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Tego w historii Księstwa Łeby i Gminy Smołdzino 
jeszcze nie było! Pierwsze wojenne starcie od 
początku istnienia Księstwa Łebskiego!

Kiedy słońce było w zenicie, a zbroja przeciwnika 
nagrzała się tak, że rycerze mdleli z gorąca, a ich ciał 
nie był w stanie schłodzić nawet zimny Bałtyk, 
wtedy to do boju wyruszyli łebscy rycerze gotowi 
oddać swe życie za Księstwo Łebskie! Po przeciwnej 
stronie stanęła armia smołdzińska.

Zarzuty jakie padły pod adresem Łeby, nie mogły 
pozostać bez echa. Księstwo miało okazję pokazać 
wszystkim swą siłę i upór z jakim dąży do celu. 
Wydmy kiedyś będą należeć do Łeby! Księstwo 
postanowiło wreszcie przerwać milczenie. Wyru-
szyli, więc na wojnę i stanęli oko w oko z armią 
smołdzińską 6 czerwca 2012 r. o godz. 11:00 na 
plaży zachodniej B w Łebie.

Zakończeniem sporu stało się podpisanie porozu-
mienia o nieagresji oraz współpracy promocyjnej 
obydwu gmin. W roli mediatorów wystąpili:
 Kazimierz Kleina – Senator RP,
 Wiktor Tyburski – Starosta Lęborski,
 Sławomir Ziemianowicz – Starosta Słupski,
 oraz Katarzyna Woźniak – Dyrektor SPN.

Bitwa o wydmy

Natomiast strony sporu reprezentowali:

 Lidia Orłowska-Getler 
– Wójt Gminy Smołdzino, 

 Zbyszko I Samozwaniec – Książę Łeby,
 oraz Andrzej Strzechmiński 

– Burmistrz Miasta Łeby.
Spór został zażegnany i narodziła się współpraca 
między obydwoma gminami.

Magdalena Nieczypor
Paweł Dąbrowski

fot. Radosław Czyżewski

fot. Radosław Czyżewski
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Neustadt
W dniach od 31 maja do 2 czerwca br. Burmistrz 
Miasta Łeby wraz z przedstawicielem Rady Miasta 
(Radosławem Zimnowodą), korzystając z zaprosze-
nia Burmistrza Miasta Neustadt, wybrali się do 
Niemiec.

Niemieckie Miasto Neustadt in Holstein to 
malowniczy nadmorski kurort przypominający 
Łebę.

Łączy nas nie tylko położenie i warunki naturalne, 
ale również to, że w Neustadt in Holstein spotkamy 
wielu niemieckich rybaków urodzonych w Łebie. 
Zaproszenie łebskiej delegacji w tym czasie nie było 
przypadkowe, gdyż łączyło się ze zjazdem członków 
Nziemieckiego Zrzeszenia Łebian (Bund der Lebaer 
e.V.- BdL).

Podczas spotkania przedstawicieli obu miast 
rozmawiano o możliwości współpracy w zakresie  
rybołówstwa, pożarnictwa oraz szeroko pojętej 
turystyki.

W czasie wizyty w Neustadt mieliśmy możliwość 
zobaczyć port jachtowy Ancora, który przygoto-
wany jest na 1400 miejsc postojowych i jest 
największym portem jachtowym na Morzu Bałty-
ckim. Obserwowaliśmy jak zorganizowane są plaże 
oraz podziwialiśmy wspaniale zachowaną archite-
kturę „starego miasta Neustadt” - powiedział 
Radosław Zimnowoda.

Paweł Dąbrowski

Certyfikat Promocji 
Ziemi Lęborskiej
Edycja 2011
Ogłoszenie wyników wraz z wręczeniem statuetek 
oraz wyróżnień w Konkursie Certyfikat Promocji 
Ziemi Lęborskiej odbyło się 1 czerwca 2012 roku 
w sali audiowizualnej Zespołu Szkół Mechaniczno - 
Informatycznych, przy ulicy Marcinkowskiego 1 
w Lęborku. Nagrody i wyróżnienia zostały wręczone 
w następujących kategoriach:

Umiejętne wykorzystanie dziedzictwa 
historyczno-kulturowego

1. Bractwo Rycerskie Hufiec Przedni Wójtostwa 
Lębork – Certyfikat Promocji Ziemi Lęborskiej,
2. Zespół Muzyki Dawnej „Incantare” – wyróżnienie,
3. Lęborska Drużyna Łucznicza – wyróżnienie.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej 
z wykorzystaniem środków pomocowych

1. Rewitalizacja ul. Kościuszki z Aleją Prezydentów 
w Łebie – Certyfikat Promocji Ziemi Lęborskiej,
2. Rewitalizacja murów obronnych w Lęborku 
– wyróżnienie,
3. Kompleks kulturalno-rekreacyjny w Wicku
– wyróżnienie.

Kompleksowe produkty
turystyczno-rekreacyjne

1. Łeba Park w Nowęcinie 
– Certyfikat Promocji Ziemi Lęborskiej,
2. Zdrowotel Łeba, Przedsiębiorstwo Turystyczne 
Mazowsze Sp. z o.o. – wyróżnienie,
3. Power Park Łeba – wyróżnienie.

Promocja
atrakcji przyrodniczych

1. Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza „Dąb Świętopełk” 
– Certyfikat Promocji Ziemi Lęborskiej,
2. Opracowanie ścieżek przyrodniczych po Gminie 
Nowa Wieś Lęborska, Wicko i Łęczyce – wyróżnienie,
3. Rezerwat przyrody „Karwickie Źródliska” 
– wyróżnienie.

Nagrody specjalne
1. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Lęborku,
2. Słowiński Park Narodowy,
3. Ochotnicza Służba Ratownicza w Lęborku.

Dziękujemy za wspólną promocję naszego 
regionu oraz serdecznie gratulujemy wszystkim 
zwycięzcom, a w szczególności Łebianom za uzy-
skanie Certyfikatu Promocji Ziemi Lęborskiej za 
rewitalizację ul. Kościuszki z Aleją Prezydentów.

źródło: www.powiat-lebork.com

fot. www.nok21.de

fot. - materiał RM
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Z prawdziwą przyjemnością informuję wszystkich 
Mieszkańców naszego miasta że gośćmi ostatniej 
sesji Rady Miasta Łeby, która odbyła się 22 maja 
2012 roku, była Pani Irena Poźniak z domu Sokólska 
oraz Ryszard Sokólski – dzieci Państwa Amelii 
i Antoniego Sokólskich. 

Po prawie sześciuset latach w 1945 roku miasto Łeba 
wróciło do Polski. Na terenie całego kraju zaczęła się 
wędrówka ludów. Jedni wracali do swoich domów, 
inni ruszali w nieznane. Nasze wyludnione miasto 
czekało na swoich prawowitych polskich gospoda-
rzy. Przybywano z różnych stron kraju i świata - ze 
Śląska, z Kaszub, gór , Kurpiów, Kociewia , Podhala, 
ze wschodu i zachodu, a także z Anglii, Francji, 
Włoch, Kresów, Syberii i wielu innych miejsc.

Nowi mieszkańcy Łeby – łebianie 1945 roku - to 
ludzie okaleczeni przez wojnę, obozy. Jakimi byli 
ludźmi? Nie wiadomo. Nic o sobie nawzajem nie 
wiedzieli. Uczyli się siebie na nowo i na nowo 
budowali wśród współmieszkańców swój wizeru-
nek. Byli zwarci, spójni i stanowili jedność. 

Czas biegł, ludzie okrzepli, rany się zabliźniały, 
życie w naszym maleńkim miasteczku toczyło się 
spokojnie.

Wracam jednak do pytania jakimi byli ludźmi? 
Mówiąc o kimkolwiek z łebian po 1945 roku mówiło 

Sprawiedliwy wśród Narodów Świata

się o wartości człowieka samego w sobie, takie 
określenia jak: pracowity, uczciwy, honorowy, 
prawy, cichy, bogobojny, skromny, wartościowy, 
dobry ojciec – matka, dotrzymujący słowa, rodzinny, 
to były wartości, których nie była w stanie przebić 
zasobność portfela, chciwość, fałsz i obłuda. 
Łebianie, których tak określali sąsiedzi, cieszyli się 
w mieście najwyższym szacunkiem. 

Pani Amelia i Antoni Sokólscy to właśnie ci łebianie 
1945 roku: skromni, prawi, cisi, bogobojni. 
Wydawać by się mogło, że byli nam znani, że o Ich 
życiu, dobrym życiu wiemy to, co wiedzieć 
powinniśmy jako sąsiedzi i współmieszkańcy.

Jak bardzo się mylimy. Dzisiaj już wiemy, że 11 
października 2011 roku Antoniemu i Amelii 
Sokólskim został przyznany tytuł ” Sprawiedliwych 
wśród Narodów Świata” – najwyższe izraelskie 
odznaczenie cywilne nadawane nie-Żydom, 
przyznawane przez Instytut Pamięci Męczenników 
i Bohaterów Holocaustu Yad Vashem za pomoc, 
którą okazali Żydom z narażeniem własnego 
i swoich bliskich życia w czasie okupacji hitlero-
wskiej podczas II wojny światowej.

Szanowni Państwo, my Mieszkańcy Łeby pragnie-
my złożyć wyrazy najwyższego szacunku Państwu 
śp. Amelii i Antoniemu Sokólskim. To ogromny 

„Jeśli człowiek niszczy jedno życie , to jest tak, jak gdyby zniszczył cały świat.
A jeśli człowiek ratuje jedno życie, to jest tak, jakby uratował cały świat”.

fot. z albumu rodzinnego
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zaszczyt dla naszego miasta, że jego mieszkańcami 
byli tak prawi ludzie jak Amelia i Antoni Sokólscy. 
Jesteśmy dumni, że mieliśmy szansę poznać i żyć 
wśród tak szlachetnych ludzi. Dzięki Nim takie 
wartości jak: słowo, godność, duma, honor, uczci-
wość znaczą tak wiele i są nieprzemijające, 
a upływający czas nie jest w stanie tego zmienić.

Szanowni Państwo, Pani Ireno, Panie Ryszardzie, 
pozwólcie Państwo, że na Wasze ręce złożę 
w imieniu Rady Miasta Łeby oraz w imieniu 
wszystkich współmieszkańców naszego miasta 
wyrazy najwyższego szacunku. To jest swoisty 
testament Państwa Rodziców odnaleziony po latach, 
a myślę, że i ostatnia wola dla nas wszystkich.

Chciałabym jeszcze zapytać: czy zgodzicie się 
Państwo, aby na budynku przy ul. Kościuszki 39, 
gdzie mieszkali Amelia i Antoni Sokólscy, zawisła 
tablica o Ich bohaterstwie? Proszę o rozważenie 
takiej możliwości.

Szanowni Państwo. To, na co nie mamy zupełnie 
wpływu, to czas i przemijanie. To, co teraz i tutaj się 
dzieje, za chwilkę będzie już przeszłością. Trudno 
jest tę chwilę zatrzymać, a jeszcze trudniej zachować 
dla potomnych. Żyjemy w tym naszym małym 
miasteczku, pracujemy, biegamy, wychowujemy 
dzieci, cieszymy się i smucimy, coś nas denerwuje, 
a coś bawi. Ot, życie... Z czasem zapominamy o tym 
co było, żyjemy dniem dzisiejszym i przyszłością.

W historii naszej Ojczyzny od jej zarania był zawsze 
ktoś, kto potrafił zachować dla potomnych historię 
chwili, miejsca, historię wydarzeń. Do takich 
słynnych kronikarzy zaliczamy Wincentego 
zwanego Kadłubkiem, Jana Długosza, Janka 
z Czarnkowa. Łeba – nasza mała ojczyzna, nasze 

księstwo - ma również swojego kronikarza dziejów. 
Kronikarza, który rejestruje dzień powszedni, ale 
również zagłębia się w historię i czasy minione 
naszego miasta. Naszym kronikarzem jest Maria 
Konkol. Dzięki jej ciężkiej, żmudnej i wielokrotnie 
niewdzięcznej pracy dzisiaj możemy z dumą chwalić 
się naszym dziedzictwem przed całym światem. Do 
takich skarbów niewątpliwie zaliczamy: publikację 
aktu nadania praw miejskich naszemu miastu, 
opracowanie i publikację historii Starej Łeby i ruin 
kościoła, o nowym kościele świętego Mikołaja i jego 
historii, o obrazie Madonny, który od zawsze wisiał 
w naszym kościele, a o którym niewiele wiedzie-
liśmy, o Pechsteinie i jego dziejach, a także o wypra-
wie tratwą przez Bałtyk 55 lat temu wraz z jej 
kapitanem Panem Andrzejem Urbańczykiem 
i załogantem niedawno odnalezionym Jerzym 
Fischbachem, o Pani Danucie Hryniewicz – Psiarze, 
matce polskich owczarków nizinnych. To dzięki tej 
mrówczej pracy mamy kronikę ludzi morza, mamy 
opracowanie dotyczące pierwszych osadników- 
historię łebskich rodzin, mamy serię wydawnictw
o Łebie. 

Dzisiaj odkrywamy następną kartę naszej historii – 
„Sprawiedliwi wśród Narodów Świata” – Pani 
Amelia i Antoni Sokólscy.

O czym jeszcze nie wiemy, a co jest naszą historią, 
naszą dumą? Mam nadzieję, że dzięki wytrwałości 
i dociekliwości daleko wykraczającej poza zakres 
obowiązków uda się Pani wzbogacić historię 
naszego miasta. Za to wszystko dziękuję w imieniu 
miasta, jego Mieszkańców i Radnych Rady 
Miejskiej.

Barbara Dąbrowska

Spotkanie Fotografów Latawcowych
W dniach 25-27.05.2012 w Łebskiej Willi 
Latarnik odbyło się III Spotkanie Fotogra-
fów Latawcowych. Grupa zapaleńców 
kolejny już raz fotografowała z latawca 
piękną Łebę i jej okolice. Wykonane zdjęcia 
podczas tegorocznego zlotu znajdą się na 
wystawie, która jest zaplanowana na 
 wakacje 2012 w Łebie. Wystawa umożliwi 
odwiedzającym nasze miasto turystom i jej 
mieszkańcom poznanie Łeby z innej 
Latawcowej perspektywy. Zdjęcia ukażą się 
również w Internecie co dodatkowo przy-
czyni się do promocji Łeby.

Wiesław Gwizdała
fot. Wiesław Gwizdała



IV Eliminacje do 
Mistrzostw Świata
i Europy Optimist
W dniach 1–3 czerwca 2012 r. odbyły się IV Eli-
minacje do MŚ i Europy Optimist. W zawodach 
udział wzięło 90 zawodników z roczników 
1997–2000. Z uwagi na niekorzystne warunki 
pogodowe – zbyt silny wiatr, który uniemożliwił 
rozegranie dalszych rozgrywek, w piątek rozegrano 
tylko dwa wyścigi. Na tej podstawie ustalono 
klasyfikację "Łeba Cup". Wszyscy uczestnicy 
otrzymali upominki, a najlepszym wręczono 
nagrody rzeczowe. Trzy pierwsze zwycięskie 
miejsca uhonorowane zostały pucharami. Gratulu-
jemy wszystkim zwycięzcom. Poniżej przedsta-
wiamy listę laureatów: 

1. Aleksandra Melzacka YKP Gdynia
2. Lidia Bochan KS Baza Mrągowo
3. Karolina Knapik CHKŻ Chojnice
4. Katarzyva Karsznia Zatoka Puck
5. Zuzanna Wałecka JKW Poznań
6. Oliwia Korszun KS Baza Mrągowo

1. Szymon Buksak YKP Gdynia
2. Marcin Urbański CHKŻ Chojnice
3. Krzysztof Karsznia Zatoka Puck
4. Damian Kosmalski CHKŻ Chojnice
5. Mateusz Ciechacki CHKŻ Chojnice
6. Bartosz Wałczyk CHKŻ Chojnice

Sławomir Kowalski

Team Łeba ponownie 
promuje miasto
Łebska drużyna nordic walking udostępniła 
możliwość wejścia w środowisko aktywnych osób 
i uczestniczenia w imprezach sportowych. Niebie-
skie koszulki z charakterystycznym rybogryfem na 
piersi, nie dość, że stały się stałym elementem 
większości pomorskich (i nie tylko) imprez, to 
jeszcze są rozpoznawalne w szerokim gronie i co 
ważne ich obecność wywołuje zawsze pozytywne 
emocje.

W ostatnich miesiącach zdobyli puchary za 
honorowe miejsca na podium w Słupsku, Jarosławcu 
i Grudziądzu (łącznie siedem) i można było oglądać 
ich zdjęcia w Internecie jak stojąc dumnie otrzymują 
nagrody trzymając w rękach flagę Łeby. Jednak 
imprezy sportowe to nie tylko zawody, to także 
doskonała okazja aby zaprezentować nasze miasto 
z jak najlepszej strony. Dlatego też często stawiane 
jest (we współpracy ze Zdrowotelem Łeba i Lokalną 
Organizacją Turystyczną Łeba) stoisko łebskie, 
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gdzie rozdawane są ulotki, foldery reklamowe, 
pokazywane są artystyczne zdjęcia wydm i gdzie 
promuje się kolejne już łebskie mistrzostwa: 
II Plażowe Mistrzostwa Nordic Walking, które 
odbędą się 23 marca 2013 roku. Stoisko takie było 
rozłożone na zawodach NW w Grudziądzu, na 
sportowo-promocyjnej imprezie w Koszalinie, na 
której odbyła się dziesiąta edycja Biegu Wenedów, 
Mistrzostwa Polski Sztafet Nordic Walking i rajd 
rowerowy oraz w Płocku na ponad czterdziesto-
tysięcznej imprezie - Jarmarku Tumskim - plene-
rowo, kolekcjonersko, artystycznym spotkaniu 
z mocą atrakcji m. in. miasteczkiem ekstremalnym, 
czy placem sportów. Członkowie „Teamu Łeba” 
sami powtarzają: „Najważniejsze jest to, aby dbać 
o nasze wspólne dobro i razem zachęcać ludzi do 
odwiedzenia naszego rodzinnego miasta”.

Adrian Sosnowski

Festyn Rodzinny
Festyn Rodzinny organizowany przez Przedszkole 
„Ochronka” w Łebie wpisał się już w kalendarz 
łebskich imprez zapoczątkowując zbliżający się 
sezon letni. Po raz czwarty odbył się pod patronatem 
Burmistrza Miasta Łeby i jak co roku przyciągnął 
ogromną ilość dzieci - małych i dużych, mieszkań-
ców naszego miasta i okolicznych miejscowości 
oraz wyjątkowo licznie zielone szkoły. Nie zabrakło 
występów przedszkolaków , zespołów muzycznych, 
ale także inscenizacji bajki „Wśród krasnoludków” 
w wykonaniu rodziców i osób zaprzyjaźnionych. 
Atrakcji dla dzieci było wiele – zabawy, konkursy 
i loterie. Dmuchano ogromne bańki, dzieci skakały 
na trampolinie, bawiły się na strzelnicy i jeździły 
konno. Ogromną niespodzianką była obecność 
rycerzy z bractwa rycerskiego „Norda”, którzy 
uczyli dzieci strzelać z łuku oraz umożliwili im 
ubranie prawdziwych rycerskich strojów. Imprezę 
odwiedzili także motocykliści, wozili dzieci na 
motorach – kolejka chętnych nie miała końca. 
Przygotowany był także bufet z mnóstwem  smako-
łyków m.in. hamburgery i ciasta przygotowane 
domowym sposobem. Kulminacyjnym momentem 
było losowanie nagrody głównej – roweru, ufundo-
wanego przez Agencję Nieruchomości Rolnych.

Festyn jak co roku był dużym przedsięwzięciem 
i wymagał zaangażowania i pracy wielu osób, 
dziękujemy wszystkim którzy pomogli nam w orga-
nizacji imprezy. Służy ona społeczności rodziców 
skupionych wokół ochronki, podczas wspólnej 
pracy przy organizacji uroczystości oraz próbach do 
inscenizacji. Za każdym razem sprzyja także inte-
gracji, zacieśnieniu więzów i budowaniu przyjaźni.

Joanna Kleina



W piątkowy wieczór 25 maja 2012 r. o godz. 18:00 
sala w Kinie Rybak wypełniona była po same 
brzegi. Młodzież gimnazjalna z Łeby przedsta-
wiła musical, w którym udział wzięło 35 uczestni-
ków. Występ ten był finałem ostatnich czterech 
projektów edukacyjnych, który opieką otoczyli: 
Piotr Fugiel, Elżbieta Frączek, Grażyna Braun-
Rulewska i Marzena Kietlińska - Antoniewicz. 
Tego wieczoru, każdy mógł poczuć się jak „skaza-
ny na wieczne życie zimno skóry człowiek”, a sala 
w kinie Rybak od dawna nie mieściła tylu  
mieszkańców Łeby i okolicznych miejscowości 
jednocześnie.

Próby do muzycznego spektaklu trwały od wielu 
miesięcy, a w rolach głównych obsadzeni zostali 
zwycięzcy castingu. 

Sala kinowa została przygotowana na wzór 
profesjonalnej sceny teatralnej. Nagłośnienie 
pozwalało nawet najbardziej oddalonym widzom, 
doskonale słyszeć pięknie zaśpiewane przez 
aktorów utwory. Nie zabrakło oryginalnych deko-
racji imitujących nietoperze, pająki czy pajęczyny, 
a także efektów specjalnych w postaci dymu, czy 
piany spadającej na publiczność. 

Przygotowania do występu poprzedziła wizyta 
łebskich aktorów w Operze Bałtyckiej, po to by móc 
poznać pracę aktorów, muzyków i scenarzystów od 
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kulis. Do współpracy zaproszono panią Dominikę 
Bober z firmy Torto, która nauczyła uczestników 
projektu tworzenia dekoracji. 

Trud i wysiłek włożony w przygotowanie wspania-
łego występu, nagrodzony został gromkimi brawami 
publiczności, wykrzykującej niejednokrotnie „bis”, 
„bis”! Widownia wyraziła swój wielki entuzjazm 
i zadowolenie poprzez owację na stojąco. 

Zarówno dla prawdziwego aktora, jak i dla amatora 
nie ma większej nagrody niż widok zachwyconych 
widzów chcących oglądać dany występ jeszcze raz 
Tego właśnie doświadczyła młodzież gimnazjalna 
z Łeby, która dzięki pomocy wielu wspaniałych 
osób, stanęła na wysokości zadania i dała występ, 
który na długo pozostanie w pamięci zgromadzo-
nych na widowni gości.

Tych, którzy nie widzieli jeszcze spektaklu pt. 
„Skazani na wieczność” zapraszamy 27 czerwca br. 
o godz 19:00 do Gminnego Ośrodka Kultury 
w Wicku, w którym młodzież gimnazjalna pono-
wnie zagra dla zgromadzonych gości.

Gratulujemy gimnazjalistom oraz uczestnikom 
znakomitego projektu i jesteśmy pełni nadziei, że 
doczekamy się kolejnych równie widowiskowych 
występów.

Magdalena Nieczypor

Młodzi żaglarze z Łeby i Ustki zachęceni przykła-
dem zeszłorocznych regat, w których rywalizowali 
włodarze i samorządowcy z obu miast postanowili 
również zmierzyć się między sobą. Nieustająca 
i odwieczna rywalizacja Ustki z Łebą przeniosła się 
tym razem na akwen wodny. Dnia 19.05.2012 na 
wysokości Hotelu Neptun odbyły się regaty w klasie 
Optimist dzieci z Jacht Klubu "Opty"- Ustka i dzieci 
z Międzyszkolnego Klubu Żeglarskiego z Łeby. 
W regatach wzięło udział dwanaścioro dzieci. 
Rywalizację oglądali turyści i mieszkańcy spaceru-
jący wzdłuż plaży wschodniej. Po rozegraniu trzech 
biegów Sędzia Główny Stanisław Jączkowski 
ogłosił wyniki:
 I miejsce – Mateusz Kasperowicz

JK "Opty" – Ustka
 II miejsce – Kamil Okenczyc

MKŻ "Marina" – Łeba
 III miejsce – Oskar Adamiak

MKŻ "Marina" – Łeba
Regaty uświetnili swoją obecnością Wiktor Tyburski 
Starosta Lęborski, Andrzej Strzechmiński Burmistrz 

Miasta Łeby i przedstawicielka Euroregionu Bałtyk. 
Przy wspólnym ognisku młodzi żeglarze umawiali 
się na rewanż i kolejne regaty. Organizatorzy regat: 
Port Jachtowy Sp. z o.o. oraz MKŻ Marina Łeba 
dziękują wszystkim sponsorom za wkład, a wolon-
tariuszom za włożoną pracę na rzecz regat.

Wiesław Gwizdała

Taniec wampirów skazani na wieczność

Nawiązując do artykułu umieszczonego 

w ŁBI nr 4/2012 (kwiecień) na str. 3, 

w artykule pt. „Straż Miejska informuje, 

Co zrobić ze skoszoną trawą i zebranymi 

liśćmi”, pojawił się błąd w informacji 

o kosztach wywozu śmieci.

Powinno być: „(…) worek o pojemności 

 kosztuje 16 zł (w tym cena wywozu)”120 l .

Żeglarska rywalizacja Ustki z Łebą
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W dniach 1-4 czerwca w Gdyni na Skwerze 
Kościuszki odbywał się Kiermasz Produktów 
Regionalnych. W imprezie tej uczestniczyła Łeba na 
wspólnym stoisku powiatu lęborskiego.

W 20 jednakowych drewnianych domkach, 
ustawionych od fontanny gdyńskiej w kierunku 
morza prezentowały się regiony województwa 
pomorskiego. Kiermasz to także wydarzenie 
poświęcone prezentacji zdrowej i ekologicznej 
żywności oraz innych wyrobów regionalnych.

Nie zabrakło oferty turystycznej i smacznych ryb, 
które promowała Łeba. Impreza polegała na 
prezentacji gmin i powiatów zrzeszonych w Metro-
politarnym Forum Wójtów, Burmistrzów, Prezy-
dentów i Starostów NORDA. Odbyła się także 
sprzedaż artykułów spożywczych opartych na 
lokalnych recepturach, wyrobów artystycznych 
i rzemieślniczych.

Stoisko powiatu lęborskiego przystrojone flagami 
powiatu i miasta Łeby oraz banerami przyciągało 
kolorami i zapachem wędzonych ryb, które 
dostarczyła firma braci Konińskich.

Sporym zainteresowaniem cieszyła się bogata oferta 
turystyczna, liczne materiały nawiązujące do 
Kaszubskiego Pierścienia, oraz maleńkie fiolki 
z morskim piaskiem, jako gadżetem reklamującym 
najpiękniejsze plaże nad Bałtykiem.

W dniach 1-4 czerwca stoisko pomagali 
obsługiwać uczniowie z Technikum Technologii 
Żywności i Hotelarstwa w Łebie: Beata Mikułko, 
Dorota Kondratowicz, Martyna Dendera, Marta 
Labuda, Marta Kapis, Patryk Kondratowicz 
i Cezary Klawikowski.

W tym samym czasie na Bałtyku odbywały się 
największe międzynarodowe manewry morskie 
BALTOPS 2012. Brało w nich udział prawie 30 
okrętów reprezentujących bandery 12 państw. 
Prologiem ćwiczeń była tzw. faza portowa w Gdyni 
1-4 czerwca 2012 r. To właśnie załogi tych okrętów 
licznie odwiedzały stoiska Kiermaszu.

Maria Strzegowska

Kiermasz Produktów Regionalnych w Gdyni

fot. Mikołaj Strzegowski

fot. Mikołaj Strzegowski
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Dnia 12 maja 2012 r. obył się Wiosenny Turniej Piłki 
Ręcznej. Mecze rozgrywane były na hali, która 
znajduje się przy Szkole Podstawowej im. Adama 
Mickiewicza w Łebie. Na wiosenny turniej przybyły 
cztery zespoły (w tym jeden Łebski zespół):

 KS TYTAN WEJHEROWO
 OLIMP BOLSZEWO
 PRESSMANN
 KS WYBRZEŻE

Turniej rozpoczął się o 9.00. Zawodnicy w czasie 
dnia rywalizowali pomiędzy sobą, walcząc o dobre 
miejsce, ale także o nagrody indywidualne. 
Najlepszym bramkarzem w turnieju okazał się 
Mateusz Ramczykowski, który reprezentował 
drużynę PressManna. Najlepszym punktującym był 
Paweł Zatorski z drużyny KS Tytan Wejherowo 
zdobywając 35 punktów. Najlepiej rozgrywającym 
został Tomasz Bartoś z drużyny KS Tytan 
Wejherowo.

Gwiazdami turnieju okazała się drużyna z Drugiej 
Ligi KS TYTAN WEJHEROWO. Drugie miejsce 
wywalczyła drużyna reprezentująca Lębork- 

PRESSMANN. Trzecie miejsce zajęła drużyna 
z Bolszewa - OLIMP BOLSZEWO. Czwarte 
miejsce na podium uzyskała drużyna z Łeby- KS 
WYBRZEŻE. Łebska drużyna w tym turnieju nie 
wywalczyła miejsca na podium, mimo to wykazała 
się bardzo dobrą taktyką gry i silną wolą walki. 

O godzinie 15.00 odbyło się uroczyste zakończenie 
i podsumowanie turnieju, które poprowadził Pan 
Janusz Stawrosiejko. Każda drużyna otrzymała 

puchar i wiele cennych upominków, które tematyką 
nawiązują do naszego miasta Łeby. Tegoroczny 
turniej wspierali: Urząd Miejski w Łebie, Katarzyna 
Mazur „Start Łeba’’, firma „Sanipol’’, AB Łeba, 
Księstwo Łeba oraz firma Pressmann, którym należą 
się serdeczne podziękowania.

Zawodnicy bardzo miło będą wspominać pierwszy 
łebski Wiosenny Turniej Piłki Ręcznej. Mamy 
nadzieję, że w przyszłości odbędzie się więcej tego 
typu rozgrywek. 

Piotr Kasprzyk

Wiosenny turniej piłki ręcznej

Dodatkowy postój autobusów PKS
Mamy dobrą wiadomość dla dojeżdżających do Lęborka, zwłaszcza uczniów. Na skutek interwencji 
włodarzy miasta udało się przekonać PKS i od maja funkcjonuje przystanek przy ulicy Sosnowej. 
Dotyczy to tylko odjazdu autobusu o godz. 6:50, ale właśnie wtedy korzysta z niego najwięcej 
dojeżdżających uczniów. 

Autobus odjeżdżający z Lęborka o godz. 15:10 także dojeżdża do przystanku przy ulicy Sosnowej. 
Szkoda, że PKS uruchomił tylko te dwa kursy mające przystanek przy ulicy Sosnowej. Żałujemy, 
że nie udało się mimo interpelacji radnych i zaangażowania pana burmistrza uzyskać zgody na 
postawienie wiaty na przystanku przy ulicy Kościuszki przy Stacji CPN Orlen.

Lucyna Ulewicz-Karaś

fot. Piotr Kasprzyk



9 czerwca br. w hali widowiskowo - sportowej 
w Łebie odbyły się I Ogólnopolskie Zawody Tańca 
Hip Hop "Nadmorskie Rytmy". Organizatorami 
imprezy było Studio Tańca "Bravo" z Lęborka 
i Szkoła Podstawowa w Łebie. Współorganizatorem 
zawodów był Urząd Miejski w Łebie. Honorowy 
patronat nad imprezą objął Andrzej Strzechmiński 
Burmistrz Łeby .

W turnieju wzięło udział ponad 350 zawodników 
z Białegostoku, Lublina, Lęborka, Sierakowic, 
Inowrocławia, Rumi, Gdańska, Gdyni i Wejherowa. 
Tancerze zaprezentowali swoje umiejętności 
w takich stylach jak hip- hop, bboying, popping 
i dancehall.

Uczestnicy rywalizowali w trzech kategoriach 
wiekowych: do 11 lat, 12 - 15 lat i powyżej 15 lat. 
Dodatkowa kategoria wiekowa do lat 8, pojawiła się 
w kategorii hip- hop solistów.

Zmagania tancerzy oceniało profesjonalne jury 
w składzie:

- Sebastian Białobrzeski z Gdańska (przewo-
dniczący jury), zawodowy tancerz z 20-letnią 
praktyką sceniczną, nauczyciel tańca, choreograf, 
absolwent  Państwowej  Szkoły Baletowej 
w Gdańsku i Akademii Muzycznej im. F. Chopina 
w Warszawie na Wydziale - Pedagogiki Tańca, 
wieloletni tancerz Opery Bałtyckiej, 

- Jakub Gręda z Gdańska- instruktor i tancerz 
posiadający najwyższą klasę sportową MM 

(Międzynarodową Mistrzowską), wielokrotny 
mistrz Polski i świata w hip hopie, 

- Karolina Gunera z Warszawy, tancerka i instru-
ktorka specjalizująca się w takich technikach jak    
hip- hop, waacking, locking, popping, new age, jazz 
modern, związana z tańcem od 14 lat. 

- Kuba Lucedarski z Radomia, związany z tańcem od 
12 lat, trener, choreograf, uczestnik wielu 
międzynarodowych turniejów, pokazów i projektach 
tanecznych, tancerz związany z Teatrem Powszech-
nym im. Jana Kochanowskiego w Radomiu.

Na parkiecie panowała gorąca atmosfera, a ucze-
stnicy festiwalu prezentowali niezwykle wysoki 
poziom układów choreograficznych. Doceniła to 
publiczność, która gromkimi brawami nagradzała 
występy młodych artystów.

Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali dyplomy. 
Najlepszym tancerzom w kategoriach soliści i duety 
wręczono statuetki, a mini formacjom i formacjom 
puchary. Statuetkami uhonorowano również 
wszystkie dzieci startujące w kategorii hip- hop solo 
do lat 8.

Sponsorami zawodów były: Urząd Miejski w Łebie, 
Urząd Gminy w Cewicach oraz Sklep Zoologiczny 
"Reksio" z Lęborka. Patronat medialny nad 
festiwalem objęli: Dziennik Bałtycki oraz portal 
internetowy www.lebork24.info.

Piotr Zagrodnik
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I Ogólnopolskie Zawody Tańca HIP HOP
"NADMORSKIE RYTMY”

fot. Piotr Zagrodnik
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Wizualizacja
koncepcji 
nowego
Skweru
Rybaka
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ul. Kościuszki

ul. Wojska Polskiego

Wizualizacja – Radosław Czyżewski
wg projektu Rafała Nastalskiego
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Dy  radnychżury
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łebie Barbara 
Dąbrowska pełni dyżur w każdą środę w godz. od 
12:00 do 15:30 w budynku Urzędu Miejskiego przy 
ul. Kościuszki 90 pokój nr 2 - Biuro Rady Miasta 
(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 Miasta 
(parter).

Dyżury radnych odbywają się według poniżej 
zamieszczonego harmonogramu na rok 2012:

 25 czerwca - Radosław Zimnowoda
 3 września - Barbara Wawrzyniak
 10 września - Wojciech Śnioszek
 17 września - Piotr Okenczyc
 24 września - Halina Stachewicz
 1 października - Wojciech Śnioszek
 8 października - Genowefa Zielińska
 15 października - Barbara Wawrzyniak

TELEFONY
ALARMOWE

CAŁODOBOWE
ŁEBA

POLICJA   lub   997 112

STRAŻ POŻARNA    lub 998  112

POMOC MEDYCZNA    lub 999  112

STRAŻ GRANICZNA  59 866 54 00

STRAŻ MIEJSKA  510 273 783

59 866 15 10 (w. 39)
(w godz. 7:30-15:30)

W SYTUACJACH WYMAGAJĄCYCH

NATYCHMIASTOWYCH  DZIAŁAŃ

OCHRONNO – RATOWNICZYCH

DZWOŃ DO CENTRUM ZARZĄDZANIA

KRYZYSOWEGO MIASTA ŁEBY

504 247 588

59 866 15 10 (w. 24)
(w godz. 7:30-15:30)


