro Rady Miejskiej (parter).
Radni Rady Miejskiej w Łebie pełnią dyżury w każdy
poniedziałek w godz. od 14.30 do 15.30 w budynku
Urzędu Miejskiego przy ulicy Kościuszki 90 w pokoju
nr 2 – Biuro Rady Miejskiej (parter).
Radny Rady Powiatu Lęborskiego Tomasz Tutak pełni
dyżur w pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach:
13.30 – 14.00 w sali nr 1 UM.
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Zespół

na Dzień Kobiet w Łebie !

marca
Burmistrz Miasta Łeby ma zaszczyt zaprosić wszystkie Panie na koncert zespołu
PECTUS organizowany z okazji Dnia Kobiet. Zespół jest autorem takich hitów jak:
„To co chciałbym ci dać”, „Iluzja” czy „Barcelona”. Koncert odbędzie się 8 marca, o godz.
18.00 w Rybackim Centrum Kultury i Formacji BOLENIEC w Łebie. W programie
ponadto: słodki poczęstunek, występy lokalnych zespołów oraz drobny upominek.
Oprac. Michał Sałata

Z życia gminy

Godzina dla ziemi – akcja WWF
P

ragniemy zaprosić mieszkańców Łeby
do udziału w promującej ideę ochrony
środowiska akcji Godzina dla Ziemi WWF,
która wybije w sobotę 24 marca o 20:30.

Godzina dla Ziemi WWF to wyjątkowa akcja społeczna, która co roku jednoczy miliony ludzi na całym świecie.
W zeszłym roku wśród osób zaangażowanych w to niezwykłe wydarzenie znaleźli się mieszkańcy prawie 180 państw
świata, a prawie 13 000 instalacji rozświetlających zabytki i pomniki zostało wyłączonych. W samej Polsce w akcji
wzięło udział prawie 80 miast.
Godzina dla Ziemi WWF, to akcja,
w której fundacja WWF wspólnie z milionami ludzi na całym świecie deklaruje chęć ratowania przyrody. Kojarzona
jest ona głównie z tym, że na jedną godzinę ludzie gaszą światła w swoich domach,
a władze miast wygaszają oświetlenie
w budynkach użyteczności publicznej.
W Polsce od kilku lat akcja zmieniła nieco
swój charakter i jej celem stało się rozwiązywanie konkretnych problemów ekologicznych.
W zeszłym roku tematem Godziny dla
Ziemi WWF była ochrona jednej z najpiękniejszych rzek w Europie – Wisły,

wcześniej ochrona populacji wilka w Polsce, a przed trzema laty krytycznie zagrożona bałtycka populacja morświna.
Wszystkie prowadzone przez nas akcje
uzyskiwały bardzo szerokie poparcie
społeczne, dzięki któremu udało nam
się zmieniać rzeczywistość i ograniczać
problemy przyrodnicze.
Tegoroczna edycja Godziny dla Ziemi
WWF, odbędzie się pod hasłem „Ratujmy
serce Karpat”. Puszcza Karpacka to obszar rozciągający się wzdłuż południowo-wschodnich granic Polski, daleko od
dużych miast i skupisk ludzkich. To jedyne miejsce w Polsce, gdzie żyją wszystkie
nasze duże drapieżniki - niedźwiedź, wilk
i ryś oraz bardzo rzadkie w skali Europy
ptaki, jak orzeł przedni, puszczyk uralski i sóweczka. Jest to już jeden z niewielu
obszarów na Starym Kontynencie, gdzie
człowiek może odpoczywać w pełnej harmonii z przyrodą. Dlatego opowiadamy
się za tym, aby najcenniejsze fragmenty
Puszczy Karpackiej, jako nasze dziedzictwo narodowe, zachować dla przyszłych
pokoleń!
Puszcza Karpacka, skrywa swoje serce, czyli teren planowanego od wielu lat
Turnickiego Parku Narodowego. Na jego
obszarze zostało zlokalizowanych ponad

6 tys. drzew o wymiarach pomnikowych.
Mimo niekwestionowanych walorów
przyrodniczych i turystycznych powołanie parku narodowego przeciąga się,
a przyroda ulega ciągłej degradacji. Dlatego domagamy się przyspieszenia prac nad
utworzeniem Turnickiego Parku Narodowego, a podczas naszej marcowej kampanii chcemy uzyskać poparcie tysięcy ludzi
w Polsce dla tej idei. Jak do tej pory zebraliśmy już ponad 100 tys. podpisów pod
apelem o utworzenie Turnickiego Parku
Narodowego. Zamierzamy zebrać łącznie
200 tys., po to, aby silny głos społeczny był
w końcu usłyszany.
O godz. 20.30 w sobotę 24 marca w całej
Polsce zgasną światła w geście solidarności z ideą ochrony Puszczy Karpackiej. Na
stronie sercekarpat.pl będziemy zachęcać
do złożenia podpisu pod petycją.
Tekst i fot. WWF Polska
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Dzień Pamięci „Żołnirzy
Wyklętych”
1

marca obchodzony były Narodowy
Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Z tej okazji Burmistrz Miasta Łeby –
Andrzej Strzechmiński, Przewodniczący Rady Miejskiej w Łebie, Pan Zdzisław
Stasiak oraz Proboszcz Parafii pw. Wniebowzięcia N.M.P w Łebie, o. Mariusz
Legieżyński złożyli wieniec i zapalili symboliczny znicz przed figurą Matki Boskiej
Fatimskiej.
3 marca w Kościele pw. Wniebowzięcia
N.M.P w Łebie odprawiona została msza
święta w intencji „Żołnierzy Wyklętych”.

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy
Wyklętych” to polskie święto państwowe
obchodzone corocznie 1 marca, poświęcone upamiętnieniu żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego
podziemia.

Tekst. Marlena Wejher
Fot. Julia Tomicka

„Wodociąg” burmistrza Bunka
P

ewnie niejeden mieszkaniec Łeby zauważył, że ulica Kościuszki od Nowęcińskiej do ul. Łąkowej jest wyraźnie
węższa, niż jej dalszy ciąg w kierunku mostu. Przy odrobinie wyobraźni możemy
ją porównać do kształtu butelki. Dotyczy
to oczywiście jezdni razem z chodnikami. Różnica wynosi kilka metrów. Co
takiego istotnego tu zaszło, że główna
ulica miasta posiada odcinki o różnych
szerokościach? Aby wyjaśnić przyczynę
tej niekonsekwencji musimy cofnąć się
w czasie o blisko trzy i pół wieku. Otóż
w roku 1685 ówczesny burmistrz, Georg Bunk, zlecił wykopanie i umocnienie
wąskiego kanału, właściwie rowu, do zaopatrywania miasta w wodę. Ciek ten miał
swój początek na południowo-zachodnim
brzegu jeziora Sarbsko, następnie biegł
po linii prostej do skrzyżowania dzisiejszych ulic Łąkowej i Kościuszki i tam skręcał w prawo. Stąd toczył on jeziorną wodę
środkiem głównej ulicy i kończył swój żywot w kanale Chełst, w miejscu dzisiejszego mostu. Pierwszy most wybudowano
tam dopiero w XIX w., a na drugą stronę
Chełstu przeprawiano się przez bród lub
kładką obok młyna.
Takim to sposobem główna ulica miała „dwa pasy ruchu” z rowem pośrodku. W celu ułatwienia komunikacji obie
strony były połączone kilkoma mostkami.
Dzięki tej inwestycji burmistrz zapisał się
na kartach historii. W źródłach pisanych
i na dawnych mapach występuje oficjalna
nazwa „Bunken Graben” (rów Bunka). Aby
to przedsięwzięcie było w ogóle możliwe,

konieczny był wyższy od naturalnego
poziom lustra wody na jeziorze Sarbsko. Sposobność stwarzał młyn wodny,
od dawna pracujący nad kanałem Chełst.
Znajdował się on na działce sąsiadującej
z dzisiejszą pocztą. Istniejące na kanale
spiętrzenie spowodowało podniesienie
poziomu wody w jeziorze i to wystarczyło
do napędu koła młyńskiego. Jak się okazało, wystarczało to również do zasilenia
tego swoistego akweduktu.
3 lata przed oddaniem do użytku patentu Bunka, Łebę nawiedził masowy pożar. Spaleniu uległo wówczas 30 domów,
stanowiących dokładnie połowę miasta.
Wtedy spłonął też kościół, który posiadał

drewnianą konstrukcję ryglową, wypełnioną ceglanym murem (pruski mur).
Przyczyną pożaru było uderzenie pioruna w dom sąsiadujący z kościołem. Jednym z powodów tak gigantycznych strat,
był deficyt wody niezbędnej do zdławienia czerwonego kura. Innym czynnikiem
była gęsta, drewniana zabudowa ze słomianymi dachami, skupiona głównie na
500 metrowym odcinku dzisiejszej ul.
Kościuszki, od Nowęcińskiej do 1 Maja.
Miasto liczyło wtedy ok. 350 mieszkańców, do dyspozycji których było tylko
kilka prywatnych i publicznych pomp
wodnych. Z tego względu zaopatrzenie w duże ilości wody było uciążliwe,

Z historii miasta
zwłaszcza do pojenia zwierząt i podlewania ogrodów. Dziś trudno sobie wyobrazić, żeby woda z jeziora Sarbsko mogła
służyć do picia, ale dawniej takich rozterek nie było. Dlatego rów ten spełniał rolę
swego rodzaju wodociągu. Każdy mógł
czerpać dowolne ilości przed domem lub
bez problemu napoić zwierzęta gospodarskie, które w Łebie powszechnie hodowano. Ze studni kopanych korzystano
rzadko, z uwagi na wysoki poziom wód
przypowierzchniowych. W Łebie woda
ta jest mocno zanieczyszczona i posiada
nieciekawy zapach, nie nadając się do
celów spożywczych i pojenia zwierząt.
Tak wkroczyliśmy w kwestie sanitarne,
ówcześnie opierające się na niskich standardach. W czasie opadów deszczu rów
zamieniał się w rynsztok i wraz z deszczówką odprowadzał nieczystości spłukiwane z podwórek i ulicy, w tym odchody
zwierząt i inne zanieczyszczenia.
Po upływie 3 lat od uruchomieniu tego
przekopu Łebę niestety znowu nawiedził
masowy pożar. 4 listopada 1688 r. strawił
on 28 domów. Nie wiemy dokładnie, który
rejon głównej ulicy został nim wtedy dotknięty i w jakim stopniu rów Bunka przyczynił się do jego opanowania. Miasto się
rozwijało w kierunku północnym i nowe
domy stawiano w coraz większej odległości od jego krawędzi. Dlatego w śródmieściu ulica Kościuszki jest najszersza.
W roku 1855 rów zasypano i w ten sposób
powstała piękna, szeroka ulica. W ostatnim roku przestał on dostarczać wodę,
tym samym tracąc na znaczeniu. Przyczyną było zlikwidowanie spiętrzenia młyńskiego na kanale Chełst, co spowodowało
obniżenie lustra wody na jeziorze Sarbsko i przy niskich stanach rów całkowicie
wysychał. Tak zakończyła się 170-letnia

historia tego udogodnienia, które towarzyszyło kilku pokoleniom mieszkańców.
Na wodociąg z prawdziwego zdarzenia
przyszło jeszcze trochę poczekać. Łeba
otrzymała go w I połowie lat 30. XX w.
Patrząc z dzisiejszej perspektywy, stacja
pomp znajdowała się na południowym
skraju podwórza urzędu miejskiego. Kwestią problematyczną była pogarszająca się
z upływem lat jakość wody, z którą mieszkańcy zmagali się aż do ostatnich dekad
XX w. Pod koniec tego okresu była ona
nieklarowna o nieprzyjemnym smaku
i zapachu, zwłaszcza w okresie dużego poboru latem. Obecnie zaopatrzeniem miasta w wodę zajmuje się Przedsiębiorstwo
Wodociągowe „Łeba-Wicko” z Nowęcina.
Ujęcia znajdują się w pobliskim Łebieńcu, a jakość tamtejszej wody jest bardzo
dobra. Uzyskuje się ją z trzech otworów
o głębokościach od 107 do 139 m. Oceny

jakości wody, okresowo wykonywane
przez lęborski Sanepid, brzmią niemal jak
laurki. Szkiełko i oko to jedno, a odczucia
konsumentów drugie. Poprosiłem kilku
znajomych o wyrażenie opinii. Wszyscy
byli zgodni, że w tej kwestii jest dobrze
lub bardzo dobrze. Dawni mieszkańcy pochylając się z wiadrem nad rowem Bunka
pewnie nigdy nie przypuszczali, że przyszłe pokolenia łebian będą się raczyły wyborną wodą o przedniej jakości i to bez
konieczności wychodzenia z domu.

Jarosław Gburczyk
(autor jest pasjonatem historii Łeby
i jej byłym mieszkańcem)

zapowiedź

Festiwal Kolorów ponownie
zawita do Łeby!
Holi Festival Poland to największa ogólnopolska edycja imprez z kolorowymi proszkami. 14 lipca 2018 roku ponownie
zawita do Łeby. Odbędzie się przy ulicy Tysiąclecia już od godziny 16:00.
Wstęp na imprezę jest bezpłatny. Czekać na Was będą:
• Kolorowe PROSZKI HOLI – aż 14 kolorów,
• Najlepsi DJ’e poprowadzą imprezę tak, abyście nie mieli
czasu na odpoczynek,
• Kolorowa wata cukrowa,
• Kolorowe okulary,
• BAZOOKI CO2,
• Strefa foodtruck’ów.
Oprac. Michał Sałata
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Aktualności

Łebska Karta Turysty
G

mina Miejska Łeba wraz z Lokalną Organizacją Turystyczną „Łeba -Błękitna Kraina” rozpoczyna innowacyjny i pilotażowy projekt pn. „Łebska Karta Turysty”. Będzie to produkt,
którego celem kluczowym ma być ułatwienie poznania miasta
Łeby oraz jego bliskiego sąsiedztwa, a także zaoszczędzenie
na wydatki odwiedzającym nadmorski kurort wczasowiczom.

Nowy projekt upoważniać będzie do licznych rabatów na
usługi u partnerów tego projektu, którzy się do niego przyłączą. Partnerami projektu mogą zostać osoby oraz podmioty działające na terenie Gminy Miejskiej Łeba oraz w bliskiej okolicy.
Karta ma upoważniać do rabatów u wszystkich partnerów projektu. Jedynym autoryzowanym punktem sprzedaży tej karty
będzie siedziba LOT Łeba – Błękitna Kraina. Termin ważności
karty będzie obowiązywał od 1 maja 2018 roku do 30 kwietnia
2019. Sprzedaż rozpocznie się również z dniem rozpoczęcia
obowiązywania karty. Do karty zostanie dołączona broszura
zawierająca szczegółowe informacje na temat projektu oraz
wysokości zniżek u danych podmiotów.
Jednorazowy koszt karty to kwota 20 zł. Karta będzie wystawiana imiennie i będzie ważna jedynie po okakazaniu dowodu
osobistego u danego partnera. Projekt z roku na rok będzie rozwijał się i rozbudowywał. Rabaty będą dotyczyły m.in. wstępów
do atrakcji turystycznych, przewozów, zniżek w restauracjach
i kawiarniach, zniżek na koncerty organizowane w Łebie, wycieczek, zniżki do sklepów z pamiątkami oraz usług SPA.
W ten sposób Gmina Miejska Łeba chce zachęcić turystów do
odwiedzenia Łeby w sezonie letnim. Emisji karty towarzyszyć
będzie kampania promocyjna. Formularz zgłoszeniowy dostępny będzie w LOT „Łeba – Błękitna Kraina”.
Już teraz zachęcamy wszystkich zainteresowanych partnerów do przyłączenia się do tego projektu. Wszystkie informacje można uzyskać telefonicznie u Pana Przemysława Rychtera,
Tel. 790 883 354

Łebska gra
w Piotrusia
Ł

ebska promocja wprowadza na rynek kolejny hit promocyjny. Tym razem produkt ten powstanie głównie z myślą
o dzieciach. Będzie to popularna gra karciana dla najmłodszych „Piotruś”. Zasady samej gry są bardzo proste. Może w niej
uczestniczyć od 2 do 4–5 graczy. Talia zawiera 25 kart: 12 par
z obrazkami tego samego rodzaju w każdej parze oraz „czarnego Piotrusia”, nie mającego pary. Na kartach znajdą się obrazki
związane z łebskimi atrakcjami turystycznymi. „Piotruś” wyrabia spostrzegawczość, uczy zachowań społecznych, a przede
wszystkim rozwija skojarzenia. Produkt będzie gotowy z początkiem maja br. i rozdawany bezpłatnie podczas akcji i targów promocyjnych. Jak widać Łebska promocja nie próżnuje,
jest kreatywna i co roku zaskakuje turystów swoimi innowacyjnymi pomysłami.
Oprac. Michał Sałata

Z życia gminy

XXIV Targi Regiony Turystyczne NA STYKU
KULTUR w Łodzi
W dniach 16 – 18 marca 2018 roku odbędzie się XXIV edycja Targów Regiony
Turystyczne NA STYKU KULTUR. Wydarzenie odbędzie się w hali Expo-Łódź.
Targi Regiony Turystyczne NA STYKU
KULTUR to wyjątkowe przedsięwzięcie,
zarówno o charakterze targowym jak
i kulturalnym, dające możliwość zapoznania się z walorami turystycznymi regionów Polski i Europy, a także z ich kulturą,
tradycją i historią.
Targi REGIONY TURYSTYCZNE NA
STYKU KULTUR są kopalnią pomysłów

i niewyczerpalnym źródłem inspiracji
związanych ze zwiedzaniem Polski i świata, a co za tym idzie obowiązkowym wydarzeniem dla osób, które uwielbiają
wyprawy i przygody.
Dla osób, które planują wyruszyć
w drogę, wystawcy uczestniczący w targach proponują bardzo atrakcyjną ofertę: od standardowych ofert turystycznych
aż do niekonwencjonalnych metod podróżowania.
Podobnie jak w roku ubiegłym Lokalna
Organizacja Turystyczna „ŁEBA-Błękitna

Kraina” przy współpracy z Gminą Miejską Łeba będzie reprezentować nasze
miasto. Partnerem akcji jest Pomorska
Regionalna Organizacja Turystyczna.
Prosimy o przygotowanie materiałów i ofert, które zachęcają do aktywnego wypoczynku. Materiały prosimy
dostarczyć do biura Lokalnej Organizacji Turystycznej „ŁEBA-Błękitna Kraina”
ul. Tysiąclecia 11 lub do Centrum Informacji Turystycznej w Łebie ul. Kościuszki 121.

Free Time Festival w Gdańsku
W

dniach 7 – 8 kwietnia w Amberexpo w Gdańsku odbędzie się kolejna
edycja targów turystycznych Free Time
Festival.
Free Time Festival, czyli festiwal wolnego czasu, to wydarzenie kierowane do
osób, które lubią aktywnie spędzać czas
wolny oraz poszukują nietypowych i ciekawych atrakcji turystycznych, kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych. To

dynamiczne, nowoczesne i multidyscy- „ŁEBA-Błękitna Kraina” biuro@lotleba.pl
plinarne wydarzenie, które w jednym lub z Centrum Informacji Turystycznej
miejscu i czasie łączy kilka uzupełnia- w Łebie it@leba.eu w celu uzgodnienia
jących się projektów m.in.: Festiwal Tu- warunków uczestnictwa.
rystyki i Czasu Wolnego, Bike Festiwal,
Sport i aktywny tryb życia, Kajak Expo
i sporty wodne.
Wszystkich zainteresowanych udziałem w targach prosimy o kontakt z biurem Lokalnej Organizacji Turystycznej

Oprac. Przemysław Rychter, Lokalna
Organizacja Turystyczna
„Łeba-Błękitna Kraina”
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W

związku z przypadkami porzucania kotów udomowionych na terenie bytowania kotów wolno żyjących na
parkingu przy ul. Turystycznej w Łebie
(tzw. Agados) uprzejmie informuję, iż
porzucanie zwierzęcia, a w szczególności psa lub kota, przez właściciela bądź
przez inną osobę, pod której opieką zwierzę pozostaje, jest formą znęcania się nad
zwierzęciem i jest przepisami prawa zabronione (art.6 ust.1a ustawy o ochronie
zwierząt).
Ponadto przewożenie kotów udomowionych (będących następnie bezdomnymi w efekcie ich porzucenia) do miejsca
bytowania kotów wolno żyjących z myślą
że sobie poradzą jest skrajnie nieodpowiedzialne. Zwierzęta wolno żyjące nie są
zwierzętami bezdomnymi. Ustawodawca

dokładnie określił, kiedy zwierzę jest bez- z dokarmiania pomaga im na pewno przedomne – „to zwierzęta domowe lub go- trwać – ale nie powoduje, iż stają się przez
spodarskie, które uciekły, zabłąkały się to zwierzętami udomowionymi. Nie nalelub zostały porzucone przez człowieka, ży takich kotów (wolno żyjących) oswajać
a nie ma możliwości ustalenia ich właś- na siłę i zamykać w celu ich udomowienia.
ciciela lub innej osoby, pod której opie- Również wyłapywanie ich i umieszczaką trwale dotąd pozostawały (art. 4 pkt. nie w schroniskach jest łamaniem prawa
16 ustawy o ochronie zwierząt). Błędem i przykładem bezmyślności. Te zwierzęta
jest więc określanie kotów wolno żyją- „kochają” swobodę – klatka w schronisku
cych „bezdomnymi”, chyba że bezspornie jest dla nich męką, a stały kontakt z człowiemy, iż dany kot miał kiedyś dom i go wiekiem – powodem do stresów.
stracił. W myśl ustawy o ochronie zwieW związku z powyższym uprzejmie
rząt – zwierzęta wolno żyjące (dzikie) „to proszę o nie porzucanie zwierząt i przezwierzęta nieudomowione żyjące w wa- strzeganie zapisów ww. ustawy.
runkach niezależnych od człowieka”(art.
4 pkt. 21 ww. ustawy). Okazjonalne lub
Wojciech Siwczyński - inspektor
stałe dokarmianie takich zwierząt nie
d/s ochrony środowiska
zmienia niczego w ich statusie – są to nai
gospodarki
komunalnej
dal koty wolno żyjące, a fakt korzystania

Rozbudowa MOPS w Łebie
P

lanowana jest rozbudowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łebie. Mieszkańcy mogą się zapoznać
z wizualizacją obiektu po remoncie. Ogłoszono już przetarg,
który ma wyłonić wykonawcę. Jeszcze w tym roku mają rozpocząć się prace budowlane związane z rozbudową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łebie. Inwestycja obejmuje
także tereny przyległe. Powstanie parking, droga dojazdowa
i mały teren zielony.
W obecnym budynku nie ma pomieszczeń dla psychologa, terapeuty i asystenta rodziny, który prowadzi rozmowy dotykające często spraw osobistych i intymnych.
W zmodernizowanym obiekcie powstanie, między innymi,
mieszkanie kryzysowe. Zamieszkać w nim będzie mogła rodzina, która zostanie dotknięta poważną sytuacją kryzysową. Będą
dodatkowe pomieszczenia dla osób bezdomnych, w których będą
mogli skorzystać z kuchni, toalety, łazienki, a nawet pralni.
Wstępnie na realizację inwestycji potrzebne będzie około
1,5 miliona złotych.
Tekst i fot. UM Łeba

freepik.com

Informacja
dotycząca kotów w Łebie

Sport

XX Jubileuszowy Maraton
Piłki Siatkowej w Łebie
Ł

eba i cały Powiat Lęborski przez trzy
dni były areną zmagań XX Międzynarodowego Maratonu Piłki Siatkowej
Młodzieży w kategorii kadetka i kadet.
W pierwszej części maratonu wystartowały 43 zespoły (23 zespoły kadetek i 20
zespołów kadetów). Mecze odbywały się
m.in: na Hali Sportowej Szkoły Podstawowej w Łebie. Głównymi organizatorami
maratonu byli Jarosław Pruski i Joanna
Bieniek. Gospodarzem imprezy w Łebie
był Burmistrz Miasta Łeby.
Przypomnijmy, że w pierwszym turnieju w 1999 roku w Łebie udział wzięło
7 zespołów. Podobnie, jak w roku ubiegłym, w turnieju wystartowała Reprezentacja Polski kadetów U 15 kończąc
rozgrywkami tygodniowe zgrupowanie w Łebie. Turniej zaszczycili swoją
obecnością trenerzy i koordynatorzy
szkolenia centralnego i trenerzy kadr
młodzieżowych Polski – Pan Grzegorz
Wagner – SMS Szczyrk, Koordynator krajowy Siatkarskich Ośrodków Szkolnych
Pan Zbigniew Krzyżanowski, Koordynatorzy Regionalni SOS – Panowie Krzysztof Felczak i Jacek Sitarek oraz Animator
Siatkówki PZPS, były reprezentant kraju, Pan Marcin Prus. Maraton uroczyście
otworzyli Burmistrz Miasta Łeby – Andrzej Strzechmiński, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Lęborskiego – Tadeusz
Rabka, Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Łebie – Maciej Barański, Julia Tomicka –Inspektor ds. Turystyki i Promocji
oraz Przewodniczący Rady Miasta Łeby –
Zdzisław Stasiak.

OTO WYNIKI RYWALIZACJI:
KATEGORIA KADETKA:
1.miejsce – SPS Sparta Braniewo
2. miejsce– Joker Świecie
3.miejsce – Osdiuszor Grodno – Białoruś
KATEGORIA KADET:
1. miejsce– SU KSS Suwałki
2.miejsce– Kadra Woj. Lubelskiego
3.miejsce– Trefl Gdańsk
Wybrano również najlepsze zawodniczki i najlepszych zawodników w poszczególnych zespołach :

KATEGORIA KADETKA:
1.miejsce – SPS Sparta Braniewo– Klaudia Furtak
2. miejsce – Joker Świecie – Dominika
Białecka
3.miejsce – Osdiuszor Grodno – Białoruś – Jana Cielak
KATEGORIA KADET:
1. miejsce– SU KSS Suwałki – Damian
Krakowski
2.miejsce – Kadra Woj. Lubelskiego–
Michał Bielecki
3.miejsce– Trefl Gdańsk – Krzysztof
Podlaski
Trenerzy wybrali również najlepszą
zawodniczkę i zawodnika maratonu kategorii Kadet i Kadetka: MVP dziewcząt –
Agata Plaga – SPS Sparta Braniewo MVP
chłopców – Michał Jarmołowicz SU KSS
Suwałki
Wszystkie zespoły uczestniczące w XX
Maratonie otrzymały puchary.

Wyróżnieni zawodnicy i zawodniczki
oraz MVP otrzymali pamiątkowe statuetki ufundowane przez Burmistrza Miasta Łeby, Burmistrza Miasta Lęborka oraz
Wójtów Gminy Cewice i Wicko. Wszyscy
uczestnicy XX Międzynarodowego Maratonu Piłki Siatkowej Młodzieży otrzymali
pamiątkowe koszulki ufundowane przez
Starostwo Lęborskie.
Wielkie święto siatkówki, jego pierwsza część, dobiegła końca. W pierwszej
edycji w 1999 roku Łeba gościła 650 młodych adeptów siatkówki. Przypomnijmy –
w kwietniu w dniach od 5 do 8 odbędzie
się druga część XX Maratonu, tym razem w kategorii Młodziczka i Młodzik.
W drugiej turze wezmą udział 44 zespoły
(24 dziewcząt i 20 chłopców) z kraju
i z zagranicy
treść: Jarosław Pruski – organizator
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Z życia gminy

Wernisaż malarski w Łebie
malarskich, które w dalszym ciągu można podziwiać w CIT Łeba
do połowy marca, są: Kamila Arseniuk, Elżbieta Biernacka, Hania Borowska, Jolanta Jakubczyk, Krystyna Suchocka oraz Magdalena Szczęsna.
Oprac. CIT Łeba

3

marca 2018 roku w Centrum Informacji Turystycznej w Łebie odbył się wernisaż malarski pn. „Nasza impresje malarskie” zorganizowany przez nasze łebianki – Klub Pracy
Twórczej ABSURD. W tej chwili w spotkaniach grupy regularnie uczestniczy sześć osób. Przybyłych gości na wernisażu powitał Pan Zdzisław Stasiak, Przewodniczący Rady Miasta Łeby.
Techniki malarskie, które są eksponowane w pracach to przede wszystkim malarstwo olejne i akrylowe. Autorkami prac

Łebscy w Morskiej Stacji
Ratowniczej w Łebie
D

zięki uprzejmości Pana Arkadiusza
Puchacza podczas naszego kolejnego
spotkania mogliśmy odwiedzić Morską
Stację Ratowniczą w Łebie.
Tam spotkaliśmy się z oficerem,
który zaprowadził nas na statek ratowniczy „Huragan” i pokazał jego wyposażenie. Mogliśmy usiąść w kabinie,

założyć słuchawki i przez chwilę poczuć
się jak prawdziwi ratownicy w czasie akcji. Obejrzeliśmy również sprzęt medyczny, który ratownicy morscy wykorzystują
podczas akcji na morzu.
Od pana oficera dowiedzieliśmy się
także, że ratownicy, którzy nie są mieszkańcami Łeby, na czas pełnionego przez

nich dyżuru mieszkają w stacji, aby w razie alarmu szybko stawić się na łodzi.
Następnie udaliśmy się do „czerwonej
szopy”, która ma ponad 100 lat. W takich
szopach trzymano dawniej łodzie do ratowania życia oraz sprzęty ratownicze. Tam
obejrzeliśmy skafander nurka oraz zdjęcia z akcji na morzu.
W łebskiej stacji ratowniczej poznaliśmy pracę ratowników, ich ubiór oraz
sprzęt ratunkowy.
Niestety, zabrakło nam czasu, aby uzyskać więcej informacji, dlatego „wprosiliśmy się” z następną wizytą.
Dziękujemy serdecznie Panu Puchaczowi za zaproszenie, a ratownikom za poświęcony nam czas.

Uczestnicy projektu „Jestem łebski” prowadzonego przez bibliotekę miejską

Biblioteka miejska w Łebie

Spotkanie z łebskim rybakiem

W

projekcie „Jestem łebski” nie tylko poznajemy historię miasta, ale
przede wszystkim historię jego mieszkańców. Większość z nas miało lub ma
w rodzinie rybaka, dlatego postanowiliśmy lepiej poznać specyfikę tego zawodu. Na spotkanie zaprosiliśmy Pana
Ludwika Greczko, który jest nie tylko rybakiem, ale również kierownikiem Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb w Łebie.
Od Pana Greczko chcieliśmy dowiedzieć
się na czym polega praca rybaka i jakie
trudności się z nią wiążą. Żeby o niczym
nie zapomnieć, przygotowaliśmy pytania:
– Czy już w dzieciństwie chciał Pan
zostać rybakiem?
–Tak. Od najmłodszych lat kocham morze. Mając 7 lat zbudowałem na plaży
tratwę i chciałem uciekać za granicę. Dostałem za to baty od rodziców, bo trochę
za daleko wyniosło mnie w morze. W wieku 12 lat wypływałem na jezioro Łebsko
na statku wycieczkowo – turystycznym.
– Czy pochodzi Pan z rodziny rybackiej?
– Nie, pochodzę z rodziny lekarzy. To
ja zapoczątkowałem tradycje rybackie
w rodzinie. Zacząłem od rybołówstwa
oceanicznego, bo pływałem na statkach
dalekomorskich, a dopiero później przeszedłem na Bałtyk. Mój syn i wnuk pomagają mi na kutrze.
– Co trzeba zrobić, żeby zostać rybakiem?
– Żeby być rybakiem trzeba mieć przede
wszystkim pasję do łowienia i kochać morze. Zawód rybaka to ciężki zawód. Czasami bywa tak, że przez 72 godziny nie
możemy kłaść się spać, bo trzeba zabezpieczyć rybę, którą wyciągamy z wody.
– Jak wygląda kuter rybacki i z ilu
osób składa się jego załoga?

– Podstawą kutra jest kadłub, który
utrzymuje się na wodzie, a sercem kadłuba jest maszynownia. Trzecim bardzo
ważnym elementem jest nawigacja, której podstawą jest kompas. Kompas pozwala wrócić jednostce do portu, gdy zgasną
wszystkie urządzenia. Załoga kutra liczy
od 3 do 5 rybaków.
– Czy w Łebie na kutrach pływały kobiety?
– Tak. Na przykład na kutrze ŁEB-86 pracowała pani Hokusz. Istnieje takie powiedzenie, że kiedy kobieta jest na łajbie to
przynosi pecha. Dzieje się tak, ponieważ
łajba jest rodzaju żeńskiego i jest zazdrosna o drugą kobietę.
– Jakie teraz łowi się ryby i ile ryb
można złowić w trakcie jednego wyjścia w morze?
– Każda ryba ma swój okres połowowy.
Są też okresy ochronne. Teraz jest dobry
okres na dorsza i łososia, a oprócz tego
łowi się szprotę i śledzia. Łowi się od pół
do jednej tony na jeden trał.
– Jakie ryby najbardziej lubi Pan łowić, a które jeść?

– Najbardziej lubię łowić łososie, natomiast najbardziej smakują mi flądry i torbuty.
– Jaka jest najstarsza jednostka w porcie rybackim w Łebie?
– Jest to „Słowik”, który został zbudowany w 1948 roku. Obecnie kursuje on jako
jednostka wędkarska.
– Czy spotkała Pana jakaś tragedia na
morzu?
– Jak widzicie siedzę tutaj cały i zdrowy,
więc tragedie mnie ominęły, ale na przestrzeni lat utonęło kilku moich kolegów.
Przyczyną tragedii nie zawsze musi być
żywioł. Bywa tak, że kuter ma jakąś wadę,
ale jednak wypływa w morze.
Pan Greczko nie tylko w ciekawy sposób opowiedział nam o pracy rybaka, ale
także specjalnie dla nas nakręcił na kutrze filmiki, żeby pokazać nam jak pracują
rybacy. Serdecznie dziękujemy!
Uczestnicy projektu „Jestem łebski” prowadzonego przez bibliotekę miejską

Warsztaty literackie z tworzenia komiksu
dla łebskich gimnazjalistów

B

iblioteka miejska zaprosiła uczniów z gimnazjum w Łebie
do udziału w warsztatach literackich z tworzenia komiksu, których celem jest promocja czytelnictwa wśród młodzieży.
Podczas warsztatów uczniowie zapoznają się z sylwetkami pisarzy i rysowników komiksów, procesem powstawania komiksu oraz warsztatem twórczym. Poznają również różne gatunki
komiksu europejskiego i światowego. Pod okiem prowadzących
uczestnicy warsztatów stworzą swój własny komiks: napiszą
scenariusz i narysują kadry komiksowe, które złożą w spójną
opowieść.

Warsztaty poprowadzą: Daniel Odija – prozaik, autor słuchowisk, sztuk teatralnych i komentarzy do filmów dokumentalnych, dwukrotnie nominowany do Nike – prestiżowej nagrody
literackiej w Polsce oraz Wojciech Stefaniec – grafik i rysownik komiksowy uważany za jednego z najwybitniejszych swojego pokolenia, autor kilkunastu komiksów, z czego dwa „Noir”
i „Wróć do mnie, jeszcze raz” otrzymały Nagrodę Polskiego Stowarzyszenia Komiksowego za najlepszy album roku.
Warsztaty odbędą się 14 marca o godz. 9 w budynku gimnazjum, ul. Nadmorska 21.
Beata Czaja – dyrektor biblioteki miejskiej
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Łeba utworzy na plaży strefę dla palaczy!
G

mina miejska Łeba na przestrzeni
ostatnich lat w sposób znaczący uporządkowała sytuację na łebskiej plaży
podczas letniego wypoczynku turystów.
W roku 2016 wyznaczona została specjalna strefa na spacery plażą z psami. Rok
później wyznaczono fragment plaży dla
naturystów w zachodniej części plaży
w kierunku Słowińskiego Parku Narodowego.
W tym roku również możemy spodziewać się nowych rozwiązań, które chce
wprowadzić łebski magistrat.
Mając na uwadze komfort wypoczynku turystów jak również ochronę środowiska urzędnicy postanowili wyznaczyć
tym razem strefę dla osób palących papierosy. Jest to ukłon w kierunku znaczącej
liczby turystów.
– Do Urzędu Miejskiego w Łebie już od
dawna wpływały sygnały, że wielu turystów wypoczywających na plaży w naszym
mieście po wypaleniu papierosa wyrzuca
„przysłowiowego peta” za siebie, w piasek.
Nadeszła pora aby zrobić z tym porządek –
mówi Andrzej Strzechmiński, Burmistrz
Miasta Łeby.

Wyznaczone miejsca dla „palaczy” będą
mieściły się w zacisznych miejscach zaraz
przy przebieralniach. Zostaną odpowiednio oznaczone tabliczkami informacyjnymi „STREFA PALACZA\SMOKING AREA”.
W tych strefach zainstalowana zostanie
estetyczna, kamienna popielnica, a w niej
piasek morski. W początkowej fazie planuje się stworzyć 10 takich stref, zarówno
po stronie wschodniej i zachodniej.
– Dochodziło czasem do takich sytuacji, gdzie turyści pozwalali sobie między

sobą na dość ostre przepychanki słowne ze
względu na dym papierosowy – dodaje Burmistrz Miasta Łeby.
Jest to pierwszy etap walki z nieczystościami tytoniowymi, które pozostawiają
po sobie turyści na plażach.
W kolejnym czasie Łeba planuje zakupić automaty na jednorazowe popielniczki. Już od bardzo dawna funkcjonują one
w Europie Zachodniej. W Polsce takie innowacyjne zastosowania nie miały jeszcze miejsca.
– Obecnie jesteśmy na etapie poszukiwania firmy, która obsługiwała by takie
automaty. Z czasem chcemy wprowadzić
również stojaki z popielniczkami plastikowymi tzw. „rożkami”. Na plażach palić nie
wolno! Niestety, ale mało kto to respektuje.
Pora to unormować i zawalczyć z palaczami wskazując im miejsca, w których mogą
oni palić legalnie – mówi Julia Tomicka,
Inspektor ds. Promocji i Turystyki.
Palić na kąpielisku nie wolno, lecz
w rzeczywistości to martwy przepis, bowiem niemal nikt go nie respektuje. Nie
ma także możliwości jego egzekwowania.

Nocne spacery z przewodnikiem „Łeba by night”
Łeba w świetle księżyca

O

prowadzanie po Łebie nocą ? Czemu
nie ! (ale tylko z przewodnikiem ;) To
romantyczne miasto tętni życiem również po zmroku, nocną porą ma wiele do
zaoferowania i prezentuje się nam w zupełnie innej odsłonie. Późnym wieczorem
wszystko wygląda inaczej, zakochani spacerują wtuleni w siebie lub wręcz przeciwnie – spotykamy rozbawione grupy
turystów, a przewodnik po Łebie pod

osłoną nocy jest bardziej skory, by zdradzić swoim Gościom pewne mroczne i romantyczne sekrety miasta.
Gmina Miejska Łeba wraz z Lokalną
Organizacją Turystyczną – Łeba błękitna kraina wprowadza na rynek nową
ofertę dla turystów. W tym sezonie letnim będzie można skorzystać z nocnych
spacerów z przewodnikiem. Spacery będą
się odbywały raz w tygodniu w weekend
prawdopodobnie będą to soboty, a każdy z uczestników zostanie poczęstowany

lokalnymi specjałami takimi jak śledzik
po łebsku firmy Asar oraz piwem łebskim.
Spacery odbywać się będą z pochodniami. Udział w spacerach będzie płatny
a dla grup zorganizowanych duże rabaty.
Szczegóły oferty już wkrótce.
Serdecznie polecamy.
Julia Tomicka, Inspektor ds. Turystyki
i Promocji
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W rytmie serca
W

tym roku walentynki wypadły w środę, w przeddzień tego
święta Samorząd Uczniowski pod opieką nauczycieli Eweliny Bas i Doroty Lechończak przygotował wspaniałą zabawę dla
zakochanych, a także dla szukających swojej drugiej połówki.
Główny hol szkoły ozdobiono przepięknymi miłosnymi sentencjami i serduszkami, a na pierwszym piętrze czekała ławeczka zakochanych. W tym dniu wszyscy uczniowie mogli
przesłać dowody sympatii dzięki specjalnie utworzonej poczcie
walentynkowej. Dodatkowo każdy został obdarowany lizakami w kształcie serduszka, które ufundował Samorząd Szkolny.
Walentynki świętowaliśmy wspólną zabawą przy dźwiękach
muzyki, którą specjalnie dobierał podczas przerw Filip Peta
z klasy IIa.
tekst Paulina Piołunkowska i Wiktoria Zenker
E. Bas, M. Kietlińska-Antoniewicz

Morze pracy w pomorskim
Z

achodniopomorska Grupa Doradcza sp. z o.o. zaprasza mieszkańców województwa pomorskiego do udziału w projekcie
„Morze pracy w pomorskim. Budowanie kariery zawodowej osób
bezrobotnych z województwa pomorskiego”. Projekt zakłada
uczestnictwo w szkoleniach zawodowych kończących się egzaminem, w tym pracownik obsługi biurowej, prowadzenie
spraw kadrowo – płacowych, kursów prawa jazdy kategorii C,
E lub D wraz z kursem na przewóz osób/rzeczy, wózek widłowy, spawacz oraz innych, które nadają kwalifikacje zawodowe,
ze stypendium szkoleniowym w wysokości max. ok. 1000 zł
„na rękę”/m-c, a także 3-miesięcznych staży przyuczających do
zawodu ze stypendium stażowym w wysokości ok. 1000 zł „na
rękę”/m-c i ubezpieczeniem oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia. Formy wsparcia, z jakich skorzystają uczestnicy projektu, będą dostosowane do ich potrzeb, predyspozycji i oczekiwań.
Podczas szkoleń uczestnikom zapewnimy zwrot kosztów
dojazdu, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem, osobą zależną,
materiały specyficzne dla danego kursu, wyżywienie oraz
ubezpieczenie NNW. Podczas staży uczestnikom wypłacimy
stypendium stażowe oraz zapewnimy zwrot kosztów dojazdu
i ubezpieczenie NNW.
Do projektu zapraszamy osoby, które mają co najmniej 30 lat
i są osobami pozostającymi bez pracy. W szczególności zachęcamy do zgłoszenia się osoby o niskich kwalifikacjach, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, po 50 roku życia
oraz kobiety. W sumie ze wsparcia skorzysta 75 osób. Celem
projektu jest znalezienie zatrudnienia przez co najmniej 45%
osób objętych wsparciem.
Zgłoszenia do projektu można składać w biurze projektu
w Bytowie przy ul. Szarych Szeregów 2A/3P osobiście lub pocztą.
Dokumenty rekrutacyjne i szczegółowe informacje nt. wsparcia są dostępne na stronie www.morzepracy.zgd.com.pl, a także
w biurze projektu w Bytowie.
Do kontaktu zapraszamy osoby bezrobotne zainteresowane
szkoleniami oraz stażem zawodowym, a także pracodawców,

którzy poprzez staż przyuczą do zawodu swoich przyszłych
pracowników.
Projekt „Morze pracy w pomorskim. Budowanie kariery zawodowej osób bezrobotnych z województwa pomorskiego” jest
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Tekst. www.leba.eu
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OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Łeby informuje, że rekrutacja na rok szkolny 201/2019 do oddziałów przedszkolnych i do klas
pierwszych w publicznej szkole podstawowej, prowadzonej przez Gminę Miejską Łeba,
rozpocznie się 1 marca 2018 r.
Informacje odnośnie rekrutacji dostępne są na stronie internetowej szkoły, w sekretariacie szkoły oraz
na stronie Urzędu Miejskiego w Łebie.
1. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019
do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Miejska Łeba

Rodzaj czynności

Lp.

Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu
uzupełniającym

1.

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

od 01.03.2018 r.
do 09.03.2018 r.

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie
przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

od 09.03.2018 r.
do 30.03.2018 r.

od 14.05.2018 r.
do 18.05.2018 r.

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcia
do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 12.04.2018 r.

do 23.05.2018 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 13.04.2018 r.

do 25.052018 r.

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego
oświadczenia

od 16.04.2018 r.
do 23.04.2018 r.

od 25.05.2018 r.
do 11.06.2018 r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

25.04.2018 r.

12.06.2018 r.

2. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do klas
pierwszych szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Miejska Łeba

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu
uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 01.03.2018 r.
do 30.03.2018 r.

od 04.06.2018 r.
do 08.06.2018 r.

Jeżeli Szkoła dysponuje
postępowanie rekrutacyjne
szkoły

wolnymi miejscami przeprowadza się
dla dzieci zamieszkałych poza obwodem

od 04.06.2018 r.
do 08.06.2018 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy
pierwszej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie
przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

do 06.04.2018 r.

do 11.06.2018 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 09.04.2018 r.

do 12.06.2018 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 23.04.2018 r.

do 18.06.2018 r.

Burmistrz Miasta
Andrzej Strzechmiński
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„POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ –
WEEKEND ZA PÓŁ CENY”
podróżowania po Polsce, i to nie tylko w sezonie wakacyjnym.
„POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY” to także doskonała szansa dla całej branży turystycznej, aby zwłaszcza
w okresie niskiego sezonu wypromować swoją ofertę kulturową,
hotelową czy gastronomiczną poprzez przygotowanie jak największej liczby pakietów promocyjnych i tym samym na dotarcie do jeszcze większej grupy odbiorców.
W Łebie do udziału w akcji weekend za pół ceny przystąpiły trzy obiekty. Łeba Hotel&SPA, Hotel Wodnik oraz Muzeum
Motyli.

„POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY” to
ogólnopolska akcja promocyjna, skierowana zarówno do branży
turystycznej, jak również do osób prywatnych, które w określony przez organizatora weekend mają możliwość skorzystania
z 50% zniżki na wybrane usługi turystyczne w całym kraju.*
Głównym celem akcji jest umożliwienie jak największej liczbie Polaków skorzystania z atrakcji turystycznych w wyjątkowo korzystnej cenie, jak również zachęcenie ich do częstszego

Serdecznie dziękujemy i zapraszamy wszystkich przedsiębiorców do udziału w kolejnych tego typu akcjach promocyjnych.
Organizatorami „POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA
PÓŁ CENY” jest Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polska
Organizacja Turystyczna.
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