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Wesołych Świąt



Do Urzędu Miejskiego w Łebie wpłynął anonimowy 
wniosek matek dzieci, które bawią się na placach 
zabaw Łebie. Zarzuty, które przedstawiono dotyczą 
bezpieczeństwa i zdrowia dzieci, jakości i czystości 
piasku, obecności na placach zabaw nagannie 
zachowującej się młodzieży. Postaram się 
przedstawić całą prawdę o placach zabaw w Łebie 
oraz zachęcić anonimowych wnioskujących do 
wspólnego rozwiązania nieprawidłowości.

Gruntowna renowacja placów zabaw w Łebie odbyła 
się jesienią 2013 r. i kosztowała gminę ok. 5000 zł. 
W 2013 r. została zakupiona huśtawka metalowa 
podwójna o wartości ok. 3000 zł i zamontowana na 
placu zabaw przy ul. Kościuszki w Łebie, część 
urządzeń z placów zabaw została usunięta ze 
względu na pogarszający się ich stan techniczny, 
piasek morski na placach zabaw jest wymieniany 
na świeży corocznie na wiosnę. W tym roku zapla-
nowane jest w budżecie gminy ok. 10 000 zł na 
dalsze renowacje placów zabaw i pojedyncze zakupy 
nowych urządzeń.

Gmina Miejska Łeba wnioskowała o dofinanso-
wanie ze środków unijnych rozbudowy placu zabaw 
przy ul. Kościuszki w Łebie w kwocie 156 557,42 zł, 
lecz nie uzyskała zgody od Starostwa Powiatowego 
w Lęborku na wykonanie robót na terenie obecnego 
placu zabaw.

W tym roku Gmina planuje ustawić nowe urządzenia 
rekreacyjne przy placu zabaw na ul. Łąkowej oraz na 
ul. Tysiąclecia w Łebie dofinansowane ze środków 

MIESZKAŃCY PYTAJĄ
BURMISTRZ ODPOWIADA

Miło jest nam poinformować, że na łamach Łebskiego Biuletynu 
Informacyjnego stworzono nową rubrykę pt. "MIESZKAŃCY PYTAJĄ - 
BURMISTRZ ODPOWIADA". Za jej pośrednictwem Burmistrz Miasta Łeby 
odpowie na nurtujące Państwa pytania.

2 Łebski Biuletyn Informacyjny - Nr 3-4/2014

zewnętrznych oraz montaż urządzeń zabawowych 
na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Łebie.

Nie można w tym temacie porównywać Gminy 
Miejskiej Łeba do Gminy Wicko, bowiem ta ostatnia 
jako gmina wiejska może korzystać z innych 
dodatkowych środków pomocowych, do których 
Łeba jako gmina miejska nie ma dostępu, a właśnie 
z nich korzystała Gmina Wicko przy budowie 
placów zabaw wspomnianych przez anonimowych 
wnioskujących. 

Kwestia nagannie zachowującej się młodzieży jest 
tematem trudnym, jednakże wychowanie i kształto-
wanie osobowości młodego człowieka nie leży po 
stronie gminy ani też urzędników, a po stronie 
rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży. Zadaniem 
gminy w sytuacji nieprawidłowego i nagannego 
zachowania się młodzieży zagrażającego bezpie-
czeństwu jest interwencja, która nie zostanie 
dokonana bez zgłoszenia nieprawidłowości przez 
osoby będące świadkami tejże. W tym miejscu 
zwracam się do Państwa z prośbą o Państwa 
reakcję i zgłoszenia nieprawidłowości do odpo-
wiednich służb.

Andrzej Strzechmiński
Burmistrz Miasta Łeby

Pytania można składać
w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego

w Łebie, ul. Kościuszki 90

Cała prawda o placach zabaw w Łebie

Przyjdź z makulaturą
i kuponem zamieszczonym

w piątkowym dodatku
do Dziennika Bałtyckiego
(Echo Ziemi Lęborskiej)

Za każde
5 kg makulatury

dostaniesz
sadzonkę drzewa

25 kwietnia
Skwer Rybaka w Łebie

godz. 10:00-14:00



Inwestycja ochrony brzegu morskiego realizo-
wana w Łebie nie wpłynie za dostępność łebskich 
plaż . Wszystkie plaże będą otwarte przez cały 
okres sezonu turystycznego. 

24 marca 2014r. odbyło się spotkanie przedstawicieli 
Urzędu Morskiego w Słupsku oraz wykonawcy 
projektu pn. "Ochrona brzegów morskich na 
wysokości Łeba, Rowy i Ustka". 

W spotkaniu wzięły udział wszystkie strony realizo-
wanej inwestycji. W trakcie spotkania omówiono 
organizacyjne i techniczne aspekty prac związanych 
z technologią umocnienia progów podwodnych 
w Łebie, Rowach, Ustce.

Najważniejsze ustalenia, które są kluczowe dla 
pomyślności sezonu turystycznego:

n Wykonawca inwestycji przewiduje uzyskanie 
pozwolenia na budowę w miesiącu czerwcu.

n Wykonawca założył lokalizację biura budowy 
w miejscowości Słupsk ponadto 
w poszczególnych lokalizacjach ustalone 
zostaną lokalne biura budowy. 

n Wykonawca przewiduje wykonanie umocnienia 
istniejących dojazdowych dróg leśnych, poprzez 
ułożenie betonowych płyt drogowych. Ponadto 
istniejące zjazdy na plaże zostaną odpowiednio 
wyprofilowane i zapewnią zjazd na plaże.

n Wykonawca przewiduje pobór piasku 
z istniejących osadników, Urząd Morski 
w Słupsku wstępnie aprobuje taki pobór 
materiału i przyjmuje do wiadomości. Ponadto 
Urząd Morski w Słupsku z chwilą obecną 
wstrzymuje nieodpłatne przekazywanie piasku 
innym podmiotom.

Spotkanie w drugiej części odbyło się w poszerzo-
nym składzie o Przedstawicieli samorządów 
lokalnych oraz lokalnej społeczności. W trakcie 
dalszej części spotkania Przedstawiciel Wykonawcy 
Kierownik Budowy przedstawił Przedstawicielom 

samorządów lokalnych sposób organizacji placu 
budowy, sposób realizacji prac, lokalizację dróg 
dojazdowych oraz terminy ich zamknięcia ze 
względu na potrzebę dojazdu na plac budowy. 
Wykonawca przekazał Przedstawicielom samorzą-
dów terytorialnych Ustki, Rowów oraz Łeby 
"Wstępny plan organizacji" prac w formie 
papierowej po jednym egzemplarzu dla każdej 
strony.

Jeszcze przed rozpoczęciem sezonu turysty-
cznego odbędzie się spotkanie z Dyrektorem 
Urzędu Morskiego w Słupsku Tomaszem 
Bobinem oraz przedstawicielem wykonawcy, 
Dyrektorem Kontraktu Dariuszem Nowickim. 
Spotkanie dotyczyć będzie realizacji tej inwesty-
cji na terenie miasta Łeby, a o jego terminie 
poinformujemy w stosownym czasie.

Organizacja budowy w mieście Łeba - 
najważniejsze fakty

n Prace budowlane nie wpłyną na dostęp do plaż 
w Łebie.

n Założono wykonanie progów podwodnych 
metodą z morza.

n Dla potrzeb kontraktu założono wydzierżawienie 
terenów i nabrzeży w porcie Łeba. Do naszych 
celów zamierzamy wykorzystać nabrzeża 
mostowe i remontowe (odcinek nabrzeża od 
mostu na ul. Sienkiewicza do nabrzeża na 
wysokości terenów stoczniowych) oraz tereny 
przyległe do tych nabrzeży. 

n Plaże będą tylko lokalnie zajmowane, 
w minimalnym zakresie, do bicia ostróg 
Dowiezienie pali przewiduje się po opuszczeniu 
przez turystów plaży. Teren będzie ogrodzony 
odpowiednio oznakowany.

n Wszystkie prace kafarowe będą prowadzone 
w godzinach od 7–19. 

Agnieszka Pałac
Asystent Burmistrza Miasta Łeby ds. promocji

(na podstawie notatki sporządzonej przez wykonawcę inwestycji)

Plaże w Łebie będą dostępne
przez cały sezon turystyczny

Łatwy, szybki i skuteczny kontakt
z mieszkańcami
Aktywacja usługi przez SMS
Wyślij SMS-a o treści LEBA na nr 664 079 964
koszt zgodny z Twoim planem taryfowym

Darmowa aktywacja usługi przez Internet
https://wiem.co/#/profile/umleba/main
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Trudno pisać o organizacji, do której należy się od 
początku, czyli od 10 lat, którą się zakładało, jak ja to 
mówię „ z ludźmi pozytywnie zakręconymi”, mam 
tu na myśli min. Wojtka Pietruszewskiego, Teresę 
Ostrowską, Krysię Puszcz, Senatora Kazimierza 
Kleinę i wielu, wielu innych.

Dzisiaj po 10 latach naszego działania, gdzie 
p rzewinę ło  s ię  masę  wspania łych  ludz i , 
społeczników, zaangażowanych w to przedsię-
wzięcie, można napisać WARTO BYŁO I WARO 
JEST!

Lokalna Organizacja Turystyczna "Łeba – Błękitna 
Kraina" to stowarzyszenie, które skupia członków – 
gestorów bazy turystycznej, gastronomicznej, 
rekreacyjnej. To ludzie, którzy uwierzyli, że można 
więcej osiągnąć promując się razem, wymieniając 
doświadczenia, szkolić i uczyć.

Dzisiaj jest nas przeszło 60 członków. Przez lata 
naszej pracy członkowie nasi korzystali z nie-
odpłatnych szkoleń w dziedzinie nowych trendów 
w turystyce, budowania pakietów dla turystów 
pobytowych, konferencji, zjazdów (bo nie samym 
pokojem i grillem żyje człowiek!).

Prowadzimy informację turystyczną, dzięki 
wsparciu finansowym władz miasta Łeby. W sezonie 
letnim w ciągu 2 miesięcy nasze biuro odwiedza 
13 tysięcy turystów.

W naszym dorobku są certyfikaty uzyskane za naszą 
działalność, wyróżnienia na tle województwa 
pomorskiego, Polski.

Jednym słowem „brać turystyczna Łeby odcisnęła 
swoje na niwie rozwoju pomorskiej turystyki”.

Warto przystąpić do naszej gromadki - warto gdyż 
u nas możesz zdobyć wiedzę, poznać walory 
przyrodniczo – turystyczne Łeby i okolic, a tym 
samym przekazać je swoim gościom, mieć swój 
udział w budowaniu wizerunku turystycznego Łeby.

Wiele razy bywamy i będziemy bywać na takich 
wydarzeniach jak ITB Berlin, targi warszawskie, 
poznańskie, wydawać publikacje i wydawnictwa. 
Tam nie tylko reklamujemy swoich członków, ale 
przede wszystkim Łebę jako markę na niwie powiatu 
lęborskiego, województwa pomorskiego i Polski.

W dobie przeróżnych, nie koniecznie scalających się 
i rzetelnych informacji, to my żyjący z turystyki 
pośrednio i bezpośrednio powinniśmy decydować 
o wizerunku naszego miasta.

W imieniu zarządu naszego stowarzyszenia, 
któremu mam zaszczyt przewodniczyć od 
8 października ub.r. zapraszam Was Drodzy 
Czytelnicy do przystąpienia do naszego stowarzy-
szenia. Dzisiaj, jak sam tytuł wskazuje, tylko duży 
może więcej. Trzeba mieć otwarte umysły na 
zmieniające się trendy w turystyce, na to, co gość 
oczekuje i jakie ma wymagania. Dzisiaj nie tylko 
piękny pokój, wspaniałe łóżko, dobry telewizor jest 
wyznacznikiem dobrze spędzonego wypoczynku. 
Nasi goście oczekują od nas zróżnicowanej oferty, 
a przede wszystkim atrakcyjnych form spędzenia 
wypoczynku.

Duży może więcej
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Nigdy, żaden z nas nie zbuduje atrakcyjności pobytu, 
jeżeli nie będzie posiadał świadomości, czego 
oczekuje nasz gość. Dzisiejsze czasy wymuszają od 
nas potrzebę szkolenia się, podpatrywania lepszych 
od siebie, a szczególnie wspólnego promowania 
i możliwości przełożenia naszych spostrzeżeń na 
działania samorządu lokalnego.

Takim partnerem dla władz miasta Łeby możemy 
i powinniśmy być, tym bardziej że miasto Łeba jest 
również członkiem naszej organizacji, wspierając 
nas od lat.

Cieszymy się ogromnie, że od niedawna naszym 
członkiem jest również Gmina Cewice – nieodkryta, 
przepiękna kraina, gdzie i nasz turysta może wybrać 
się na wycieczkę. Cewice to miejsce ciekawe 
i bardzo dynamicznie rozwijające się, otwarte na 
gości, chociażby Faktoria Rzymska, koń trojański 
i kilka uroczych zakątków przyrody, a także baza 
agroturystyczna, czyli jednym słowem - alternatywa 
na wyjazd dla naszych gości, aby cokolwiek „innego 
zobaczyć”.

Pozytywny wizerunek miasta, który staramy się 
upowszechniać na targach, sympozjach, semi-
nariach konferencjach, to jeden z kluczy do sukcesu. 
Czy nie jest bowiem tak, że turysta planując sobie 
urlop, najpierw wybiera miejsce pobytu, czyli 
miejscowość, czyta o niej, bądź pyta znajomych. 
W drugim dopiero etapie wybiera miejsce swojego 
pobytu (dom wczasowy, pokoje gościnne, hotel, 
domek, wydarzenie).

Jeżeli każdy z nas nie będzie dbał o wizerunek tego 
wyjątkowego miejsca jakim jest Łeba, jeżeli każdy 
z nas nie uświadomi sobie, że pracuje dzięki 
turystyce, jeżeli każdy z nas nie uświadomi sobie, że 
jego działalność jest tylko jednym z ogniw 
w łańcuszku pod nazwą Łeba i nie będzie miał 
świadomości, że wszyscy pracujemy na wizerunek 
miasta, to inni po prostu nas wyprzedzą. Czego sobie 
i Wam nie życzę!

W tym miejscu chciałabym podziękować wszys-
tkim, którzy uwierzyli w to, że Lokalne Organizacje 
Turystyczne, powołane w drodze ustawy sejmowej, 
która daje ogromne możliwości, większe niż 
jakiemukolwiek stowarzyszeniu, która ma swoje 
schematyczne przełożenie poprzez w naszym 
przypadku Pomorską Regionalną Organizację 
Turystyczną, aż do Polskiej Organizacji Turysty-
cznej, napiszę jedno DZIĘKUJĘ!

Zapraszamy do nas, w myśl hasła, które jest zarazem 
tytułem mojego artykułu!

Ewa Horanin
Prezes LOT „Łeba – Błękitna Kraina”

tel. 790 883 354

fot. Ewa Horanin
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Od lutego 2014 r. w Rybackim Centrum Kultury 
i Formacji "Boleniec" odbywają się zajęcia z globa-
lizacji prowadzone przez trenera, panią Marylę 
Stawrosiejko oraz instruktorów i wolontariuszy 
z RK Łeba. Zajęcia dotyczące tematów o globali-

zacji realizowane są w ramach projektu "Aktywni 
młodzi – lokalnie i globalnie" współfinansowanego 
w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu 
Współpracy. Ogólnie rzecz ujmując, zajęcia mają 
kształtować określone postawy obywatelskie wśród 
dzieci i młodzieży poprzez wzrost świadomości 
w zakresie zrozumienia wzajemnych powiązań 
między regionami na świecie. Zajęcia odbywają się 
raz w miesiącu w oparciu o sporządzony plan. 
Tematyka zajęć obejmuje: 

n Świat na moim talerzu – Zagadnienie globalnych 
współzależności w zapewnieniu żywności 
ludziom w różnych częściach świata – 
nadkonsumpcja i marnowanie żywności, 
problem głodu w krajach Globalnego Południa

n Jeden dzień - świat młodego człowieka Północy 
i Południa. Życie codzienne dzieci w różnych 
krajach z uwzględnieniem podziału dnia na 
różne czynności (praca, nauka, zabawa). Celem 
jest dążenie do wykształcenia poczucia 
solidarności z innymi ludźmi.

n Społeczeństwo obywatelskie - MCR ( Milenijne 
Cele Rozwoju) - pozwalające młodym ludziom 
na lepsze zrozumienie problemów globalnych 
i w kształtowaniu świadomego społeczeństwa 
obywatelskiego.

n Sprawiedliwy handel – Zwrócenie uwagi na to, 
jaki wpływ mają nasze codzienne zakupy na 

życie mieszkańców trzeciego świata oraz 
wskazanie pozytywnej inicjatywy, której celem 
jest wsparcie krajów Globalnego Południa 
poprzez sprawiedliwy handel.

n Wolontariuszem ty i ja. Idea świadczenia 
nieodpłatnej pracy na rzecz wspólnego dobra- 
prawa i obowiązki wolontariusza. 
Zmotywowanie do podejmowania inicjatyw 
w lokalnym środowisku. 

Pierwsze i drugie zajęcia już za nami. Na pierwszych 
zajęciach dzieci zapoznały się z różnorodnością 
flory na Ziemi. Poznały miejsca pochodzenia 
różnych owoców, warzyw i zbóż. Miały okazję 
organoleptycznie poznać owoce i przyprawy 
importowane do Polski z innych krajów oraz 
zapoznać się z wymaganiami do uprawy w wzrostu 
poszczególnych roślin. Dzieci miały też okazję 
kosztować owoców dotąd nieznanych oraz poznały 

Aktywni Młodzi
lokalnie i globalnie
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ich właściwości zdrowotne. Wspólnie przygoto-
wano także napój imbirowo-limonkowy i zachęcano 
do picia tego zdrowego napoju, przygotowano 
również sałatkę owocową, która zajadano się na 
zakończenie spotkania. Animatorzy zajęć zachęcali 
do zabawy w postaci nauki tańca afrykańskiego 
i belgijskiego. Były to niewątpliwie bardzo 
pożądane formy zabawy ruchowej, w której dzieci 
chętnie brały udział. Dla miłośników zajęć 
plastycznych przygotowano szablony owoców 
i warzyw, które dzieci kolorowały i nazywały. 

Zajęcia są bardzo urozmaicone i dzieci mają nie 
tylko dużo zabawy, ale zdobywają wiedzę na temat 
życia codziennego mieszkańców globalnego 
południa i północy. Na ostatnich zajęciach, które 
odbyły się 13 marca poznały, jak wygląda igloo 
i budowały go z kartonów. Został także wyświetlony 
film o trudach życia na Grenlandii oraz zwierzętach 
tam żyjących. Była nauka piosenki o pingwinach 
i kolorowanie zwierząt dla dzieci młodszych oraz ich 
nazywanie. Dzieci poznały jak urozmaicone jest 
życie mieszkańców naszego globu. A na koniec zajęć 
była słodka niespodzianka – lody. Następne zajęcia 
3 kwietnia. 

Zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież ciekawe 
świata do jego poznawania i wspólnej zabawy. 
Wystarczy przyjść do BOLEŃCA z wypełnioną 
deklaracją uczestnictwa w projekcie podpisaną 
przez rodzica. Deklaracja dostępna jest w biurze 
Kolpinga. 

Irena Drywa
Przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Łebie

fot. Irena Drywa

Plan zajęć w Boleńcu

 31 marca - 25 kwietnia

 Poniedziałki

16:00  Biedronki

19:00  Spotkanie - Przygotowanie do Misterium

 Wtorki

15:10  Warsztaty rękodzieła artystycznego
 dla dorosłych

17:00  Próba Chóru Echo

18:00 Matematyka - zajęcia wyrównawcze

18:00  Angielski dla początkujących

 Środy

15:00  Zabawna Kraina Wielkanocy

 Czwartki

15:00  Zajęcia Integracyjne dla Dzieci i Młodzieży

 Piątki

18:00  Spotkanie Wolontariuszy
 i Młodego Kolpinga

 Czwartek 3 Kwietnia

16:00  Zajęcia z globalizacji

 Sobota 5 Kwietnia

11:00  Próba i Przesłuchanie do Chóru Anhelos

 Czwartek 10 Kwietnia

16:00  Odkrywamy świat Indii

 9 Kwietnia Środa 

17:00  Film dla dzieci (2h)

 16 Kwietnia Środa

17:00 Film dla dzieci (2h)

 23 Kwietnia Środa

17:00 Film dla dzieci (2h)

Świetlica Boleniec
czynna 14:00-20:00 pn - pt

Biuro Rybackiego Centrum Kultury
i Formacji Boleniec

czynne 14:00-20:00 pn - pt
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W miesiącu marcu br. odbyło się kilka znaczących 
imprez dla osób lubiących zażywać zimowych 
kąpieli. Po słynnym, bo XI Ogólnopolskim Zlocie 
Morsów w Mielnie, klub Morsów Łebskich licznie 
uczestniczył w wyjazdach do Kołobrzegu, 
Jarosławca, Szczecinka oraz w osobie  Wojciecha 
Grabowskiego na Mistrzostwa Świata "WINTER 
SWIMMING 2014" Rovaniemi Finlandia. W tym 
samym czasie odbyła się w Łebie kąpiel Pomorskie-
go Zjazdu Morsów, która swoją barwną paradą 
zademonstrowała radość, sport i hart ducha która 
wytworzyła się w klubie po założeniu Stowarzysze-
nia ŁEBA MORS POLAND - Morsy Łebskie. 
Wszędzie i zawsze bardzo mocno staramy się 
uwidocznić Łebę naszymi transparentami. Tak było 
w Rydze 2012, Londynie 2013, a obecnie za kołem 
podbiegunowym na MS w.2014 w Laponii - 
Finlandia.  Kąpiele w lodowatych wodach Laponii 
bliskich O st.C przy pełnej zimie,mrozie i śniegu 
były życiowym przeżyciem i dają naszemu klubowi 

wysoką pozycję wśród innych morsów. Anglicy 
zaprosili nas w styczniu 2015 na swoje jeziora, gdzie 
woda nigdy nie przekracza 5 st.C, a Rosjanie w m-cu 
lutym 2016 do miejscowości Tyumen na Syberii, 
gdzie temperatura, obiecali nam, na pewno będzie 
poniżej -30 st.C. Po wykonaniu takiego zadania 
pozostanie nam w klubie  wykąpać się jeszcze na 
Alasce i w Arktyce na biegunie PN. Kto wie,ponoć 
marzenia się spełniają, czego naszym paniom 
Foczkom i wszystkim Łebskim Morsom życzę.

Wojciech Grabowski
Prezes Stowarzyszenia Łeba Mors Poland

I Pomorski Zjazd Morsów w Łebie już za nami
23 marca 2014 w Łebie po raz pierwszy odbył się 
Pomorski Zjazd Morsów, który pod patronatem 
honorowym Burmistrza Miasta Łeby został 
zorganizowany przez Lokalną Organizację 
Turystyczną Łeba-Błękitna Kraina, Łeba Mors 
Poland Morsy Łebskie, Centrum Informacji 
Turystycznej w Łebie oraz Księcia Łeby Zbyszka I.

Impreza rozpoczęła się przemarszem barwnego 
korowodu ulicami miasta, w którym  uczestniczyli 
również przedstawiciele Księstwa Łebskiego oraz 
pasjonaci starych pojazdów militarnych. Oprócz 
tradycyjnej morskiej kąpieli  nie zabrakło 
dodatkowych atrakcji. Specjalnie na tę okazję 
przygotowano kilka konkursów tj. na najlepiej 
przebranego morsa i najlepiej przebraną foczkę, na 
„najwcześniej urodzonego morsa” oraz bieg 
z kijkami po Złocistej Plaży. Dla każdego zwycięzcy 
przygotowano atrakcyjne nagrody.

Dodatkową atrakcją była możliwość przejażdżki 
pojazdami militarnymi i nauka puszczania 
latawców. 

W Pomorski Zjeździe Morsów uczestniczyli 
przedstawiciele z klubów morsa ze Szczecinka, 
Kołobrzegu, Darłowa, Gdyni, Rumi i Rewy.

Wszystkim serdecznie dziękujemy
i zapraszamy za rok.

Przemysław Rychter
LOT Łeba "Błękitna Kraina”

Morsowie w natarciu

Stowarzyszenie Łeba Mors Poland Morsy Łebskie zapraszają 
chętnych do wspólnych kąpieli w zimnych wodach Bałtyku.

fot. Morsy Łebskie
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Piękna muzyka jest uniwersalnym językiem, który 
mówi bezpośrednio z serca do serca, poza murami 
i poza granicami narodów

1 marca br. chór Echo obchodził swoje XX – lecie 
istnienia i działalności chóralnej.

Dyrygentem chóru od samego początku jest pani 
Teresa Trylewicz – emerytowana nauczycielka 
muzyki, zasłużona osoba w krzewieniu kultury 
muzycznej, odznaczona złotą odznaką Polskiego 
Związku Chórów i Orkiestr, osoba wyjątkowa, pełna 
charyzmy, żywiołowego temperamentu, przyjazna, 
serdeczna i na pewno wielki społecznik naszego 
miasta.

W tym miejscu chcielibyśmy podziękować Pani 
Teresie za trud i zaangażowanie w krzewieniu 
kultury śpiewaczej.

Swoim różnorodnym programem chór reprezentuje 
pieśni sakralne w całym roku liturgicznym 
w obydwu naszych kościołach. Szeroki repertuar 
chóru stanowi również muzyka dawna i współ-
czesna.

Chór występował m.in. podczas Złotego Jubileuszu 
Parafii WNMP w Łebie, uczestniczył w ramach 
Lęborskich Dni Kultury, w nabożeństwach 
ekumenicznych, koncertował z okazji Centralnych 
Dni Morza oraz uczestniczył w Koncert pieśni 
w Lublińcu, Wieczornicach z okazji święta 
Niepodległości i w wielu, wielu innych wydarze-
niach. Reasumując, chór Echo to zespół o wielkiej 
różnorodności warsztatu muzycznego.

XX – lecie chóru Echo
Wielkim sukcesem jest dobrany skład zespołu, wielu 
członków chóru jest w nim od samego początku.

To wielka sztuka zarazić swoim umiłowaniem do 
muzyki innych. Członkowie chóru to też wyjątkowe 
osoby, poświęcające swój prywatny czas na mozolne 
próby, występy i wyjazdy.

W skład chóru wchodzą : Janusz Lechończak , Ewa 
Wiśniewska, Michalina Grąż - Czywiel , Anna 
Kaliszuk, Anna Zaborowska, Maria Kubiak, Irena 
Łopuszańska, Maria Jażdżyńska, Teresa Mocek, 
Janina Sajko, Cecylia Sadoń, Zenia Weszke, 
Kazimiera Siebiert, Wiesława Bladoszewska, Ewa 
Kużownik i Henryk Pawelczyk.

Właśnie 1 marca w kościele św. Jakuba Apostoła 
w Łebie odbyła się uroczysta msza święta poświę-
cona członkom i rodzinom chóru Echo, a następnie 
goście przeszli do świetlicy Boleniec na uroczystą 
kolację.

Były kwiaty, podziękowania, wspomnienia i dużo, 
dużo radości.

Życzymy wszystkim Paniom i Panom tego co sami 
napisaliście w wydanym przez Was folderze

„Niech nasza droga będzie wspólna
Niech nasza pieśń będzie potężna

Niech nasza miłość będzie szczera”

Jeszcze raz dziękujemy i życzymy wytrwałości 
i wielu, wielu koncertów. 

Redakcja

fot. Tomasz Siebiert
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Dobiegł końca II etap XVI Międzynarodowego 
Maratonu Piłki Siatkowej Młodzieży w kategorii 
kadet i kadetka Łeba 2014. W tej edycji turnieju 
wzięło udział 18 zespołów kadetek oraz 15 zespołów 
kadetów. Przypomnijmy, że w pierwszej turze 
maratonu młodzików startowało 20 drużyn 
młodziczek i 12 drużyn młodzików.

Podsumowując, w Łebskim maratonie wystartowało 
łącznie 65 zespołów czyniąc z tej imprezy 
największy tego typu turniej w kraju i w Europie. 
W zmaganiach siatkarskich wzięło udział około 
tysiąca uzdolnionej siatkarsko młodzieży. Gośćmi 
maratonu byli Waldemar Wspaniały – koordynator 
krajowy programu Siatkarskich Ośrodków 
Szkolnych, były trener Kadry Narodowej, Adam 
Nowik – koordynator makroregionalny Siatkarskich 
Ośrodków Szkolnych, były reprezentant Polski, 
Prezes Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Piłki 
Siatkowej, Waldemar Barteli - V-ce Prezes PWZPS, 
Stanisław Kwiatkowski oraz Burmistrz Łeby 
Andrzej Strzechmiński i Lęborka Witold Namyślak, 
Wójt Gminy Cewice Jerzy Pernal oraz Senator RP 
Kazimierz Klejna. Burmistrzowie Łeby, Lęborka 
i Wójt Gminy Cewice ufundowali puchary i medale 
dla wszystkich zespołów natomiast Starostwo 
Powiatowe w Lęborku ufundowało pamiątkowe 
koszulki z logiem maratonu, które otrzymali 
wszyscy uczes tn icy  turn ie ju .  Atrakcjami 
związanymi z pobytem uczestników maratonu zajęli 
się właściciele Zdrowotelu Łeba. Tradycyjnie 

w sobotę 15 marca odbył się mecz pomiędzy 
reprezentacją Miasta Łeby, a przyjezdnymi 
trenerami i tym razem również wygrali 3:0 trenerzy. 
Mecze odbywały się w Szkole Podstawowej 
w Łebie, hali ŁTO w Łebie oraz w hali Gimnazjum 
nr 2 w Lęborku. Głównymi organizatorami 
maratonu byli Joanna Bieniek, Jarosław Pruski oraz 
Tadeusz Rabka. Bardzo dobrze wypadły nasze 
zespoły, które po zacięte rywalizacji zajęły czołowe 
miejsca maratonu 

Wyniki Maratonu
KADETKI
1. UKS Libero Starogard Gd.
2. SPPS Łeba
3. KS Alfa Kartuzy
4. KS Pałac Bydgoszcz
5. UKS Warmiss Volley Olsztyn
6. S.O.S. Publiczne Gimnazjum nr 5 Kędzierzyn Koźle I
7. UKS Tygrysy Strzelin
8. UKS Olimp Bartoszyce
9. MKS Dobre Miasto II
10. NTS Truso Elbląg
11. EDF Wybrzeże APS Rumia
12. S.O.S. MMKS Kędzierzyn Koźle
13. SPS Sparta Braniewo
14. Grupa Matysek pl. Bodzentyn
15. MKS Dobre Miasto I
16. UKS Olimpijczyk Pruszcz Gd.
17. UKS Trefl Gdynia
18. ULKS Kleks Wicko

KADECI
1. Chemik Bydgoszcz
2. SPS Lębork
3. GKS Stoczniowiec Gdańsk
4. AZS UWM Wojmex Olsztyn
5. Kadra Kujawsko- Pomorskiegi B I
6. UKS Powiat Kołobrzeski
7. S.O.S Trefl Gdańsk
8. UKS Olimp Bartoszyce
9. S.O.S. Iryda Cewice
10. MOS MUKS Kangur Nowy Tomyśl
11. UKS Olimpijczyk Pruszcz Gd.
12. UKS Omega Gdynia
13. S.O.S. Publiczne Gimnazjum nr 5 Kędzierzyn Koźle
14. ZSI Słupsk
15. Kadra Kujawsko – Pomorskiego I

Wyróżniono najlepsze zawodniczki i zawodników 
w poszczególnych zespołach. Otrzymali oni 
statuetki ufundowane przez Fundację Polska 
Sia tkówka oraz  Marszałka  Województwa 
Pomorskiego.

XVI Międzynarodowy
Maraton Piłki Siatkowej
Kadet- Kadetka Łeba 13-16 marca 2014
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Najlepsze zawodniczki w poszczególnych zespołach:

UKS Libero Starogard Gd.- Aleksandra Wąsowska
SPPS Łeba -Klaudia Nowak, Kornelia Plichta, Patrycja Płotka
KS Alfa Kartuzy – Justyna Kręczkowska
KS Pałac Bydgoszcz – Weronika Majewska
UKS Warmiss Volley Olsztyn – Aleksandra Przybysz
S.O.S. Publiczne Gimnazjum nr 5 Kędzierzyn Koźle I – 
Aleksandra Kibic
UKS Tygrysy Strzelin – Oliwia Pawleta
UKS Olimp Bartoszyce – Karolina Goławska
MKS Dobre Miasto II – Monika Fedusio
NTS Truso Elbląg – Karolina Kaczmarczyk
EDF Wybrzeże APS Rumia – Weronika Chodyko
S.O.S. MMKS Kędzierzyn Koźle – Joanna Kamińska
SPS Sparta Braniewo – Weronika Wołodko
Grupa Matysek pl. Bodzentyn – Dominika Rubinkiewicz
MKS Dobre Miasto I – Aleksandra Truszkowska
UKS Olimpijczyk Pruszcz Gd. - Aleksandra Beyrowska
UKS Trefl Gdynia – Aleksandra Piechowicz
ULKS Kleks Wicko – Agata Neumiller

Najlepsi zawodnicy w poszczególnych zespołach:

Chemik Bydgoszcz – Kacper Bobrowski
SPS Lębork – Łukasz Drywa
GKS Stoczniowiec Gdańsk – Szymon Rachwalski
AZS UWM Wojmex Olsztyn – Piotr Szostek
Kadra Kujawsko- Pomorskiegi B I – Igor Wypijewski
UKS Powiat Kołobrzeski – Kacper Jakubowski
S.O.S Trefl Gdańsk – Maciej Ptaszyński
UKS Olimp Bartoszyce – Patryk Kulpaka
S.O.S. Iryda Cewice – Janusz Bruhn
MOS MUKS Kangur Nowy Tomyśl – Filip Oniszczuk
UKS Olimpijczyk Pruszcz Gd. - Łukasz Szlak 
UKS Omega Gdynia – Karol Dygus
S.O.S. Publiczne Gimnazjum nr 5 Kędzierzyn Koźle – Mateusz 
Augustyn
ZSI Słupsk – Oskar Majcherski
Kadra Kujawsko – Pomorskiego I – Jakub Szymański

Wyróżniono również najlepsze zawodniczki i zawodników w 
całym maratonie kadetek i kadetów:

Kamila Kobus - UKS Libero Starogard Gd
Ada Tomasiewicz – SPPS Łeba
Pamela Hinz – KS Alfa Kartuzy

Michał Prejs – Chemik Bydgoszcz
Fabian Majcherski – SPS Lębork
Dawid Witkowski – GKS Stoczniowiec Gdańsk

Organizatorzy bardzo dziękują
sponsorom maratonu:

Romanowi Formeli "FORMEL"
Zdrowotelowi Łeba

Elżbiecie i Markowi Wenta
Małgorzacie Zawadzkiej

Jackowi Wawrzyniakowi, Piekarni Lipiński
Firmie Bakoma

instytucjom pomagającym w imprezie:
Marszałkowi Województwa Pomorskiego

Staroście Lęborskiemu
Burmistrzowi Miasta Łeby

Burmistrzowi Miasta Lębork
Wójtowi Gminy Cewice

Programowi Siatkarskich Ośrodków Szkolnych
Fundacji Polska Siatkówka,

Pomorskiemu Wojewódzkiemu Związkowi Piłki Siatkowej
Centrum Sportu w Lęborku

Dyrektorom Szkoły Podstawowej w Łebie
Łebskiego Towarzystwa Oświatowego

Zespołu Szkół w Cewicach
UKS Iryda
SPPS Łeba
SPS Lębork

oraz wszystkim, którzy pomogli zorganizować ten maraton.

Jarosław Pruski
Organizator

fot. Jarosław Pruski 
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W dniu 11 marca 2011 roku potężne tsunami 
i trzęsienie ziemi zaatakowały północną część 
Japonii – Honsiu. Statystyki były przerażające: 
15 884 zabitych,  2640 osób uznanych za zaginione. 
W celu uczczenia ofiar tragedii młodzież 
z Gimnazjum w Łebie w trzecią rocznicę zdarzenia 
wzięła udział w zainicjowanej przez pana Akihiko 
Nara specjalnej akcji puszczania latawców. Autor 
projektu, poruszony tragedią, jaka dotknęła jego 
rodaków, postanowił, by dzieci wraz z młodzieżą 
całego świata w dniu 11 marca wypuszczały 
„Latawce Nadziei” na znak solidarności z pokrzyw-
dzonymi. W ramach akcji w szkole odbyły się 
spotkania z Lokalną Organizacją Turystyczną „Łeba 
–Błękitna Kraina”. Cel i idea przedsięwzięcia 
wydały się szlachetne, stąd więc zbudowano 
latawce, które w finalnym dniu zostały puszczone na 
plaży wschodniej przy Hotelu Neptun. Warto 
wiedzieć, że latawce są dla Japonii symbolem 
modlitwy wznoszonej do Boga o miłość i spokój.

Wprawienie w ruch i utrzymanie w powietrzu 
latawców było nie tak prostym zadaniem, jak 
wszystkim się początkowo wydawało. Młodzież 
zmagała się z żywiołem wiatru. Niejednokrotnie 
potrzebne były niekonwencjonalne pomysły 
w sterowaniu latawcami, co sprawiło, że grupa 

zintegrowała się we wspólnym działaniu. 
Przypomniało to starą prawdę, że człowiek sam 
wobec natury jest bezsilny i słaby. W konsekwencji 
pokornieje, zdając sobie sprawę z własnej 
niedoskonałości. Zabawa, której doświadczyła 
społeczność gimnazjalna, poza przyświecającą jej 
ideą, okazała się ciekawym doświadczeniem, 
bowiem niektórzy wcześniej nie mieli okazji 
budować latawców. Ideę pana Akihiko Nara poparło 
już wiele krajów. Jesteśmy jednymi z pierwszych 
w Polsce, którzy przyłączyli się do tej akcji. Do Łeby 
przyjechała Telewizja Polsat News, Lębork NEWS 
oraz TVT Teletronik, by nadać rozgłos całemu 
wydarzeniu. Przyszedł czas na udzielanie 
wywiadów. A oto wypowiedź jednej z uczennic 
gimnazjum: „Było to bardzo ciekawe doświad-
czenie. Spodobało mi się to, że są wśród nas ludzie, 
którzy nie myślą tylko i wyłącznie o sobie, ale 
potrafią też zaangażować siebie i innych w tak 
słuszne przedsięwzięcia.” Ostatnim etapem akcji 
było napisanie l istu w języku angielskim 
i niemieckim do autora projektu wraz ze zdjęciami 
z lokalnego widowiska.

Aleksandra Chwil
Uczennica Gimnazjum w Łebie

Latawce Nadziei
na plaży w Łebie

fot. Agnieszka Pałac
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Jestem łebski 2
Od początku bieżącego roku szkolnego biblioteka 
miejska realizuje II edycję projektu „Jestem łebski”. 
Tym razem uczestnikami projektu jest 12 uczniów 
klas IV-V Szkoły Podstawowej im. Adama 
Mickiewicza w Łebie.

Projekt ma na celu zapoznanie uczniów z historią 
Łeby, a także kształtowanie postaw odpowiedzialno-
ści za dziedzictwo naszego miasta.

W ramach programu „Jestem łebski” zrealizowano  
dotąd następujące tematy:

n Łeba: miasto i żywioł. Historia.
n Skąd przybyli do Łeby nasi dziadkowie i rodzice 

czyli historie naszych rodzin. 
n Łebskie filmy: kto je jeszcze pamięta?

– poszukiwania filmów, które były nakręcone
w Łebie i o Łebie oraz ciekawostek z tym 
związanych.Wycieczka po Łebie
z przewodnikiem oraz przygotowanie 
autorskiego przewodnika turystycznego.

n Słowińska przyroda: spotkania i warsztaty
z pracownikiem SPN 

n Sławni i wybitni ludzie z Łeby: śladami Maxa 
Pechsteina, Andrzeja Urbańczyka i Danuty 
Hryniewicz.

n Wycieczka do Ochotniczej Straży Pożarnej
n Historia mojej ulicy: edukacyjna zabawa

w detektywów historii.

Największą przyjemność sprawiło Łebskim 
przygotowanie przewodnika turystycznego po 
Łebie. Poprzedzone było ono spacerem po mieście, 
który miał przypomnieć uczniom, jakie ciekawe 
miejsca i zabytki można w Łebie zobaczyć. Aby 
przewodnik zainteresował mieszkańców i turystów, 
Łebscy postanowili, że przygotują go w nietypowej 
formie, mianowicie kart do gry w „Piotrusia”. Każdy  
uczeń otrzymał za zadanie wykonanie dwóch 

jednakowych kart. W trakcie pracy okazało się, że 
interesujących miejsc w Łebie jest bardzo dużo, więc 
niektórzy przygotowali nawet po siedem kart. 
Rysunki na kartach każdy uczeń wykonał samo-
dzielnie.

Karty przedstawiają: ruiny kościoła św. Mikołaja, 
kościół WNMP,  Krzyż Oblacki, hotel Neptun, 
portowy dzwon mgłowy, najstarszy dom w Łebie, 
świerkową tratwę NORD kapitana Andrzeja 
Urbańczyka, kamień upamiętniający gminę ewange-
licką, ławkę Maxa Pechsteina, srebrnego dorsza, 
krzyż nawigacyjny w porcie, kamień z odciskami 
dłoni z Alei Prezydenckiej, ławeczkę Psiary, 
skrzynię czasu na Skwerze Rybaka, figurę anioła 
chrzcielnego, figurę św. Jakuba Apostoła oraz obraz 
Matki Bożej Orędowniczki Maxa Pechsteina. 
Czarnym Piotrusiem został herb Łeby. 

Karty nie tylko bawią, ale przede wszystkim uczą. 
W czasie ferii posłużyły dzieciom do przygotowania 
gry planszowej o Łebie.

Beata Czaja
pracownik edukacyjny Biblioteki Miejskiej w Łebie

12 kwietnia - wernisaż Tereski Beczyczko, 
dyplomantki Liceum Plastycznego w Gdyni 
Orłowie

23 kwietnia - „Książka jak chleb” na Światowy 
Dzień Książki; happening uliczny oraz imprezy 
w czytelni, przygotowane przez dzieci z łebskiej 
podstawówki

29-30 kwietnia - „Zasypane Miasto”: warsztaty 
wirtualnej rekonstrukcji oraz filmowej animacji 
Starej Łeby prowadzić będzie dr Joanna Polak 
z Polsko - Japońskiej Wyższej Szkoły Technik 
Komputerowych w Warszawie; rozstrzygnięcie 
konkursu plastycznego dla dzieci „Zasypane 
Miasto”

1 maja - gra miejska „Tajemnice Łeby: 
Niedźwiedź Morski” pod dowództwem 
Krzysztofa Petka Komandosa

3 maja - Polskie śpiewanie przy ognisku

15 maja - Sztormowe i rybackie opowieści 
łebskich ludzi w Święto Polskiej 
Niezapominajki; spotkanie przy ognisku 
i rybackim poczęstunku z Klubem Seniora 
„Niezapominajka”
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fot. Beata Czaja

Łebski Biuletyn Informacyjny - Nr 3-4/2014 13



20 lutego br. w hali sportowej Szkoły Podstawowej 
w Łebie odbył się I Halowy Turniej Piłki Nożnej 
Społecznych Liceów Ogólnokształcących o profilu 
Straż Graniczna. W turnieju udział wzięło pięć 
drużyn reprezentujących szkoły profilowane 
z terenu pomorza.  Turniej  otworzyła Pani 
Małgorzata Korszla Dyrektor Społecznego Liceum 
Ogólnokształcącego w Łebie oraz p.o. Zastępcy 
Komendanta PSG w Łebie kpt. SG Mieczysław 
Dąbek. Od pierwszego gwizdka sędziego rozpoczęły 
się sportowe zmagania młodzieży, która swą 
przyszłość wiąże ze Strażą Graniczną. Uczniowie 
Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących 
z Żukowa, Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych 
w Kłaninie, oraz Zespołu Szkól Ponadgimna-
zjalnych nr 4 z Malborka stawili się do sportowej 
rywalizacji o laury najlepszych. Niektóre zespoły 
przyjechały ze wsparciem w osobach kibiców, 
którzy dopingowali swoich zawodników. Bardzo 

wysoki poziom rozgrywek i niezwykle zacięte 
mecze wyłoniły zwycięzców Turnieju. Pierwsze 
miejsce zajęła szkoła z Malborka, do której trafiły 
również statuetki dla najlepszego strzelca oraz 
bramkarza Turnieju. Drugie miejsce przypadło 
w udziale szkole z Kłanina, natomiast trzecie zajęli 
zawodnicy z Łeby. Po zawodach i wręczeniu nagród 
wszyscy zgromadzeni łącznie z kibicami zostali 
zaproszeni na grochówkę. Honorowy patronat nad tą 
sportową imprezą objął Kontradmirał SG Piotr 
Stocki, komendant MOSG w Gdańsku. Organizato-
rami oraz pomysłodawcami pierwszej sportowej 
inicjatywy mającej za cel między innymi sportową 
integrację młodzieży byli: Łebskie Towarzystwo 
Oświatowe, Miasto Łeba oraz Szkoła Podstawowa 
w Łebie.

Piotr Spólny
Oficer prasowy Placówki Straży Granicznej w Łebie

I Halowy Turniej Piłki Nożnej
SLO o profilu Straż Graniczna 

10 marca w Gimnazjum w Łebie odbyło się 
interesujące spotkanie z panem Michałem 
Kochańczykiem -  a lpinis tą ,  polarnikiem, 
podróżnikiem, także żeglarzem. Kochańczyk wspiął 
się na wiele szczytów górskich świata, przemierzył 
liczne pustynie, wilgotne lasy równikowe, tereny 
arktyczne. Na spotkaniu z młodzieżą Kochańczyk 
zaprezentował przeźrocza z polarnego rejsu, 
podczas którego załoga jachtu „Lady Dana 44″, 
dowodzona przez kapitana Ryszarda Wojnowskiego, 
przepłynęła jako pierwszy polski jacht przez 
Przejście Północno-Wschodnie. Trasa rejsu wiodła 
z Sopotu przez Morze Bałtyckie, Kanał Bałtycko – 
Białomorski, Morze Białe, Barentsa, Karskie, 
Łaptiewów, Wschodniosyberyjskie, Czukockie, 
Beringa i przez północny Pacyfik do Vancouver 
w Kanadzie. Rejs ten został nagrodzony „Srebrnym 
Sekstantem” i I Nagrodą Honorową „Rejs Roku 
2013”. Gimnazjaliści obejrzeli również film nagrany 
podczas tej podróży, na którym można było 
zobaczyć zwierzęta polarne m.in. niedźwiedzie, 
morsy, foki. Po projekcji dokumentu filmowego 
podróżnik opowiadał  o  warunkach,  jakie 
towarzyszyły jemu i jego załodze podczas żeglugi.

W drugiej części spotkania Kochańczyk odniósł się 
do swojej podróży do Afryki (z wykształcenia jest 
afrykanistą). Mówił o kulturze tamtejszej ludności – 
o wielożeństwie i tradycjach, a także o prymi-
tywnych warunkach, w jakich uczą się afrykańskie 
dzieci oraz o trudnej sytuacji kobiet, na których ciąży 
ogrom obowiązków domowych. Kobiety często 
pracują w polu w trudnym do wytrzymania upale. 
Ponadto ludzie tego kontynentu są bardzo przesądni. 
Kiedy kobieta zauważy, że jej dziecku wyrzynają się 
jako pierwsze dwa górne ząbki porzuca je lub zabija, 
ponieważ uważa, że dziecko będzie słabe i choro-
wite. Wyprawa na afrykański ląd to także spotkanie 
z pustynią i jej tajemnicami. 

W zajęciach z podróżnikiem, które odbyły się z ini-
cjatywy nauczyciela geografii pani Wioletty 
Nowakowskiej uczestniczyli wszyscy uczniowie 
łebskiego gimnazjum. Niewątpliwie spotkanie było 
świetną okazją, by zachęcić młodzież do zwiedzania 
świata.

Wioletta Nowakowska
Nauczyciel Gimnazjum w Łebie

Klaudia Czerwińska, Aleksandra Lisowska
Uczennice Gimnazjum w Łebie

Michał Kochańczyk
i jego podróże
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W 2014 roku Łeba po raz pierwszy przywitała 
marzec w towarzystwie licznego grona biegaczy. 
Organizatorzy, którzy mają już doświadczenie w 
zawodach różnego rodzaju, po raz pierwszy zajęli się 
biegami i stanęli na wysokości zadania. 1 marca 
zawodnicy po przebiegnięciu trasy, zgodnie 
twierdzili, że była ona wyjątkowo malownicza, ale 
też stosunkowo wymagająca. Mimo to, już pierwsza 
osoba, która znalazła się na mecie – pan Mariusz z 
Siemianic z czasem 1:16:15 – był zdania, że po 
drodze odnalazł wszystko, czego potrzeba 
wytrawnemu biegaczowi: w pewnych miejscach 
można było się odpowiednio zmęczyć, w innych 
wypocząć, a do tego podziwiać piękno nadmorskiej 
natury i latarnię morską Stilo, która znajdowała się 
na półmetku odcinka tego półmaratonu. Trasa 
wprawdzie była leśna, ale w związku z wydmowym 
krajobrazem, zdarzały się trudne piaszczyste i 
wyboiste fragmenty. W trosce o uczestników, 
wszystkie niebezpieczne miejsca (głównie 
po jedyncze  wys ta jące  korzen ie )  zos ta ły 
odpowiednio  oznaczone ,  dodatkowo nad 
biegaczami czuwał personel medyczny, który 
ostatecznie (na szczęście) nie miał dużo pracy.

Jeszcze przed samym startem Burmistrz Miasta 
Łeba – Andrzej Strzechmiński – w ramach ogólnej 
rozgrzewki poprowadził truchtem uczestników na 
linię początkową, a potem towarzyszył im na całej 
długości biegu. Oprócz tradycyjnej konkurencji „kto 
pierwszy ten lepszy”, organizatorzy zaplanowali 
konkurs na najlepsze przebranie karnawałowe, tak 

więc wśród biegaczy można było dostrzec osoby w 
różnych, czasem dziwacznych przebraniach, np. 
panie w sukniach i z balonikami. Na mecie na 
każdego czekały medale okolicznościowe, napoje 
izotoniczne, woda oraz pełen, dwudaniowy obiad z 
deserem, zapewniający najlepszą możliwą 
regenerację. Do tego w hotelu Zdrowotel Łeba 
(który był  organizatorem) dostępne były 
przebieralnie i prysznice, aby każdy po wysiłku 
mógł czuć się w pełni świeżo i komfortowo.

Po biegu  nastąpiło uroczyste rozdanie pucharów dla 
najszybszych przedstawicieli swoich kategorii 
wiekowych,  a  naj lepszym zawodnikom i 
zawodniczkom w kategorii OPEN i zwycięzcom 
konkursu na najlepsze przebranie karnawałowe 
przyznano vouchery na kwotę 500, 300 i 200 zł do 
wykorzystania na dowolne usługi w hotelu 
Zdrowotel Łeba. 

Wieczorem, gdy już zasadnicze emocje związane z 
zawodami lekko opadły, odbył się bal ostatkowy, 
gdzie m.in. biegacze bawili się do późnej nocy.

Podsumowując I Trail Półmaraton w Łebie, będący 
jednocześnie Łebskim Trial (ang. próbnym) 
Półmaratonem, sprawdził się i przyniósł dużo 
radości wielu osobom. Niewątpliwie nie będą to 
ostatnie biegi w Łebie, czego życzymy sobie i 
organizatorom.

Adrian Sosnowski
Zdrowotel Łeba

I Trail Półmaraton w Łebie
klimat, zmęczenie i sukces
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Psycholog mgr Małgorzata Mania oferuje 
profesjonalne wsparcie psychologiczne.

Jest terapeutą nurtu Terapii Skoncentrowanej na 
Rozwiązaniach (TSR), terapeutą behawioralnym 
dzieci z autyzmem oraz oligofrenopedagogiem 
(nauczyciel upośledzonych umysłowo). Udziela 
konsultacji psychologicznych jak również 
prowadzi terapię w oparciu o założenia oraz 
techniki Podejścia Skoncentrowanego na 
Rozwiązaniach (TSR). Prowadzi spotkania dla 
klientów indywidualnych, par oraz dzieci.

Gabinet psychologiczny - konsultacje w Łebie 
Konsultacje oraz terapia odbywają się
w weekendy po wcześniejszym umówieniu.

Gabinet znajduje się
w Centrum SPA
w Hotelu Łeba
ul. Nadmorska 9b

tel. 602-516-796
maniamalgorzata@gmail.com

"Ocalić od zapomnienia"  
WERNISAŻ MALARSKI
Dnia 8 marca 2014 r. o godz. 17:00 w Centrum 
Informacji Turystycznej w Łebie**** obył się 
WERNISAŻ MALARSKI "Ocalić od zapo-
mnienia". Autorkami prac są: Kamila Arseniuk, 
Renata Beczyczko, Beata Demartin, Brygida 
Laskowicz, Marzanna Skobodzińska, Jolanta 
Stawrosiejko, Krystyna Suchocka, Joanna 
Grabowska pod opieką artystyczną Pani mgr 
Barbary Gawron-Gołębiowskiej. Była to już 
12 wystawa jednak pierwszy raz w Centrum 
Informacji turystycznej w Łebie****, gdzie od kilku 
miesięcy malarki łebskie mają swoje warsztaty. 
Dzięki gościnności i pomocy Pani Agnieszki Pałac 
i Pana Pawła Dąbrowskiego organizacja wernisażu 
przebiegła idealnie. Przybyło bardzo dużo 
zwiedzających. Prace będą wyeksponowane do 
25 kwietnia 2014 r. w pięknym, słonecznym 
i przestrzennym miejscu w Centrum Informacji 
Turystycznej w Łebie****. Zapraszamy wszystkich 
chętnych do zwiedzania naszej wystawy.

Brygida Laskowicz
Klub Pracy Twórczej "Absurd" w Łebie 

Zapisz się do łebskiego 
newslettera informacyjnego
Łebski newsletter to wiadomości wysyłane 
nieodpłatnie pocztą elektroniczną na Twoją 
skrzynkę pocztową. Z niego dowiesz się o nadcho-
dzących wydarzeniach, ważnych komunikatach oraz 
ciekawostkach z życia Łeby i regionu. Newsletter 
tworzą pracownicy Centrum Informacji Turysty-
cznej w Łebie Agnieszka Pałac i Paweł Dąbrowski. 

Zainteresowanych dopisaniem swojego adresu do 
newslettera prosimy o przysłanie e-maila z taką 
informacją na bot@leba.eu

Zespół Centrum Informacji Turystycznej w Łebie
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Współpraca matką 
sukcesów ŁKŻ - MKŻ - ŁTO
26 marca 2014r. zostało podpisane porozumienie 
między trzema łebskimi stowarzyszeniami Łebskim 
Klubem Żeglarskim, Międzyszkolnym Klubem 
Żeglarskim "Marina" i Łebskim Towarzystwem 
Oświatowym. W treści tego porozumienia są zapisy 
w sprawie wspólnego pozyskiwania środków 
zewnętrznych, prowadzenia wspólnych zajęć poza 
żeglarskich oraz promowania i wprowadzenia 
w życie idei budowy przystani rekreacyjno-
żeglarskiej na Jeziorze Sarbsko na wysokości byłej 
jednostki wojskowej.

Grzegorz Puławski
Komandor Łebskiego Klubu Żeglarskiego 

XIII Halowy Turniej
o Złoty Żagiel ŁKŻ Gry Podwójne
Dnia 30 marca 2014r zakończył się XIII Halowy 
Turniej o Złoty Żagiel ŁKŻ Gry Podwójne 
sensacyjnym zwycięstwem ;-) Jacka Wawrzyniaka 
oraz Piotra Głuszko. Kolejnymi pozycjami mogą się 
poszczycić koledzy:

n 2. Arek Janicki, Jarek Gosz
n 3. Zbyszek Kozak, Mikołaj Więckowski
n 4. Sławek Kowalski, Roman Grzędzicki
n 5. Henryk Fidor, Andrzej Wołocznik

n 6. Krzysiek Budaszewski, Bronek Kliński
n 7. Adam Bugajski, Jurek Szot
n 8. Brunon Hokusz, Krzysztof Pałac

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za postawę fair 
play oraz wspaniałą atmosferę. 

Krzysztof Pałac
Główny Sędzia Zawodów

Ogólnopolski Konkurs 
Sztuki Baletowej
Ogólnopolski Konkurs Sztuki Baletowej ma na celu 
ukazanie piękna baletu klasycznego i tańca 
współczesnego, wymianę doświadczeń twórczych, 
integrację środowiska tanecznego i konfrontację 
dzieci i młodzieży z całej Polski uczęszczających na 
zajęcia baletu klasycznego i tańca współczesnego. 
Konkurs ten wzbogaci również ofertę kulturalną 
Łeby. Znane twarze teatrów w Polsce, które zasiądą 
w jury imprezy: Małgorzata Insadowska- pierwsza 
była solistka Opery Bałtyckiej, Sebastian Biało-
brzeski - były tancerz Opery Bałtyckiej i Eduard 
Bablidze - tancerz Teatru Wielkiego w Warszawie 
gwarantują prestiż imprezy, która, wierzymy, stanie 
się stałym punktem w kalendarzu imprez Łeby.

Piotr Zagrodnik
Organizator

Rajd z kompasem
Niebawem VI edycja Rajdu Kaszubskiego 
„Z kompasem”, zapisy elektroniczne startują 1 maja 
2014r. Spotykamy się w dniach 31 maja - 1 czerwca 
2014r. w Łebie. 

Rajd „Z kompasem” jest imprezą przeznaczoną dla 
piechurów i rowerzystów. Mają oni do wyboru kilka 
tras różnych pod względem trudności. Skierowana 
zarówno do wytrawnych rajdowiczów, jak i rodzi-
ców z małymi pociechami. W Łebie planujemy m.in. 
wspólny start tras rodzinnych. Chcemy zachęcić 
uczestników tych tras do przebrania się w stroje 
Smerfów, Puchatków, Tygrysków etc. 

Każdy uczestnik znajdzie odpowiednią dla swoich 
potrzeb kategorię. Liczy się sprawność fizyczna oraz 
umiejętności związane z orientacją w terenie, 
posługiwaniem się mapą czy kompasem. Na miejscu 
liczne atrakcje w cenie wpisowego: ognisko, gitara, 
pełen bufet jedzenia i picia. Każdy uczestnik 
otrzyma również w pakiecie kolorowy numer 
startowy oraz kolorową mapę. 

Tradycyjnie organizatorzy zapewniają nagrody nie 
tylko dla najlepszych ekip! Informacje o trofeach do 
zdobycia będą także dostępne w serwisie 
internetowym Rajdu www.zkompasem.pl

Marcin Jank
Kierownik Rajdu "Z Kompasem”
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Już po raz trzeci spotkamy się na Plażowych 
Mistrzostwach Nordic Walking w Łebie, tym razem 
12. kwietnia 2014 roku. Łebskie zawody z roku na 
rok coraz bardziej się rozrastają i osiągają większy 
sukces. Od 2012 roku możemy obserwować zawody, 
które dzięki malowniczej trasie i doskonałej 
organizacji wybijają się na tle innych pomorskich 
imprez, stając się przy tym obowiązkowym 
wydarzeniem w kalendarzu każdego entuzjasty 
kijów.

III Plażowe Mistrzostwa Nordic Walking o Palmę 
Pierwszeństwa to huczne rozpoczęcie właściwego 
sezonu Nordic Walking, przedbiegi i rozgrzewka do 
Pucharu Bałtyku. Ponownie trasa będzie prowadzić 
w jedną stronę przez ścieżki leśne, a z powrotem 
przez plażę. Do wyboru będą dwa dystanse: 5 i 10 
km. 12. kwietnia jest to jeszcze czas, w którym Łeba 
wolna jest od dużej liczby turystów, co znacznie 
ułatwia przeprowadzanie zawodów, a uczestnicy 
spokojnie mogą skupić się na marszu. W tym roku 
Plażowym Mistrzostwom będą towarzyszyć trzy 
dodatkowe imprezy – Bieg o Palmę Pierwszeństwa 
(biegi przełajowe na 10 km) i II Zdrowotel Rajd (rajd 
dla miłośników i posiadaczy zabytkowych 
motocykli) oraz kiermasz wielkanocny z ręko-
dziełem.

Oprócz tradycyjnych kategorii wiekowych pojawi 
się dodatkowa kategoria LEKARZ, opracowana 
w porozumieniu z Okręgową Izbą Lekarską 
w Gdańsku, do uczestnictwa w której zobowiązało 
się już teraz wielu lekarzy z centralnej Polski. 

W organizację zawodów czynnie włącza się również 
Urząd Miasta Łeba wraz z Centrum Informacji 
Turystycznej w Łebie, co niewątpliwie sprzyja 
osiągnięciu najwyższej jakości imprezy. Tego-
rocznym partnerem jest także Stowarzyszenie 
Bursztynowy Pasaż, które funduje upominki 
sportowe dla uczestników. Wszyscy zawodnicy będą 
mieli zapewniony dostęp do sanitariatów (również 
pryszniców), otrzymają pakiet startowy, okoli-
cznościowy medal (najlepsi będą mogli pochwalić 
się jeszcze pucharami), a po zakończeniu zmagań 
będzie na nich czekał pełny, dwudaniowy obiad 
i słodka przekąska

Istnieje też możliwość  skorzystania z pełnej z oferty 
organizatora – Zdrowotelu Łeba – i pozostania na 
cały weekend, co pozwoli dobrze się bawić na 

zawodach i odpowiednio wypocząć, odrywając się 
przy tym od codziennych zajęć. Zdrowotel i sama 
Łeba to miejsca w których nie ma możliwości 
nudzenia się, a dzięki korzystnemu położeniu można 
aktywnie i z przyjemnością spędzić czas nad 
morzem w towarzystwie całej rodziny. 

W przeciągu ostatnich lat Łeba wyraźnie zaznaczyła 
swoje miejsce na sportowej mapie Polski. Większość 
łebskich imprez organizowana jest przez Zdrowotel 
Łeba, a każda z nich wywołuje pozytywne emocje 
i zbiera liczne pochwały. Nie ma w tym nic 
dziwnego, gdyż osoby odpowiedzialne za mistrzos-
twa i rajdy traktują je bardzo poważnie i przez długi 
czas starają się możliwie najbardziej usprawnić 
wszelkie względy techniczne, aby każdy zawodnik 
czuł się pewnie i komfortowo. Dodatkowo, nie bez 
znaczenia są naturalne uwarunkowania Łeby, 
miejscowości nadmorskiej o urokliwej, wydmowej 
plaży i gęstych lasach sosnowych.

Ze względu na prestiż III Plażowych Mistrzostw 
Nordic Walking patronat medialny nad zawodami 
objęły liczne portale i gazety: chodzezkijami.pl, 
m a r a t o n y p o l s k i e . p l ,  l e b o r k 2 4 . i n f o , 
LeborkNEWS.pl, GLE24.pl, noclegiLeba.pl, 
pieknekaszuby.pl, PulsKaszub.pl, naszemiasto.pl, 
Dziennik Bałtycki, Express i Radio Gdańsk.

Podsumowując, 12. kwietnia 2014 roku w Łebie 
ponownie odbędzie się swoiste święto sportu. 
Nadmorska trasa, sympatyczna atmosfera, miła 
obsługa i rywalizacja na najwyższym poziomie to 
powody dla których nie może Cię zabraknąć na III 
Plażowych Mistrzostwach Nordic Walking o Palmę 
Pierwszeństwa. Do zobaczenia na miejscu!

AKTYWNY WEEKEND
W ŁEBIE

Elektroniczne zapisy wciąż trwają

II Plażowe Mistrzostwa Nordic Walking
www.zdrowotel.pl/eventy/plazowe-mistrzostwa-
nw/elektroniczne-zapisy

Bieg o Palmę Pierwszeństwa 
http://www.elektronicznezapisy.pl/events/1202/s
tarts/new

Zdrowotel Rajd
zapisy pod mailem prezes@zdrowotel.pl 
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Dyżury radnych
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łebie pełni 
dyżur w każdą środę w godz. od 12:00 do 15:30 
w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Kościuszki 
90 w pokoju nr 2 - Biuro Rady Miasta.

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.

Dyżury Radnego Rady 
Powiatu Lęborskiego
Radny Rady Powiatu Lęborskiego, członek Zarządu 
Powiatu Lęborskiego - Tomasz Tutak pełni dyżur 
w Urzędzie Miejskim w Łebie, w każdą pierwszą 
środę miesiąca w godzinach 15:00-15:30. 

Zapraszam na .www.tomasztutak.pl

CHCESZ BYĆ STRAŻAKIEM ?
DOŁĄCZ DO GRONA STRAŻAKÓW OSP !

Jeśli lubisz dreszczyk emocji i adrenalinę we krwi? Chcesz 
pomagać innym potrzebującym? Przyłącz się do nas, wstąp 
w szeregi członków jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Łebie. 

A może kiedyś podejmiesz decyzje o wstąpieniu w szeregi 
strażaków Państwowej Straży Pożarnej? Członkostwo w OSP 
i bezpłatne kursy mogą Ci w tym pomoc.

Kandydat do Ochotniczej Straży Pożarnej powinien:

Ł mieć skończone 18 lat, dobrą kondycję psychiczną, fizyczną 
i nienaganny stan zdrowia

Ł być gotowym aby nieść pomoc innym w różnym czasie 
i warunkach, 

Ł być chętnym do współpracy i wykonywać polecenia 
przełożonych, 

Ł zgłosić się do Prezesa, Komendanta lub innego druha OSP.

OFERUJEMY

Możliwość bezpłatnych szkoleń i kursów m.in.: szkolenie 
podstawowe strażaka OSP, kurs na obsługę pilarek spalinowych, 
kurs kierowania ruchem, kurs kwalifikowanej pierwszej 
pomocy, patent sternika motorowodnego, kurs nabijania butli 
sprężonym powietrzem, kurs techniczny.

ZAPEWNIAMY

Pełne umundurowanie strażackie oraz ubezpieczenie. Dołączenie 
do systemu powiadamiania o alarmie smsami oraz pagerami.

Zainteresowanych chcących sprawdzić swoje zdolności w tym 
kierunku zapraszamy do Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Łebie przy ul. Pocztowej 10 w celu uzyskania szczegółowych 
informacji oraz zapoznania się z jednostką. 

Sprawy szkoleń i naboru nadzoruje:

Komendant Sebastian Kluska kom. 609-114-405


