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Nowa Rada Miejska w Łebie

Komisje Rady Miejskiej

1 grudnia br. w Łebie odbyła się pierwsza sesja 
nowej Rady Miejskiej w Łebie. Radni  
złożyli urtoczyste ślubowanie. Wybrano nowego 

przewodniczącego, Zdzisława Stasiaka (14 głosami “za”, 
przy jednym nie biorącym udziału w głosowaniu). Na 
Wiceprzewodniczącą  wybrano Magdalenę  Wójcicką.   
W trakcie I sesji  Rady Miesjkiej w Łebie kadencji  
2014-2018 swoje ślubowanie złożył również Burmistrz 
Miasta Łeby Andrzej Strzechmiński.

Skład Rady Miejskiej w Łebie
Stasiak Zdzisław - Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Łebie 

Wójcicka Magdalena - Wiceprzewodnicząca Rady  
Miejskiej w Łebie 

Biskot Bogusław 
Derba Agnieszka 
Dettlaff Emil 
Dolecki Zbigniew 
Gierszewski Daniel 
Jabłoński Mariusz 
Kasina Piotr 
Kisielewska Hanna 
Kleina Józef 
Mazur Katarzyna 
Pranga Zbigniew 
Smorawska Beata
Trojanowicz Teresa

KOMISJA REWIZYJNA
1. Teresa Trojanowicz - Przewodnicząca Komisji 
2. Piotr Kasina - Z-ca Przewodniczącej Komisji 
3. Mariusz Jabłoński - Członek Komisji 
4. Daniel Gierszewski - Członek Komisji

KOMISJA GOSPODARKI I BUDŻETU
1. Emil Dettlaff - Przewodniczący Komisji 
2. Katarzyna Mazur - Z-ca Przewodniczącego Komisji 
3. Hanna Kisielewska - Członek Komisji 
4. Zbigniew Dolecki - Członek Komisji

KOMISJA TURYSTYKI I OCHRONY  
ŚRODOWISKA
1. Beata Smorawska - Przewodnicząca Komisji 
2. Zbigniew Pranga - Z-ca Przewodniczącej Komisji 
3. Bogusław Biskot - Z-ca Przewodniczącej Komisji 
4. Józef Kleina - Członek Komisji 
5. Agnieszka Derba - Członek Komisji 
6. Piotr Kasina - Członek Komisji

Dyżur Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Łebie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łebie  
Zdzisław Stasiak pełni dyżur w pierwszą  
i ostatnią środę miesiąca w godz. 12:00 - 15:00   
w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Kościuszki 90 
w pokoju nr 2 - Biuro Rady Miejskiej w Łebie. 

Skrócony czas pracy Urzędu 
Miejskiego w Łebie
Uprzejmie informujemy, że dnia 24 grudnia  
2014 r. (środa – Wigilia Bożego Narodzenia) Urząd 
Miejski w Łebie będzie czynny do godz. 12:00. 
Kasa Urzędu czynna będzie do godz. 10:00.  
Za utrudnienia przepraszamy.
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Wmurowanie Kamienia Węgielnego 
pod budowę Stoczni w Łebie
W środę 12 listopada 

2014 r., o godz. 11:00 
spotkaliśmy się w celu 

wmurowania kamienia węgielne-
go pod nowe nabrzeże portowe, 
miejsce napraw, postoju i remon-
tów statków rybackich przy  
ul. Jachtowej 4 w Łebie.

Obok nowo wybudowanego  
i funkcjonującego Centrum 
Pierwszej Sprzedaży Ryb zapro-
jektowane nabrzeże z suwnicą do 
slipowania i wodowania kutrów 
rybackich stanie się wzorowym 
centrum obsługi floty rybackiej. 
Gdzie w jednym miejscu rybacy 
będą mogli nie tylko wyładować 
swoje ryby, ale także zaopatrzyć 
swoje kutry, dokonać niezbęd-
nych napraw i remontów.
Zamierzamy na ten cel wydać 

blisko 5 500,00 zł pochodzących 
ze środków UE. Mam nadzieję, 
że już za rok spotkamy się w tym 
samym miejscu otwierając uro-
czyście nowy obiekt.

To, że nowa inwestycja miała 
szanse realizacji jest dużą zasłu-
gą i osobistym zaangażowaniem 
Pana Andrzeja Strzechmińskiego - 
Burmistrza Miasta Łeby. Jego po-
moc, wsparcie, a przede wszyst-
kim zrozumienie problematyki 
rybołówstwa pozwala rozwijać 
ten ważny gospodarczo sektor 
terenów nadmorskich.

Niestety wielu Rajców i Włoda-
rzy zapomina o rybakach i stara 
się przesuwać ich problemy i po-
trzeby na daleki plan, chowając 
gdzieś na uboczu z dala od oczu 
kuracjuszy i wczasowiczów.

Tu jednak w Łebie od szeregu 
lat spotkaliśmy się ze zrozumie-
niem Burmistrzów Miasta Łeby, 
Radnych Rady Miejskiej w Łebie, 
pracowników Urzędu Miejskiego 
w Łebie, dla których rybołówstwo 
stanowi nierozerwalny element 
kulturowy i gospodarczy Łeby.

To tutaj w Łebie! współpraca 
może stanowić przykład dosko-
nałej korelacji: władz lokalnych, 
stowarzyszenia jakim jest Zrze-
szenie jak i sektora prywatne-
go jakimi są armatorzy kutrów 
rybackich.

Michał Necel
Prezes Zrzeszenia  

Rybaków Morskich  
Organizacji Producentów 

Opłata za Koncesję Alkoholową
I rata opłaty za sprzedaż alkoholu 

Urząd Miejski w Łebie przypomina wszystkim przedsiębiorcom  
posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, że 
dnia 31 stycznia 2015 r. upływa termin płatności I raty za korzysta-
nie ze zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz złożenia 
oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 
2014. 
Informujemy, iż niedokonanie w/w w wyznaczonym terminie 
skutkuje zgodnie z art. 18 ust 12 pkt. 5 ustawy z dnia 26 października 
1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
wygaśnięciem posiadanych zezwoleń nawet w sytuacji kiedy wpłaty 
dokonano z jednodniowym opóźnieniem Ponadto art.13 w/w ustawy 
stanowi, iż przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło między inny-
mi z przyczyny nie dokonania opłaty, może wystąpić z wnioskiem  
o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesię-
cy od daty wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Wioletta Morawiak
stanowisko ds. przedsiębiorczości

% %
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Wspólne ubieranie choinki

Dni św. Mikołaja  
w Łebie rozpoczęliśmy 
w sobotę 6 grudnia 
2014 roku na deptaku 
przy ul. Kościuszki bie-
siadą świąteczną ubie-
rając miejskie drzewko 
bożonarodzeniowe...

Choinka jest nieodłącz-
ną ozdobą w czasie 
świąt Bożego  

Narodzenia, symbolem życia  
i odradzania, ukazującym wyjąt-
kowość Świąt. Burmistrz Miasta 
Łeby wraz z Parafią Wniebowzię-
cia NMP, Gimnazjum im. Jana 
Pawła II i Centrum Informacji 
Turystycznej w Łebie już po raz 
czwarty kontynuują w ten spo-
sób tradycję, która miała swój 
początek w roku 2011 w ramach 
Odpustu św. Mikołaja w Łebie.
Rozpoczęliśmy występem szkol-
nego zespołu WAVE z Gimnazjum 
w Łebie, którego członkowie śpie-
wali zimowe piosenki.Odwiedził 
Nas także najprawdziwszy Miko-
łaj, który umilał czas najmłod-
szym i dorosłym, a każde dziecko 
otrzymało słodką czekoladk.
Swoją obecnością zaszczyciły Nas 
także postacie z bajek między 
innymi Królowa Śniegu, która 
zaprezentowała nam interaktyw-

ny pokaz w namiocie mroźnych 
doświadczeń i eksperymentów. 
Monarchini o lodowym sercu, 
władająca chłodem, mrozem  
i śniegiem zamroziła kwiaty, 
owoce i prowadziła prawdziwie 
ekscytujące eksperymenty  
z magicznym dymem. Zapali-
liśmy także lampki na naszej 
choince,   a tuż za nią mogliśmy 
wziąć udział w pokazie elektrycz-
ności, gdzie Renifer i Elf św. Mi-
kołaja prezentowali interaktywny 
pokaz przy użyciu generatora 
napięć. W między czasie nauczy-
ciele i uczniowie Gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Łebie organizo-
wali konkursy sprawnościowe  
z nagrodami dla dzieci.Ponadto 
każdy z mieszkańców miał moż-
liwość nabycia własnoręcznie 
robionych ozdób choinkowych 
przez siostry i rodziców dzieci  
z Przedszkola Ochronka Sióstr 
Służebniczek NMP, zasmakowa-
nia wypieków przygotowanych 

przez członków Caritasu z para-
fii odpustowej oraz rozgrzania 
się gorącą czekoladą. Następna 
mikołajkowa zabawa już za rok, 
Mikołaj zaprasza ;-)

Agnieszka Pałac i Paweł Dąbrowski 
Zespół Centrum Informacji  

Turystycznej w Łebie
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Nowy pojazd w służbie OSP Łeba

Przekazanie i po-
święcenie nowego 
wozu strażackiego dla 
Ochotniczej Straży  
Pożarnej w Łebie.

K olejny dzień o godz. 14:00 
rozpoczęliśmy przemar-
szem przez miasto Orkie-

stry Morskiego Oddziału Straży 
Granicznej i przekazaniem wraz 
z poświęceniem nowego wozu 
strażackiego Man 18.340 dla OSP 
w Łebie.

Samochód bojowy łebskiemu 
komendantowi OSP przekazał 
uroczyście Zastępca Komen-
danta Głównego Państwowej 
Straży Pożarnej nadbryg. Marek 
Kowalski. Ceremonię poświęce-
nia poprowadził ks. kan. Zenon 
Myszk - Proboszcz Parafii pw. św. 
Jakuba Apostoła w Łebie, Kapelan 
OSP Łeba.

Uroczystość odbyła się wg nastę-
pującego porządku:

• Uroczyste wprowadzenie do 
systemu KSRG (Krajowego 
Systemu Ratownictwa 
Gaśniczego) 

• Przekazanie samochodu 
Ratowniczo-Gaśniczego w 
ramach współdziałania dla 
podniesienia bezpieczeństwa 
na rzecz Gminy Nowa Wieś 
Lęborska 

• Zakończenie Ceremonii  
i przemarsz Orkiestry SG na 
Festiwal Pomuchla

Swoją obecnością zaszczycili Nas 
dostojni goście:

• nadbryg. Marek Kowalski 
Zastępca Komendanta Głów-
nego Państwowej Straży 
Pożarnej 

• st. bryg. Andrzej Rószkowski 
Pomorski Komendant Wo-
jewódzki Państwowej Straży 
Pożarnej 

• st. bryg. Jan Drozd  
Komendant Powiatowy Pań-
stwowej Straży Pożarnej  
w Lęborku

• prof. Edmund Wittbrodt  
Senator RP 

• Edmund Głombiewski  
Starosta Lęborski 

• Włodarze z terenu Powiatu 
Lęborskiego 

Agnieszka Pałac i Paweł Dąbrowski 
Zespół Centrum Informacji  

Turystycznej w Łebie

Dni św. Mikołaja

   w Łebie
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XVI Festiwal Pomuchla

Po burzliwych obradach jury 
postanowiło przyznać w katego-
rii kuchnia profesjonalna /kuch-
nia restauracyjna:

Natomiast w kategorii kuchnia 
amatorska / kuchnia domowa:

Festiwal Pomuchla to duży 
konkurs kulinarny i prezen-
tacja potraw z dorsza oraz z 

innych lokalnie odławianych ryb, 
obudowany imprezami w kon-
wekcji odpustowo – adwentowe-
go festynu rodzinnego o zasięgu 
regionalnym. Festiwal odbywa 
się w niedzielę najbliższą odpu-
stowi św. Mikołaja, patrona ludzi 
morza, a pomysł z dorszem, czyli 
pomuchlem, nawiązuje do lokal-
nego kultu tej ryby sięgającego 
okresu średniowiecza. Wydarze-
nie to jest doskonałym miejscem 
do prezentacji lokalnej i regional-
nej kuchni, a także możliwością 
bezpłatnej prezentacji lokalnych 
obiektów gastronomicznych  
i hotelarskich.

W XVI edycji Festiwalu oprócz 
rozbudowanej części artystycznej 
odbywał się kiermasz rękodzieła 
oraz kiermasz ozdób świątecz-
nych. 
   W tegorocznym konkursie ku-
linarnym zostały wprowadzone 
zmiany dotyczące sposobu oceny 
potraw konkursowych.

Jury w składzie: Sebastian Olma 
(zwycięzca II edycji programu 
TOP CHEF), Książe Łeby ZbyszkoI 
oraz Wolfgang Helbig oceniało 
potrawy w dwóch kategoriach:
w kategorii kuchnia profesjonal-
na/kuchnia restauracyjna
w kategorii kuchnia amatorska/
kuchnia domowa.

Przystań Łeba resort &  
restaurant

• Gołąbki z dorszem  
i kaszą pęczak aromatyzowa-
ne wędzonym łososiem  
z sosem borowikowym

• Zupa rybna z owoców morza

Galeria smaków

• Crem zielono mi
• Penne morue
• La morue de glace
• Pomuchlowe empocher
• Uszka dorszowe

klub seniora niezaPominajka

• Dorsz po norwesku 
• Terrina z dorsza kremowego
• Dorsz w  pomidorach
• Rolada szpinakowa  

z wędzonym dorszem

Fundacja uniwersytet trze-
cieGo wieku „Żyj z Pasją”
• Zupa rybna
• Roladki rybne

Wszystkim zwycięzcom gratulu-
jemy,  a pozostałym wystawcom 
gastronomicznym i kiermaszo-
wych serdecznie dziękujemy za 
udział w XVI Festiwalu Pomuchla.

Przemysław Rychter
Lokalna Organizacja Turystyczna 

„Łeba – Błękitna Kraina”

I    miejsce Galeria Smaków
II   miejsce Przystań Łeba  
      Resort & Restaurant
III miejsca nie przyznano

I    miejsce Klub Seniora  
      Niezapominajka
II   miejsce Fundacja Uniwersy-    
___tet Trzeciego Wieku w Łebie  
    „Żyj z pasją”
III miejsce Stół Parafialny  
      parafii WNMP

stóŁ ParaFialny 
• Dorsz św. Piotra
• Roladki św. Mikołaja

stóŁ oblatów 
• Dorsz w łupinie pod pie-

rzynką
• Stół Sióstr Służebniczek
• Potrawa rybna w 4 porach 

roku

Dni św. Mikołaja

   w Łebie
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Dzieci i młodzież 
w Bibliotece Miejskiej

Dzieci i młodzież  
w naszej Bibliotece nie 
mogą narzekać na brak 
zajęć...

Od października w każdą 
sobotę są w bibliotecz-

nej czytelni prowadzone zajęcia 
dla najmłodszych w cyklu „Bajko-
wych sobót”. Uczestniczą w nich 
przedszkolaki oraz uczniowie 
młodszych klas szkoły podstawo-
wej. Zajęcia prowadzi stażystka 
Alicja Kisielewska, która wcze-
śniej była zastępową łebskich 
harcerzy. Spotkania rozpoczynają 
się od wspólnego czytania bajek. 
Następnie dzieci biorą udział  
w zabawach ruchowych, uczą 
się piosenek, rozwiązują zagadki 
oraz wykonują prace plastyczne, 
odpowiadające tematowi zajęć. 
Bajkowe soboty to nie tylko świet-
na zabawa, ale także nauka pracy 
w grupie, rozwijanie wyobraźni, 
umiejętności  oraz zaintereso- 
wań dzieci. Początek zajęć o go-
dzinie 11:30. 

W Bibliotece działa Młodzieżowy 
Klub Łebskich. Jego członkami 
są młodzi ludzie, którzy chcą się 
spotykać i podejmować wspólne 

działania. Na spotkaniach Łebscy 
mogą rozwijać swoje zaintereso-
wania, poznać historię Łeby i jej 
mieszkańców, dzielić się swoimi 
pomysłami, a także wspólnie 
planować działania. Łebscy wzięli 
udział w Narodowym Święcie 
Niepodległości wykonując wspól-
nie z dorosłymi mieszkańcami 
i turystami pieśni patriotyczne.  
Wzięli także udział w akcji chary-
tatywnej Polskiego Radia „Choin-
ki Jedynki”, przygotowując kon-
kursowe prace plastyczne, które 
następnie Biblioteka wysłała na 
konkurs. Każdego, kto chciałby 
do Łebskich dołączyć, zaprasza-
my we wtorki o godz.15:00.

Przez cały rok pracownicy 
Biblioteki prowadzą dla dzieci 
i młodzieży zajęcia z edukacji 
regionalnej, lekcje muzealne  
w sali historii Łeby oraz tema-
tyczne lekcje biblioteczne.  
25 listopada Biblioteka wspól-
nie ze starszakami z oddziałów 
przedszkolnych przy Szkole 

Podstawowej w Łebie obchodzi-
ła Światowy Dzień Pluszowego 
Misia. Przedszkolaki razem ze 
swoją wychowawczynią panią 
Małgorzatą Beczyczko przyniosły 
na spotkanie przytulanki. Była 
wspólna zabawa, śpiewy i tań-
ce. Dzieci opowiedziały historie 
swoich misiów oraz wzięły udział 
w konkursie przyrodniczym.

Od 6 do 24 grudnia w bibliotece 
czynna jest poczta św. Mikołaja. 
Każdy może napisać list z proś-
bą dla siebie i swoich bliskich. 
Wszystkie listy Biblioteka wyśle 
do Mikołajowej kwatery głównej 
w Laponii. Zapraszamy!

Beata Czaja i Alicja Kisielewska 
Biblioteka Miejska w Łebie
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Dzień Papieski - wspominamy

Relikwia krwi św. Jana 
Pawła II została uro-
czyście wprowadzona 
do Parafii św. Jakuba 
Apostoła w Łebie

22 października 2014r.  
nasza szkoła kolejny 
raz przekazała relikwię 

od ks. kardynała Dziwisza na ręce 
ks. kanonika Zenona Myszk. Re-
likwia I stopnia zawierała cenną 
krew ojca św. Jana Pawła II.  
W poczuciu obowiązku pokolenia 
JP II zostaliśmy zobowiązani do 
trwania przy nauce naszego pa-
trona. Rozpoczęcie przekazania 
relikwii miało miejsce w Boleńcu 
przy udziale władz kościelnych 
pod przewodnictwem ks. prałata 
Tadeusza Reszke z Wejherowa, 
Ojców Oblatów z Łeby i księży z 
dekanatu. Władze samorządowe 
w osobach: Starosty Lęborskiego 
Wiktora Tyburskiego, Burmi-
strza Miasta Lęborka Witolda 
Namyślaka, Burmistrza Miasta 
Łeby Andrzeja Strzechmińskiego, 

Przewodniczącego Rady Miejskiej 
w Łebie Krzysztofa Szumały oraz 
Radnych Rady Miejskiej, Dyrek-
torów szkół z Łeby, mieszkańców, 
uczniów i pocztów sztandaro-
wych z Łeby jak i  II LO z Lęborka.

Na początku wystąpił zespół 
muzyczny Wave z piosenką  
pt. „W Tobie jest światło" pod 
dyrygenturą pana Piotra Fugla. 
Później wszyscy zebrani obejrzeli 
montaż słowno-muzyczny pt. 
„Musicie od siebie wymagać, choć-
by inni od Was nie wymagali”  
w wykonaniu uczniów gimna-
zjum pod opieką nauczycieli M. 
Kietlińskiej-Antoniewicz,  
E. Bas i T. Antoszka. 

Na zakończenie został od-
śpiewany hymn szkoły, którego 
początek jest wspólny dla całej 
Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. 

Następnie ks. prałat  Reszke 
pobłogosławił relikwię, która 
została uroczyście wprowadzona 
do Kościoła św. Jakuba Apostoła 
w Łebie. 

W kościele została odprawiona 
msza św. pod przewodnictwem 
ks. prałata w asyście przybyłych 
na uroczystość księży. W słowie 
do zgromadzonych ks. prałat 
wspominał spotkania z ojcem 
świętym JP II oraz podkreślił, że 
powinniśmy być wdzięczni za 
osobę ojca świętego i dziękować 
wszystkim tym, którzy okazują 
nam dobro. Stąd MY dziękujemy 
wszystkim tym, którzy byli z nami 
w tym uroczystym dniu i zaszczy-
cili nas swoją obecnością. Dzię-
kujemy… za dobre słowo, gesty... 
dziękujemy. 

Marzena Kietlińska-Antoniewicz
Nauczyciel Gimnazjium 

Z Życia Łebskiego

  Gimnazjum
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„Nie ma radości bez 
niepodległości”
Czyli apel na Stadionie

Była to akademia inna niż 
dotychczas, ponieważ sala 
przypominała stadion 

narodowy przybrany w kolory: 
biały i czerwo-
ny. Uczniowie 
przy wejściu w 
ramach biletów 
wstępu zostali 
pomalowani na 
policzkach w 
barwach flagi na-
rodowej. Miejsca 
przypominały 
trybuny, zaś po przeciwnych 
stronach jedną bramkę stanowił 
ekran z flagą, na którym pojawiał 
się pokaz slajdów do piosenek: 
„Biały krzyż”, „Obława”, „Tyle było 
dni”. 

Drugą bramkę uświeniły de-
koracje oraz członkowie zespołu 
muzycznego „Wave” pod dyry-
genturą Piotra Fugla. Prowadzący 
Błażej Peta i Karolina Burzyńska 
sprawili, że treści przekazywane 
słuchane były z powagą. Najwięk-

szy zachwyt sprawiła projekcja 
piosenki teledysku (lub emisja 
piosenki) „Uprising” zespołu Sa-
baton, ponadto wystąpienie  

J. Piłsudskiego – 
Norberta Jabłko 
(kl. IIIa) oraz wy-
konanie piosenki 
„Obława” przez 
p. wicedyrektor 
Elżbietę Frączek. 
Pomysłodawcą 
scenariusza ape-
lu i przygotowa-

niem uczniów zajęła się Pani 
Marzena Kietlińska-Antoniewicz, 
dekoracją  Marta Kajnowska, 
stroną techniczną Tomasz Anto-
szek, zaś projekcją Kamil Labuda 
(kl.IIIa). Swojej pomocy udzieliła 
także Ewelina Bas. Uczniowie 
- kibice zachowali się godnie w 
czasie apelu, by po jego zakoń-
czeniu przystąpić do turnieju w 
potyczkach matematycznych pt. 
„Jeden z sześciu” przygotowanym 
przez nauczycieli matematyki: 

p. Tomasza Antoszka, Leszka Fica. 
Wśród okrzyków stadionowych 
piszczałek i gwizdków turniej wy-
grała kl. II a. Wszystkim za udział 
w apelu dziękujemy. 

Zapamiętajmy słowa wypowie-
dziane na jego zakończenie „Nie 
lękajmy się być Polakami, prze-
cież Polska nie umarła, póki my 
żyjemy”.

Marzena Kietlińska-Antoniewicz
Nauczyciel Gimnazjum 

W piątek 7 listopada 
2014r. odbył się apel  
z okazji 96. rocznicy  
odzyskania niepodle-
głości przez Polskę. 
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Sportowy listopad 
ze Zdrowotelem

Prawie dwieście osób  
wystartowało  
15 listopada na  
Pierwszym Duathlonie 
na Wydmach w Łebie

T aka liczba zawodników 
przysporzyła tej imprezie 
miano jednych z najwięk-

szych zawodów łączących kolar-
stwo mtb i biegi w Polsce. Uczest-
ników przyciągnęła wymagająca 
trasa, gdzie wydmy zastępowały 
górskie wzniesienia, a Mierzeja 
Sarbska zapewniała przyjemne 
otoczenie lasu i gwarantowała 
doskonałe podłoże  
do jazdy.

Organizatorzy wyjątkowo po-
ważnie podeszli do tematu  
i mimo, że był to ich pierwszy  
Duathlon, pokazali, że jakość 
należy wyznaczać od samego 
początku.  Z kwestii formalnych 
warto zauważyć, że nie było opóź-
nień, start był przeprowadzony 
sprawnie, a strefa zmian (pomię-
dzy jazdą a biegiem) była dobrze 
zaplanowana. Do tego doszła 
ciekawa trasa i doskonała baza,  
a to okazało się być przepisem  
na sukces.

Zawodnicy wyruszyli o jede-
nastej i zaczęli jazdę od stosun-
kowo szerokiej leśnej ścieżki. Na 
całej długości napotkać można 
było dukt leśny i tylko na małym 

odcinku drogę szutrową. Poziom 
trudności zwiększał fakt, że tereny 
nadmorskie są piaszczyste,  
w związku z czym niektóre od-
cinki były wymagające, przez co 
pierwszy zawodnik przejechał te 
25 kilometrów w 52 minuty.

Organizatorzy też postarali się, 
aby nie puścić zawodników naj-
prostszą trasą z możliwych i już 
na początku poprowadzili drogę 
przez wąską wydmę, gdzie zarów-
no podjazd, jak i zjazd wymagały 
sporych umiejętności. Prawie cały 
odcinek był przejezdny i obfito-
wał w kilka podjazdów, leżące kło-
dy zdawały się nie przeszkadzać 
co lepszym zawodnikom,  
z roweru zsiąść trzeba było tylko 
raz, w momencie przekraczania 
małej rzeczki znajdującej się w 
głębokim rowie. 

Niebezpieczne miejsca zostały 
oznaczone wyraźnymi wykrzyk-
nikami, a wystające korzenie 
osprayowane. Trasa mimo do-
kładnego oznaczenia kierunku 
jazdy wywiodła „w pole” grupę 
kilkunastu zawodników, którzy 
podążając za ich liderem przeje-
chali kilka kilometrów za dużo  

i musieli zawracać. 
Po rowerze przyszła pora na 

biegi przełajowe, w strefie zmian 
poszczególne boksy wyznaczone 
były taśmami, tam też należało 
zostawić rower  
i zmienić obuwie na biegowe. 
Tym razem za-
wodnicy mieli 
do pokonania 
dystans siedmiu 
kilometrów lasem 
i plażą. Tutaj 
również pojawił 
się piasek, który 
dokuczliwy był 
tylko na małym 
odcinku. 

Zaraz za linią 
mety na uczest-
ników oczekiwał 
medal okoliczno-
ściowy, dostępny 
był prysznic, i przygotowano 
pełny, dwudaniowy obiad na 
stołówce goszczącego sportow-
ców Zdrowotelu. Tego dnia do 
Łeby przyjechało wielu profesjo-
nalistów z całej Polski, na listach 
pojawiły się znane nazwiska, co 
sprawiło, że poziom rywalizacji 
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był bardzo wysoki. 
Wyniki najlepszych kobiet  
i mężczyzn w open:

1. Sabina Rafalska (1:44:02)
2. Patrycja Petroczko (1:50:26)
3. Gizela Rakowska (1:55:33)

1. Bartosz Banach (1:19:50)
2. Krzysztof Krzywy (1:21:28)
3. Andrzej Guż (1:21:57)

Na podium, oprócz pucharów, na 
zawodników czekały nagrody pie-
niężne i rzeczowe. Po wszystkim 
odbyło się losowanie upomin-
ków, a łączna pula nagród wynio-
sła koło 5000 zł. Następnie, gdy 
uroczystość wręczania dobiegła 
końca, część osób udała się nad 
morze, aby w towarzystwie Mor-
sów Łebskich zażyć listopadowej 
kąpieli. Ci mniej odważni dopin-
gowali pływaków z brzegu   
i dziwili się jak można wejść do 
tak zimnej wody.

Duathlon na Wydmach podsu-
mować można krótko: ciekawa i 
wymagająca trasa, dobra organi-
zacja, wysoki poziom rywalizacji i 
świetna sportowa zabawa.Pomy-
słodawcy i organizatorzy 
tejże imprezy – Zdrowotel Łeba, 

Tomasz Juchniewicz i Mateusz 
Hanke – wspominali już o ko-
lejnych zawodach mtb w  Łebie, 
zobaczymy co przygotują następ-
nym razem.

Adrian Sosnowski
Zdrowotel Łeba
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Sportowy listopad cz. II

Listopad 2014 sportowo należał 
do Łeby, czyli ostatnia impreza  
Pucharu Bałtyku w tym roku... 

29 listopada w Łebie odbył 
się ostatni etap Pucha-
ru Bałtyku, największe-

go nordicowo-biegowego cyklu w 
Polsce. Tym razem łącznie wystar-
towało prawie 400 osób, z czego 
270 stanowili kijkarze. Niewąt-
pliwie fakt zrzeszenia tak dużej 
grupy aktywnych ludzi  
w końcówce listopada już można 
nazwać sukcesem.

Poranek nie zapowiadał się zbyt 
szczęśliwie, wszystkie kałuże były 
zamarznięte po mroźnej nocy, a 
termometr wskazywał kilka kre-
sek poniżej zera. Właśnie wtedy 
dokańczano znakowanie trasy  
i po raz ostatni sprawdzano 
jakość wskazówek na drodze. Nie-
spodziewanie, już koło godziny 
9:30 rano zza wierzchołków sosen 
zaczęło nieśmiało wychylać się 
słońce, które wprawdzie dawało 
tylko ułudne wrażenie wiosen-
nej temperatury. Zwłaszcza, gdy 
zmierzający ku Łebie zawodnicy 
wyglądali przez okna swoich sa-
mochodów mogli mieć wrażenie, 
że czapka i rękawiczki to tylko 
zbędny gadżet. Mimo to, oczy 
łapczywe światła mogły się nacie-
szyć widokiem. Po pochmurnym 
i smutnym, typowo jesiennym 
okresie przyszła pora na zawody 
w Łebie. 

Trasa została zmodyfikowana 

względem roku ubiegłego. Tym 
razem plaża stanowiła zaledwie 
kilometr odcinka pętli o długości 
5000 metrów. Poza tym reszta po-
została mniej więcej bez zmian, 
zawodnicy ścigali się na Mierzei 
Sarbskiej, najpierw wspomnia-
ną już plażą, następnie pasem 
wydmowym, by wkroczyć w las 
i linią brzegową jeziora Sarbsko 
udać się na metę. Pokonanie 
dłuższego dystansu dla nordicu  
i standardowego dla biegów, czyli 
10 km wymagało zrobienia dwóch 
pełnych pętli. Brama startowa  
i meta znajdowały 
się przy hotelu 
Zdrowotel, który 
w ostatnim czasie 
rozpędził się w 
organizacji imprez 
i spowodował, 
że Łeba stała się 
rozpoznawalna na 
mapach nordico-
wych, biegowych i 
kolarskich.

Na wszystkich 
zawodach z cyklu organizatorzy 
zadbali o to, aby trasy poprowa-
dzone były po miękkim podłożu. 
Dla kijkarzy jest to wygodne, a dla 
biegaczy stosunkowo wyjątkowe, 
gdyż większość tego typu imprez 
odbywa się po asfalcie. W Łebie 
też wykorzystano do maksimum 

korzyści wynikające z naturalne-
go otoczenia, przez co jedynym 
asfaltowym odcinkiem było przej-
ście na drugą stronę ulicy.

 Krzysztof  Walczak powiedział, 
że jeżeli chodzi o ilość zawodni-
ków, to Łeba padła ofiarą wła-
snego sukcesu, faktycznie, nie 
spodziewano się tak dużej liczby 
zawodników, w związku z czym 
zabrakło medali. Zapewniono, że 
każdy, mimo wszystko dostanie 
swój medal. Organizatorów na 
szczęście nie opuściła kreatyw-
ność, ci uczestnicy, którzy się 

nie załapali na odlewy, otrzymali 
oryginalne smycze, na których 
zawieszona była koperta, którą 
należało zaadresować do siebie  
i w której niedługo przyjdzie obie-
cany upominek.

 Po zmaganiach zawodnicy mo-
gli udać się do stołówki hotelowej, 
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Konkurs na produkt turystyczny

gdzie czekał na nich dwudaniowy 
obiad, mogli również skorzystać  
z dostępnych ogólnie pryszniców. 
Z licznych rozmów można śmiało 
wywnioskować, że te udogodnie-

nia są przydatne i sprawiają, że 
ranga imprezy rośnie. Mówiono 
równie sporo o trasie i malowni-
czym przebiegu, za to nie wspo-
minano nic o pogodzie, dopiero 
po bezpośrednich pytaniach oka-
zało się, że takiej temperaturze 

chodzi się świetnie i ta w żadnym 
wypadku nie jest utrudnieniem-
Podobnie na pewno sądzą Morsy, 
które po zawodach wskoczyły do 
Bałtyku  i pluskały się w lodowa-

tej, lecz popra-
wiającej zdrowie 
wodzie.

Wyjątkowe w 
Łebie były też 
puchary, a w za-
sadzie drewniane 
statuetki robione 
na zamówienie, 
które przedsta-
wiały kijkarzy lub 
biegaczy na tle 
półkola z nazwą 
cyklu. Po dekora-

cji odbyło się losowanie nagród 
osobno dla poszczególnych dys-
cyplin i dystansów. Do wygrania 
były kalendarze, zestawy herbat  
i sporo innych przedmiotów.

W Zdrowotelu jak zwykle można 
było spędzić cały weekend, na 

który zaplanowano wiele atrakcji. 
Odbyła się impreza andrzejkowa 
na 270 osób, z czego większość to 
uczestnicy i entuzjaści imprezy. 
W niedzielę 30 listopada  miało 
miejsce rozdanie pucharów Bał-
tyku, czyli oficjalnych, całościo-
wych nagród za największe ilości 
punktów zebranych w całym 
cyklu Pucharu Bałtyku 2014.

Wraz z zamknięciem Pucharu 
po woli kończy się bieżący rok  
i pomorskie imprezy. Już niedłu-
go, od marca rusza kolejna edycja 
cyklu, na którą już teraz przygo-
towano sporo niespodzianek  
i kilka zmian. Będzie jeszcze le-
piej. Do zobaczenia!

Dorota Sosnowska
  Zdrowotel Łeba

Dorota Reszke
Specjalista ds. Promocji

LGR „Pradolina Łeby”

Szanowni Państwo !
LGR Pradolina Łeby zaprasza do udziału w konkursie na najciekawsze oferty turystyczne  
w Krainie słodko – słonej. Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców obszaru objętego działa-
niem Lokalnej Grupy Rybackiej Pradolina Łeby czyli mieszkańców Krainy słodko-słonej. Jego przedmiotem 
jest opracowanie oferty spędzenia niezapomnianego weekendu na terenie Krainy słodko-słonej.
Kraina słodko-słona jest marką turystyczną obejmującą obszar działania Lokalnej Grupy Rybackiej Pra-
dolina Łeby. Obejmuje tereny gmin: Cewice, Choczewo, Gniewino, Linia, Luzino, Łeba, Łęczyce, Nowa Wieś 
Lęborska i Wicko. Partnerem jest także Starostwo Powiatu Lęborskiego.

TERMIN SKŁADANIA OFERT  
MIJA 23 GRUDNIA 2014R.  
O GODZINIE 15.00

Prace konkursowe można składać 
osobiście lub pocztą na adres:
LGR Pradolina Łeby
ul. Pomorska 67
84-250 Gniewino
Godziny otwarcia:
pon. - pt. 9.00 - 15.00
lub elektronicznie na adres
biuro@pradolinaleby.pl

NAGRODY:

Nagrodzonych zostanie pięć naj-
lepszych propozycji w postaci:

1) Roczna darmowa promocja w 
materiałach reklamowych Krainy 
słodko-słonej.

2) Darmowe publikowanie na 
stronach internetowych:  
strona główna konkursu  
www.slodko-slona.pl, zakładka 

Rekomendowane oraz serwis inter-
netowy www.pradolinaleby.pl.

3) Darmowa promocja w mate-
riałach Lokalnej Grupy Rybackiej 
Pradolina Łeby.

Zapraszamy do szczegółowego  
zapoznania się z zasadami kon-
kursu :  http://slodko-slona.pl/
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Kalendarium MŁODYCH ORŁÓW -
pierwszy rok w akcji

We wrześniu 2012r.,  
z inicjatywy rodzi-
ców kilku chłop-

ców, zostały podjęte rozmowy  
z Dyrekcją Szkoły Podstawowej 
w Łebie o możliwości organizacji 
pozalekcyjnych zajęć sportowych. 
I tak od grudnia 2012 dzieci z 
rocznika 2004 i 2005 zaczęły brać 
regularny udział w treningach 
sportowych prowadzonych przez 
trenera Tomasza Zenkera, posia-
dającego licencję trenerską UEFA 
B. Przez cały rok 2013 chłopcy 
cierpliwie trenowali, aż doczekali 
się pierwszego meczu z zaprzy-
jaźnionym klubem Chrobry 
Charbrowo.

Kolejne 2 mecze w styczniu 
2014 rozegraliśmy z drużyną 
Wejherowska Akademia Piłki 
Nożnej-Błękitni. Mimo wyniku 
4:9, wszyscy uczestnicy spotkania 
opuścili halę zadowoleni. Drugi 
mecz z wejherowskim przeciwni-
kiem chłopcy rozpoczęli  z więk-
szym zaangażowaniem i doświad-
czeniem, co poskutkowało równie 
bardzo dobrą grą. Spotkanie 
zakończyło się wynikiem 6:6. Po-
mimo, że wynik jest rzeczą dru-

gorzędną, cieszy postęp, a przede 
wszystkim coraz lepsza gra.

Ważną dla drużyny datą jest  
20 marca 2014r. i pierwszy mecz 
Turnieju z Podwórka na Stadion 
o Puchar Tymbarku PZPN zakoń-
czony wynikiem Wicko - Młode 
Orły 0:1. 

26 marca 2014r. w Nowej Wsi 
Lęborskiej odbył się finał powia-
towy Turnieju Tymbarka w kate-
gorii U-10. W turnieju brały udział 
reprezentacje czterech szkół z 
powiatu lęborskiego, które prze-
szły pomyślnie półfinały w swoich 
gminach oraz w mieście Lęborku. 
Miasto Lębork reprezentowała SP 
nr 5, Gminę Cewice - SP w Łebu-
ni, Gminę Nowa Wieś Lęborska- 
SP w Nowej Wsi Lęborskiej oraz 
gminy Wicko i Łeba - Łeba "Mło-
de Orły".

Mecze odbywały się w systemie 
„każdy z każdym”, czyli wszystkie 
drużyny rozegrały po 3 mecze.  
I miejsce zajęła lęborska SP nr 5 
wygrywając wszystkie mecze (9 
pkt.), II miejsce SP Łeba (4 pkt.), 

III miejsce SP w Łebuni (2 pkt.)  
i IV miejsce SP Nowa Wieś remis  
i przegrany (1 p).

Reprezentacja naszej szkoły 
liczyła 12 chłopców z klas I-III 
w składzie: Damian Majewski, 
Oliwier Riabuszenko, Wojtek 
Staniszek, Maks Szymikowski, 
Ben Pero, Piotr Derba, Kuba 
Mazurkiewicz, Kamil Baranowski, 

Wiktor Boborycki, Jaś Chrostow-
ski, Kuba Nastuniak , Gracjan 
Zenker. Była to najmłodsza grupa, 
tym bardziej cieszy zdobycie II 
miejsca.

W dniu 11 maja br. zaproszono 
nas na turniej do Choczewa, któ-
rego organizatorem była drużyna 
"Huzar Choczewo". W turnie-
ju brały udział cztery drużyny 
roczników 2004 - 2006. Turniej 
rozegrały dwa zespoły gospoda-
rza, Gryf Wejherowo oraz Młode 
Orły Łeba. Nasza drużyna roze-
grała 3 mecze: z drużyną Huzar 
Choczewo 1 - 3:0, z drużyną Gryf 
Wejherowo - 5:0, z drugą drużyną 
Huzar Choczewo 2 - 1:5. Uzyska-
ne wyniki pozwoliły nam zając 
II miejsce. Turniej zakończył się 
rozdaniem dyplomów i pucharów 
oraz wspólną zabawą przy ogni-
sku z pieczeniem kiełbasek.

Inne ważne daty dla łebskich 
Młodych Orłów:

31.05.2014r. TURNIEJ PIŁKI 
NOŻNEJ SOKÓŁ CUP 2014 rocz-
nik 2004 i młodsi, IV miejsce
01.06.2014r.TURNIEJ PIŁKI 
NOŻNEJ SOKÓŁ CUP 2014 rocz-
nik 2005 i młodsi, V miejsce
21.06.2014r.TURNIEJU o PU-
CHAR STAROSTY POWIATU 
WEJHEROWSKIEGO DLA ROCZ-
NIKA 2005 I MŁODSI, IV miejsce
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05.07.2014r. TURNIEJ PIŁKI 
NOŻNEJ O PUCHAR BURMI-
STRZA MIASTA ŁEBY.

W turnieju wzięło udział 7 dru-
żyn. Chłopcy w gorącym,brazy-
lijskim klimacie dzielnie dawali 
sobie radę:-)Klasyfikacja końco-
wa przedstawia się następującą:
I miejsce Szkółka Piłkarska PIKI I
II miejsce HUZAR CHOCZEWO
III miejsce MŁODE ORŁY I

IV miejsce  SOKÓŁ BOŻEPOLE
V miejsce  MŁODE ORŁY II
VI miejsce Szkółka Piłkarska PIKI I
VII miejsce Szkółka Piłkarska PIKI II
08.09.2014r.- Chłopcy z Młodych 
Orłów przystąpili do rozgrywek 
Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w kategoriach junior E1 2004  
i E2 2005/2006. Trzech naszych 
chłopców z rocznika 2004 zostało 
zarejestrowanych w zaprzyjaź-
nionym klubie CHROBRY Char-
browo są to: Gracjan Zenker, Jaś 
Chrostowski, Kuba Nastuniak.
Młodsi grają w drużynie SOKÓŁ 
Szczypkowice związanej od lat  
z trenerem Tomaszem Zenkerem, 
są to: Mikołaj Staniaszek, Wojtek 
Staniaszek, Kamil Baranowski, 
Damian Majewski, Ben Pero, 
Piotrek Derba, Wiktor Boborycki, 
Maks Szymikowski, Oliwier Ria-
buszenko, Kuba Mazurkiewicz. 
Rozgrywki polegają na organizo-
waniu jednodniowych turniejów 
przez uczestniczące w nich kluby.
08.09.2014r. - rozgrywki PZPN  
w Nowej Wsi Lęborskiej
09.09.2014r. - rozgrywki PZPN  
w Lęborku

29.09.2014r. - rozgrywki PZPN  
w Słupsku
05.10.2014r. - rozgrywki PZPN  
w Łebie
06.10.2014r. - zakończenie je-
siennego sezonu ligowego
25.10.2014r.- Turniej piłkarski 
w Sławoszynie organizowanym 
przez Konsal Sławoszyno, rocznik 
2005 oraz 2007, rocznik 2007 II 
miejsce, rocznik 2005 IV miejsce
07.11.2014 r.- eliminacje na 
szczeblu powiatowym U-10 
"Turniej Z Podwórka Na Stadion 
o Puchar Tymbarku 2015r. UKS 
Trójka 1,UKS Trójka 2,Młode Orły 
Łeba. Młode Orły Łeba zajęła II 
miejsce i tym samym awansowała 
do finału turnieju powiatowe-
go12.11.2014 r. w Łebuni.
08.11.2014r. - Turniej „NIEPOD-
LEGŁOŚĆ - SŁUPSK 2014” rocz-
nik 2006 i młodsi, VIII miejsce.
Dodatkowo nasz zespół został 
wyróżniony i otrzymaliśmy PU-
CHAR Fair Play Dyrektora  
I Liceum Ogólnokształcącego  
w Słupsku.
11.11.2014r.- I Turniej halowy  
z okazji dnia niepodległości Łeba 
2014, rocznik 2004 i młodsi,  
I miejsce
12.11.2014r. - eliminacje na 
szczeblu powiatowym U-10 "Tur-
niej Z Podwórka Na Stadion o 
Puchar Tymbarku 2015r. II miej-
sce i tym samym brak awansu do 
finału wojewódzkiego.
19.11.2014r.- eliminacje na 
szczeblu powiatowym U-8 "Tur-
niej Z Podwórka Na Stadion  
o Puchar Tymbarku 2015r.
23.11.2014r.- Pomorski Futbol 
Cup 2014 juniorów rocznika 
2004/2005,
06.12.2014r.- Halowy Turniej Mi-
kołajkowy - Linia 2014 dla roczni-
ka 2004 i 2005, V miejsce.
07.12.2014r.- "MIKOŁAJKI – 
KOBYLNICA 2014" Im. Zbyszka 
Żynisa  dla  rocznika 2005  
i  2006.,Drużyna Młode Orły Łeba 

zajęła bardzo wysokie III miej-
sce!!! 

Zmierzyła się w tym turnieju 
z następującymi drużynami: SP 
Kobylnica,UKS Byki I,UKS Byki 
II,KS Potęgowo,Olimpijczyk 
Kwakowo,Orliki Jezierzyce,Sparta 
Sycewice,U2 Bytów,Dąb Kusowo.
Drużyna Młode Orły Łeba cieszy 
się coraz większym zainteresowa-
niem wśród dzieci i ich rodziców. 
Cieszy fakt, że chłopcy chcą  
i mogą aktywnie spędzać czas. Na 
dzień dzisiejszy drużyna liczy 34 
zawodników.

Korzystając z okazji chcieliby-
śmy podziękować Trenerowi To-
maszowi Zenker za chęci, cierpli-
wość,zaangażowanie oraz za to, 
że bezinteresownie od dwóch lat 
trwa przy naszych chłopcach!!!!!

DZIĘKUJEMY I GRATULUJEMY 
PANIE TRENERZE!!!!

Zachęcamy wszystkie dzieci 
aby  zapisywały się do drużyny 
Młode Orły Łeba.
Treningi odbywają się dla po-
szczególnych grup wiekowych:
wtorek: godz.15.00-16.00 rocz-
nik 2007 i młodsi,
godz.16.00-17.00 rocznik 2006,
godz.17.00-18.00 rocznik 2004  
i 2005;
czwartek: godz. 15.00-16.30 
rocznik 2006 i młodsi;
piątek:      godz.15.00-16.30 rocz-
nik 2004 i młodsi;
sobota:     godz. 14.00-16.00 
rocznik 2004 i młodsi

Lidka Boborycka,  
Agnieszka Derba,  

Małgorzata Gębka,  
Magdalena Riabuszenko
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Fotorelacja -
II Chrzest Morsów 
Łebskich 9-11-2014
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Mecenat i artystyczna 
wdzięczność

Kiedy jesienią 2013 r. pro-
wadzony przez artystkę 
malarkę Barbarę Gawron 

Gołębiowską Klub Pracy Twórczej 
„Absurd”, znany doskonale wśród 
społeczności Łeby ze swej cennej 
i popularyzującej sztukę działal-
ności, znalazł się w kłopotach, 
poszukując miejsca do konty-
nuowania artystycznej pracy, 
okazało się, że można liczyć na 
troskę i mecenat Urzędu Miej-
skiego i Samorządu. Podyktowana 
życzliwością decyzja o lokalizacji 
malarskich warsztatów w siedzi-
bie położonego u bram miasta 
Centrum Informacji Turystycznej 
wkrótce dowiodła, że była ko-
rzystna dla promocji nadmorskiej 
gminy, funkcjonowania placówki 
podległej Urzędowi, a także sprzy-
jała twórczym inicjatywom człon-
kiń Klubu. 

Młody zespół CIT-u: Agnieszka 
Pałac i Paweł Dąbrowski, aktywnie 
i z inicjatywą zajmujący się do-
tąd marketingiem turystycznym, 
wykazał energię i pomysłowość 
w pomocy organizacyjnej imprez 
przygotowywanych przez Klub 
Pracy Twórczej „Absurd”: marco-

wego wernisażu podsumowują-
cego dorobek twórczy członkiń 
Klubu, majowego autorskiego 
wernisażu Barbary Gawron 
Gołębiowskiej, wystawy dzieł 
malarskich w sezonie turystycz-
nym, jesiennego pleneru malar-
skiego i warsztatów artystycznych 
z udziałem artystów malarzy z 
Polski i Klubu „Absurd”, zakoń-
czonych wernisażem prac pople-
nerowych.

Centrum Informacji Turystycz-
nej stało się miejscem spotkań 
ze sztuką, dorobek artystyczny  
Klubu Pracy Twórczej „Absurd” 
stał się zaś wizytówką kultural-
nej działalności miasta. Wystawy 
odwiedzali turyści z Polski  
i z zagranicy, którzy z uznaniem 
wypowiadali się niejednokrot-

nie o jeszcze jednej kulturalnej 
i turystycznej atrakcji słonecz-
nego kurortu. Niektóre ośrodki 
turystyczne, np. Wisła, właśnie 
na kontakt turystów ze sztuką 
stawiają szczególnie, chlubiąc się 
liczbą galerii. Warto zatem do-
ceniać ten fragment wizerunku 
kurortu nadmorskiego.

Tak to w pewnym sensie przy-
padek udowodnił, jak cenna  
i korzystna może się okazać wza-
jemna współpraca władzy i am-
bitnych inicjatyw społecznych.  
Z nadzieją, że rozwijać się będzie 
nadal, Do Siego Roku

Krzysztof  Wichary  
Klub Pracy Twórczej „Absurd”
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Zajęcia pozaszkolne w Rybackim 
Centrum Kultury i Formacji 
BOLENIEC w Łebie

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek

15:00- 16:00
Zajęcia świetlicowe

12:00- 16:00
Zajęcia świetlicowe

12:00- 15:30
Zajęcia świetlicowe

14:00- 16:00
Zajęcia świetlicowe

12:00- 15:15
Zajęcia świetlicowe

16:00- 17:30
Chór BIEDRONKI

16:00- 17:15
Rytmika 

gr. A- Łebskie 
Rytmy

15:00- 16:30
Rękodzieło

(biuro)

16:00- 17:30
Grupa teatralna

BAŁTYK

16:30- 17:30
Korepetycje z 

matematyki (biuro)

17:15- 18:15
Zumba

16:00- 17:00
Chór BIEDRONKI

17:30- 18:15
Koło gitarowe

gr. A

18:00- 21:00
Chór

 BEL CANTO

17:30- 18:30
Koło szachowe 

PORT

17:30- 18:30
Zajęcia plastyczne
ORIGAMI (biuro)

17:00- 18:00
Korepetycje z 
matematyki

18:15- 19:00
Koło gitarowe

gr. B

18:30- 20:30
Spotkania z gru-
pami lokalnymi

18:30- 20:00
Rytmika

gr. B- Knaga

18:00- 20:30
Chór 

BEL CANTO

19:00- 20:00
Zumba

Zapisy dzieci dokonywane są w Boleńcu w biurze lub po przy-
byciu na dane zajęcia. Zapisy dorosłych następują po przyjściu 
na poszczególne zajęcia. Zajęcia dla osób dorosłych to Zumba, 

Rękodzieło, próby Chóru Bel Canto. Zajęcia z koła szachowego są dla 
dzieci i dla dorosłych. Zajęcia świetlicowe kierowane są do dzieci. 
Mają one na celu pomoc dzieciom w odrabianiu lekcji, wykonywanie 
różnych prac plastycznych wg zainteresowań dzieci oraz pomoc mu-
zyczną w przygotowaniu dzieci do różnych koncertów lub konkursów.

Anna Milczewska
Kierownik Rybackiego Centrum  

Kultury i Formacji w Łebie
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