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Można śmiało powiedzieć, że tego 
lata w Łebie naprawdę dużo się 

działo. Rozpoczęliśmy sezon waka-
cyjny imprezą plenerową na Powi-
tanie wakacji z zespołem Mirami na 
Skwerze Rybaka. Jak szybko się oka-
zało zespół ukraiński składający się 
z trzech pięknych dziewczyn szybko 
zdobył uznanie wśród łebskiej pub-
liczności. Dwa tygodnie później Łeba 
obchodziła 658 rocznicę nadania 

praw miejskich. Z tej okazji władze 
miasta przygotowały wiele atrakcji 
dla wypoczywających nad morzem 
gości. Na skwerze Rybaka od wczes-
nych godzin porannych gościł Festi-
wal Kulinarny „Zapomniane Smaki”, 
podczas którego można było spróbo-
wać wielu smacznych, a nie raz już 
zapomnianych staropolskich potraw. 
Ulicami miasta przeszedł barwny or-
szak składający się z przedstawicieli 

Księstwa Łeby, władz miasta, koloni-
stów oraz wczasowiczów. Na scenie  
w międzyczasie odbyły się Ogólnopol-
skie Wybory Miss Lata 2015 połączo-
ne z wyborem małej miss. Widowisko 
prowadził znany Hiszpan polskiego 
pochodzenia - Conrado Moreno, który 
dodawał otuchy pełnoletnim preten-
dentkom walczącym o zdobycie tego 
najważniejszego tytułu – Miss Lata 
Łeby 2015. Po wyborach na scenie

Udany sezon
w Łebie ! 
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wystąpił zespół Sumptuastic, który 
poderwał widownię do wspólnej za-
bawy. Po koncercie muzycy rozdali 
dziesiątki autografów i porobili sobie 
pamiątkowe zdjęcia ze swoimi fanami. 
Tydzień później do Łeby zawitało Lato 
z Książką, akcja skierowana do wszyst-
kich sympatyków „dobrej książki”. 
Odbyły się spotkania autorskie m.in. 
z  Wojciechem Cejrowskim, popular-
nym podróżnikiem, czy Natalią Ga-
cką, mistrzynią świata fitness sylwet-
kowego. Można było porozmawiać 
z celebrytami oraz zakupić książkę ich 
autorstwa na prezent dla bliskiej sercu 
osoby, licząc na otrzymanie autografu 
z dedykacją. W tym samym czasie na 
plaży A można było skorzystać z róż-
nych form aktywnego wypoczynku 
w strefie sportu, chillout’u i malucha, 
znajdujących się w miasteczku Radia 
ZET w  ramach projektu Active Sum-
mer. Na początku sierpnia wystąpił 
Grzegorz Hyży podczas organizowa-
nego od wielu lat Festiwalu Łebskiego. 
Tydzień później na terenie Intercam-
pu odbył się zlot samochodów Ame-
rykańskich oraz Fast food’ów. Była to 
nie lada gratka dla wszystkich fanów 
czterech kółek i smakoszy amerykań-
skiego jedzenia. W tym samym czasie 
na placu przy szkole podstawowej 
powstało miasteczko tzw. browarów 
craftowych (rzemieślniczych). Fe-
stiwal Piwa Prawdziwego przyciąg-
nął nieco starsze pokolenie piwoszy 
i  dobrego smaku. W  sumie w  ciągu 
trzech dni miasteczko piwne odwie-
dziło ponad 6 tysięcy osób. Jednak 

największą atrakcją tego tygodnia był 
Festiwal Kolorów, który przyciągnął 
setki młodych ludzi do wspólnej za-
bawy przy muzyce i wzajemnym ob-
rzucaniu się kolorowymi proszkami 

„holi”. Sierpień był także miesiącem 
uroczystości organizowanych przez 
oba nasze kościoły. Parafia pod we-
zwaniem NMP zorganizowała odpust 
parafialny, z  uroczystą mszą świętą 
zakończoną koncertem zespołu Gang 
Marcela. Natomiast parafia św. Jaku-
ba Apostoła trzydniowy jarmark ręko-
dzieła w parku przed kościołem w ra-
mach kolejnej edycji Kaszubskiego 
Camino. Tradycją w naszym mieście 
stał się organizowany od wielu lat zlot 
motocyklistów z całej Europy. Przyby-
ło ponad dwa tysiące maszyn, które 
wieczorami wyjeżdżały w miasto z po-

chodniami w jednym i zwartym szyku 
uatrakcyjniając pobyt w Łebie naszym 
wczasowiczom. W sumie osób odwie-
dzających teren Intercampu w czasie 
tych wszystkich wydarzeń było ponad 
7 tys. Nawet ostatni weekend wakacji 
w Łebie nie był wolny od ciekawych 
wydarzeń. Po wielu latach przerwy 
władze miasta zdecydowały się na 
przywrócenie imprezy kończącej wa-
kacje. 28 sierpnia 2015 roku odbył się 
koncert zespołu Fun Factory, który 
okazał się strzałem w dziesiątkę. Do 
późnych godzin wieczornych trwał 
Festiwal Kulinarny – Smaki Regio-
nów połączony z  darmową degusta-
cją różnych potraw z  terenu całego 
kraju. Kolejnego dnia odbyła się im-
preza sportowa dla dzieci i młodzieży 
w  Parku Nadmorskim nad Czarnym 
Stawem. Było to związane z  oficjal-
nym otwarciem ścieżki zdrowia - PZU 
Trasy Zdrowia w Łebie. Grupa anima-
torów przeprowadziła szereg zabaw 
z  wykorzystaniem nowo powstałych 
urządzeń, zabawy taneczne, puszcza-
nie wielkich baniek mydlanych i ma-
lowanie twarzy. Imprezie towarzyszy-
ły zawody wędkarskie „o  największą 
rybę sezonu”. Wręczono pamiątkowe 
puchary i  medale. Nie można także 
zapominać, że ostatni weekend sierp-
nia to także wielka impreza związana 
z latawcami. Już po raz piąty do Łeby 
przyjechali pasjonaci budowania 
i  wspólnego puszczania kolorowych 
latawców. Całe niebo nad plażą w na-
szym mieście zapełniło się kolorowy-
mi modelami unoszącymi się na wie-

   MIRAMI na scenie

   Były też konkursy i zabawy z nagrodami •
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W związku z zakończeniem sezonu wakacyjnego 2015 w Łebie pra-
cownicy Centrum Informacji Turystycznej w Łebie pragną serdecz-
nie podziękować wszystkim osobom za dotychczasową współpracę, 
pomoc przy organizacji imprez miejskich, a przede wszystkim za 
okazaną życzliwość i przyjazną atmosferę. W szczególności:

• LOT „Łeba-Błękitna Kraina”
• Przystań Łeba Resort & Restaurant

• Hotel Wodnik
• Pałac w Poraju

• Pokoje Gościnne „Dask Aqua”
• Restauracja BD

• Restauracja KOGA
•Tawerna Rybacka

•Biblioteka Miejska w Łebie
• Bar Tango

• Port Łeba Club
• Just! the Club Łeba

• Euphoria Club
• Piekarnia-Cukiernia Wenta z Lęborka

• Piekarnia-Cukiernia M.R. Klassa z Łeby
• Szkoła Podstawowa w Łebie

• Gimnazjum w Łebie

• Galeon „Denega”
• Wojciech Grala

• Wojciech Koniński
• Piwo Łebskie

• Eco - Taxi
• Labirynt Park Łeba

• Discovery Park „Łebskie Klocki”
• Firmie „Lucas”

• Scenie Kulturalnej

trze. Ponadto wiele koncertów muzycznych w  łebskich 
klubach, spotkania z najpopularniejszymi polskimi kaba-
retami w Scenie Kulturalnej, zawody wędkarskie organizo-
wane przez PZW koło Łeba, wernisaże malarskie czy liczne 
parady ulicami miasta to tylko namiastka tego co działo 
się tego lata w nadmorskim kurorcie. Jak da się zauważyć, 
Łeba kieruje swoją bogatą ofertę kulturalno-rozrywkową 
dosłownie do każdego bez względu na wiek. Jak zapowia-
dają pracownicy Urzędu Miasta w  Łebie przyszły sezon 
wakacyjny będzie również obfi tował w  wiele ciekawych 
imprez. Jedną z takich niespodzianek ma być zorganizo-
wanie dwudniowej imprezy w klimacie lat 90’tych, na którą 
już teraz serdecznie zapraszamy.

   Parada Księstwa Łeby

   Festi wal Kolorów

   Fun Factory

• CIT Łeba
• zdjęcia Michał Sałata
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29 sierpnia 2015 roku w  Parku 
Nadmorskim nad Czarnym 

Stawem w Łebie odbyło się Otwarcie 
PZU Trasy Zdrowia. Ten wyjątkowy 
dzień rozpoczął się od zawodów węd-
karskich, zorganizowanych wspólnie 
przez Urząd Miasta w Łebie oraz PZW 
koło Łeba. Dofinansowanie na prze-
prowadzenie zabaw i animacji otrzy-
mano ze środków PZU.
W rywalizacji wzięło udział ponad 40 
osób, głównie dzieci i  młodzież. Pa-
miątkowe puchary młodym wędka-
rzom wręczył Zdzisław Stasiak, Prze-
wodniczący Rady Miejskiej w  Łebie, 
za złowienie „Największej ryby tego 
sezonu”. Po zawodach wędkarskich 
nadszedł czas na zawody sporto-
we, które przygotowali pracownicy 

z  Centrum Informacji Turystycznej 
w  Łebie. W  sportowej zabawie wzię-
ło udział ponad 30 osób. Do zadań 
każdego z  uczestników należało jak 
najlepsze wykonanie ćwiczeń na po-
szczególnych urządzeniach zgodnie 
z opisem zawartym na tablicy infor-
macyjnej. Nie da się ukryć, że zaję-
cia prozdrowotne na nowo powstałej 
ścieżce zdrowia sprawiały wiele rado-
ści najmłodszym.
W  międzyczasie można było korzy-
stać z pozostałych atrakcji przygoto-
wanych przez organizatorów, których 
było naprawdę wiele - m.in. warsztaty 
z puszczania wielkich baniek mydla-
nych, malowanie twarzy czy konkurs 
Hula-Hop. Dużym zainteresowaniem 
wśród najmłodszych cieszyły się wiel-

koformatowe gry planszowe “Kapslo-
wy tor wyścigowy” oraz gra „Segregu-
jesz-Zyskujesz”. Animację prowadziła 
Barbara Iskra wraz ze swoimi pomoc-
nikami. Małgorzata Drywa poprowa-
dziła rozgrzewkę w rytmach ZUMBY. 
Wszyscy uczestnicy tego dnia otrzy-
mali nagrody w  postaci piłek i  przy-
borów szkolnych. 

Wesoła rywalizacja sportowa podczas 
Otwarcia PZU Trasy Zdrowia! 

Dyżury
Radnych

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łebie Zdzisław Stasiak 
pełni dyżur w pierwszą i ostatnią środę miesiąca w godz. 
od 12.00 do 15.00 w budynku Urzędu Miejskiego przy 
ul.Kościuszki 90 pokój nr 2 – Biuro Rady Miejskiej (parter)

Radni Rady Miejskiej w Łebie pełnią dyżury w każdy ponie-
działek w godz. od 14.30 do 15.30 w budynku Urzędu Miej-
skiego przy ulicy Kościuszki 90 w pokoju nr 2 – Biuro Rady 
Miejskiej (parter).

Radny Tomasz Tutak pełni dyżur w pierwszy poniedziałek 
miesiąca od godz. 13.30 do 14.00

• CIT Łeba
• zdjęcia Michał Sałata
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Informujemy, że na terenie Starej 
Łeby   ( ruin kościoła św. Mikołaja) 

właśnie dzieje się niezwykle interesu-
jące  zdarzenie  z dziedziny archeolo-
gii  : 

- Miasto Łeba odkrywa swoje „korze-
nie” - Wokół ruin  starego kościoła do-
kopano  się  do śladów i pozostałości 
pierwotnego miasta  z okresu średnio-
wiecza całkowicie wówczas  zniszczo-
nego  przez  żywioł morski   i zasypa-
nego przez ruchome   wydmy, które 
to zjawisko przyrodnicze jak widać 
występowało także w tamtym okresie. 
Miasto po tamtym żywiole odrodzi-
ło się  w zupełnie  innym miejscu, tj. 
w miejscu jakim jest obecnie. 
Obecnie prowadzone są sondażo-
we   badania archeologiczne w  wy-
kopie obok ruin starego kościoła 
św.Mikołaja na pow. ok. 50m2  i głębo-
kości ok. 2 ,0m. W wyniku przetargu 
wybrana została firma specjalistycz-
na z  Tczewa, a  kierownikiem badań 
archeologicznych jest archeolog Pan 
Patryk Muntowski. W  pracach wy-
kopaliskowych brało udział również 
dwoje studentów z  Łeby - Patrycja 
Głuszko i Bartosz Knap.
Prace potrwają     do końca września, 
a każdy dzień przynosi  coś ciekawe-

go. Cel badań   to :
- ustalenie funkcji i  datowania za-
chowanych reliktów oraz określenie 
warunków i  możliwości podjęcia 
szerokopłaszczyznowych badań wy-
kopaliskowych większego     obszaru   
z  utworzeniem na nim stałej eks-
pozycji terenu pierwotnego Starego 
miasta   niegdyś leżącego w  tym ob-
szarze i  poniżej obecnego poziomu 
wydm porośniętych lasem.

- zebranie danych dla zaprojektowania 
i wykonania  zabezpieczenia wystają-
cego ponad teren muru.  
W  trakcie badań nie tylko zostają 
odkrywane warstwa po warstwie dla 

celów poznawczych, ale zostaje wy-
konywana pełna profesjonalna doku-
mentacja archeologiczna wykopu. Po 
zakończeniu badań z końcem wrześ-
nia, zgodne z warunkami wydanymi 
przez Woj. Konserwatora Zabytków 

– o. w  Słupsku, wykop ten jako tylko 
sondażowy zostanie zasypany. 
 Jak się okazało w  trakcie badań, ist-
nieje sens docelowo wykonania trwa-
łego odkrycia (odkopania) większego 
obszaru wokół ruin. W trakcie badań 
archeolodzy znaleźli bowiem nama-
calne kolejne ślady „Starego Miasta”: 
znaleziono np.szczątki (kilka szkiele-
tów) pochowanych tam wówczas osób. 

Wykopaliska  
archeologiczne  
w  „Starej Łebie”  
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Zgadza się to z powszechnym trakto-
waniem ruin jako ruin kościoła, gdyż 
w dawnych czasach powszechną prak-
tyką było chowanie osób zmarłych 
na terenie przykościelnym. Ponadto 
wykonując wykop archeologiczny 
dokopano się do zarysu fundamen-
tów kamienno ceglanych będących 
w  zarysie kontynuacją widocznego 
nad ziemią muru, oraz fragment ory-
ginalnej ceglanej posadzki. Znaleziska 
ruchome zgodnie z procedurą badań 
archeologicznych zostały podda-
ne konserwacji przez profesjonalną 
pracownię. Zgodnie z  warunkami 
określonymi przez Gminę, jako zlece-
niodawcę badań, wszelkie znaleziska 
ruchome zostają poddane konser-
wacji i trafią do muzeum w Lęborku. 
Docelowo, kiedy powstanie muzeum 
morskie w  Łebie, eksponaty te będą 
mogły zostać wyeksponowane w tym 
muzeum. Odrębną kwestią są szczątki 
osób ( szkielety) , które także podlega-
ją przebadaniu,ale ich los może być 
różny i  jest sprawą otwartą, tj mogą 
zostać umieszczone także w muzeum, 
mogą wrócić z powrotem do miejsca 
pierwotnego pochówku lub zostać 
pochowane powtórnie w innym miej-
scu na obecnym cmentarzu, a może 
na terenie przykościelnym obecnego 
kościoła św. Mikołaja będącego natu-
ralną ciągłością pierwszego kościoła 
w  Łebie. Ówcześni Łebianie przenie-

śli miasto i część elementów starego 
kościoła na nowe miejsce, ale pew-
nie nie szczątki pochowanych osób 
im współczesnych. Dlatego obecnie 
znajdując te szczątki może należałoby 
niejako dokończyć tamto przeniesie-
nie i złożyć je symbolicznie na terenie 
współczesnej Łeby, czy to na cmen-
tarzu, czy przy kościele św.Mikołaja 
o ile przepisy kościelne zezwalają na 
taki pochówek. Jest to moment i czas 
w którym trzeba się zastanowić jakie 

miejsce byłoby najwłaściwsze. Jakby 
na to nie patrzeć są to bowiem dla 
nas współczesnych odnalezieni naj-
dawniejsi mieszańcy Łeby. 
Trzeba podkreślić, że docelowo mamy 
plan dalszego działania i urządzenia 
tego miejsca.

Przyjmując za bezsprzeczne, że jest 
to fragment Starego miasta, uważamy 
za celowe odkrycie (odkopanie) jego 
określonego obszaru wokół ruin, jego 
wyeksponowanie na trwałe i  wszyst-
kiego co przy tym zostanie znalezione 
w formie parku kulturowego, z zasto-
sowaniem najnowszych technologii 
i trendów w tej dziedzinie, podobnie 
jak to ma miejsce w wielu miejscach 
na świecie, gdzie ma miejsce podobne 
odkrycie. 
Z  jednej strony jest to spełnienie 
pewnej powinności obecnego poko-
lenia mieszkańców względem historii 
swojego miasta, skoro nam przypadło 
tu być i udało się zająć tym tematem 
i  odzyskać od zapomnienia te zagu-
bione ogniwo historii miasta. Z  dru-
giej strony oczywiste jest, że można 
i  powinniśmy zrobić wszystko, aby 
przetworzyć to odkrycie w  mocny 
walor turystyczny i później go wypro-
mować, a ilości pomysłów w tej dzie-
dzinie mamy wiele. Wszystko zależy 
od zaangażowania się i  woli wszyst-
kich biorących w tym udział. Obecne 

badania finansuje gmina, ale będzie 
aplikować, wszędzie gdzie można, 
o  poważne środki na zrealizowanie 
tego celu. Na pewno w pierwszej ko-
lejności, jeśli już wiemy na jakiej głę-
bokości i  na czym jest posadowiony 
stary kościół, będzie można stosowną 
metodą wykonać inżynierskie zabez-
pieczenie muru i  konserwację, gdyż 
to jest najpilniejsze. W następnej ko-
lejności odkrycie większego terenu 
wokół i aranżację dla potrzeb poten-
cjalnego turysty przewidującą nawet 
przystosowanie do organizacji ma-
łych imprez okolicznościowych w sce-
nerii odkopanych reliktów pierwotne-
go miasta ( również nie jest to żadna 
nasza ekstrawagancja tylko zjawisko 
znane w  wielu miejscach historycz-
nych na świecie wykorzystywanych 
turystycznie). Wykorzystać można 
naturalne sprzyjające ukształtowa-
nie terenu wydmowego wokół ruin 
w  stylu amfiteatru z  zaprojektowa-
niem subtelnego lekkiego przykrycia 
uniezależniając się od pogody przy 
organizacji imprez oraz wyposaże-
nie w multimedialne środki przekazu 
odwiedzających szukających wiedzy 
o tym terenie .
Przedstawiona wizja urządzenia tego 
terenu jest szeroka i  śmiała, ale jak 
najbardziej możliwa, wymaga naszej 
determinacji w  staraniach o  środki 
i  chyba Miastu to się należy. Od po-
siadania wizji inspiratorów, a  takim 
się także czuję, zależy realizacja każ-
dego planu. Mamy do tego przychyl-
ność Starostwa i  Urzędu Morskiego 
i  jako właścicieli tego terenu i  insty-
tucji opiniującej prace w  pasie tech-
nicznym przy linii brzegowej morza, 
wpisujemy się tym tematem w strate-
gię właśnie powołanej lokalnej grupy 
działania „Dorzecze Łeby”, przez któ-
rą także będziemy sięgać o środki. 

•  zdjęcia Radosław Czyżewski

•  Marek Glegoła  
Urząd Miejski w Łebie

(społecznie : Reprezentant Towarzystwa  
Historii Łeby pod patronatem św. Mikołaja)
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W dniach 28.08 – 31.08.2015 nasza 
organizacja przy współpracy 

z Gminą Miejską Łeba, Gminą Wicko 
i  Gminą Cewice zorganizowała wizy-
tę studyjną dla dziennikarzy z  kraju, 
której głównym celem było poznanie 
możliwości aktywnego wypoczynku 
jaki oferuje potencjalnym turystom 
każda z gmin. Do udziały w Study Tour 
zostali zaproszeni dziennikarze z TVP 
Białystok, Polski Związek Żeglarski, 
Panorama Opolska, Radio Polskie Ka-
towice, Kurier Lubelski, Forum Biznes, 
ABC Polska, Dziennik Bałtycki.
Pierwszy dzień wizyty studyjnej dzien-
nikarzy rozpoczął się od zwiedzania 
Łeby i przejażdżki kolejką bajkową po 
naszym mieście, gdzie zapoznali się 
z krótką historią Łeby, a także poznali 
miejsca, które warto odwiedzić -m.in. 
zrewitalizowaną część ulicy Kościusz-
ki, port rybacki przy ulicy Abrahama 
oraz port jachtowy. Następnym punk-
tem zwiedzania były wydmy rucho-
me, które znajdują się w Słowińskim 
Parku Narodowym i  stanowią jeden 
z głównych wyróżników w wojewódz-
twie pomorskim. Przed wyprawą na 
wydmy dziennikarze odwiedzili Filię 
Muzeum Przyrodniczego Słowińskie-
go Parku Narodowego, w którym Pani 

Katarzyna Siatkowska – pracownik 
SPN, przeprowadziła krótką prelekcję 
na temat genezy powstania wydm ru-
chomych. Następnym punktem Study 
Tour był rejs statkiem ekologicznym 
po jeziorze Łebsko i przejście na wy-
dmy ruchome i  powrót plażą w  kie-
runku Muzeum Wyrzutni Rakiet, gdzie 
przewodnik krótko opowiedział histo-
rię wyrzutni. Wieczorem nasi Goście 
uczestniczyli w przemarszu barwnego 
korowodu utworzonego z  latawców 
uczestników V Międzynarodowego 
Festiwalu Latawców. 
Drugiego dnia w ramach Study Tour 

dziennikarze udali się do Gminy Wi-
cko. Pierwszym punktem zwiedzania 
gminy były punkt aktywności fizycznej 
w Steknicy i zapoznanie się przy tab-
licy informacyjnej z  podstawowymi 
informacjami na temat Gminy Wicko, 
o których opowiedziała Pani Magdale-
na Stępień, pracownik Urzędu Gminy 
Wicko. Następnie dziennikarze udali 
się do Charbrowa, w którym zwiedzili 
zabytkowy kościół – jeden z wielu za-
bytków znajdujących się na terenie 
Gminy Wicko. Kolejnym punktem 
wizyty studyjnej było spotkanie z cza-
rownicą przy Gminnym Ośrodku Kul-

Study Tour 
Łeba – Wicko – Cewice  
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tury i Sportu w Wicku, gdzie Pan Rafał 
Skibiński dyrektor GOKiS przedstawił 
prezentację multimedialną dotych-
czasowych osiągnięć Gminy Wicko. 
Po wizycie w Wicku dziennikarze uda-
li się do pobliskich Roszczyc, gdzie 
zwiedzili kolejny zabytek – kościół, 
w  którym znajduje się krypta, a  na-
stępnie udali się do Pałacu w Poraju 
i Pałacu w Nowęcinie. Po zwiedzaniu 
zabytków nadszedł czas na sporty 
wodne nad jeziorem Sarbsko w Sarb-
sku i  przejażdżkę bryczką po pobli-
skich lasach w Nowęcinie oraz pokaz 
jazdy konnej. Zakończeniem drugiego 
dnia była kolacja z Burmistrzem Mia-
sta Łeby i udział w pokazie latawców 

- Światło i Dźwięk. 
Trzeciego dnia dziennikarze udali 
się do Gminy Cewice. Swoją wizy-

tę dziennikarze rozpoczęli od wizy-
ty w  Urzędzie Gminy Cewice, gdzie 
zostali przywitani przez Wójta Pana 
Jerzego Pernal i  Panią Alicję Ziegert. 
Następnie Pan Wójt pokrótce przed-
stawił kilka informacji o gminie i za-
prosił dziennikarzy do zapoznania 
się z  atrakcjami Gminy Cewice, któ-
re przedstawiła Pani Alicja Ziegert, 
pracownik Urzędu Gminy Cewice. 
Pierwszym miejscem zwiedzania był 
dworek w Cewicach, spacer aleją bu-
kową w  parku przydworskim i  obe-
lisk ks. Edmunda Roszczynialskiego. 
Po krótki spacerze nadszedł czas na 
kajaki na Jeziorze Bukowińskim przy 
terenie rekreacyjno- wypoczynko-
wym w Bukowinie. Po krótkiej wizycie 
w Bukowinie dziennikarze udali się do 
Oskowa, gdzie znajduje się największy 

Koń Trojański i grupa rekonstrukcyj-
na Legion X. Następnym punktem 
zwiedzania Gminy Cewice był Dwo-
rek Myśliwski w  Krępkowicach oraz 
spacer ścieżką edukacyjno – przyrod-
niczą do Dębu „Świętopełk” w  towa-
rzystwie leśniczych Nadleśnictwa Ce-
wice. Dodatkową atrakcją był pokaz 
sygnałów, wykonany przez członków 
Zespołu Trębaczy Myśliwskich „Jantar” 
z  Cewic. Na zakończenie trzeciego 
dnia Study Tour dziennikarze udali się 
na wizytę do Brzegowej Stacji Ratow-
nictwa Morskiego, podczas której kie-
rownik stacji Pan Arkadiusz Puchacz 
opowiedział o pracy w Brzegowej Sta-
cji Ratownictwa Morskiego.
Warto wspomnieć, że Study Tour to 
wydarzenie, które odbywało się w na-
szym mieście co roku. W  tym roku 
dzięki inicjatywie naszego Stowarzy-
szenia mogliśmy po latach powtórzyć 
i zorganizować kolejną wizytę dzien-
nikarzy. Mamy nadzieję, że stanie się 
to tradycją, która z roku na rok będzie 
się coraz bardziej rozwijać.
Wszystkim osobom, które zaanga-
żowały się w  organizację Study Tour 
i  przyczyniły się do tego, że wizyta 
studyjna zakończyła się dużym suk-
cesem serdecznie dziękujemy. 

Dożynki Powiatowe  
w Bukowinie  

5 września na terenie rekreacyjno-
-wypoczynkowym nad jeziorem 

w  Bukowinie (gm. Cewice) odbyły 
się dożynki powiatowe. Miasto Łeba 
również postanowiło pokazać się 
podczas tej uroczystości. Wraz z  Pa-
nem Przemkiem z LOT Łeba-Błękitna 
Kraina i  Panią Iwoną ze Starostwa 
Powiatowego rozdawaliśmy gościom 

uczestniczącym tego dnia w  wyda-
rzeniu ulotki, biuletyny i broszury in-
formacyjne o walorach turystycznych 
i  atrakcjach dostępnych na naszym 
terenie. Dużym zainteresowaniem 
cieszyły się także nasze gadżety pro-
mocyjne tj. silikonki, balony a  także 
naklejki pod rejestrację. W uroczysto-
ści władze miasta reprezentował Pan 

Zdzisław Stasiak, przewodniczący 
Rady Miejskiej w Łebie.

•  Przemysław Rychter
LOT „Łeba - Błękitna Kraina”

• Tekst i zdjęcia: Michał Sałata
asystent burmistrza miasta Łeby 

ds. kultury i sportu
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W dniach 28.08. - 30.08.2015 już 
po raz piąty niebo nad łeb-

ską plażą wypełniło się pięknymi 
i  bajecznie kolorowymi latawcami. 
W tych właśnie dniach odbywał się V 
Międzynarodowy Festiwal Latawców 
Łeba 2015. W tym roku w festiwalu la-
tawców wzięli udział przedstawiciele 
z  Republik Południowej Afryki, Wiel-
kiej Brytanii, Rosji, Ukrainy, Austrii, 
Niemiec, Belgi, Finlandii, Polski. Ra-
zem gościliśmy 55 uczestników. 
Dodatkowo przyjechały osoby, które 
aktywnie puszczały latawce, a  do-
wiedziały się o V Międzynarodowym 
Festiwalu Latawców z prasy, TV i me-
diów internetowych.
Pierwszego dnia festiwalu, czyli 
28.08.2015 w godzinach 10.00- 15.30 
odbyły się pierwsze loty dzienne. 
Wspaniałe warunki wiatrowe jakie 
panowały na łebskiej plaży pozwo-
liły uczestnikom wypuścić setki ko-
lorowych i  różnorodnych latawców. 
Spowodowało to duże zainteresowa-
nie turystów, którzy przyglądali się 
latawcom, fotografowali i  licznie od-
wiedzali miejsce festiwalowe. Dodat-
kową atrakcją zorganizowaną w  ra-
mach V Międzynarodowego Festiwalu 
Latawców były warsztaty z  budowy 
latawców dla dzieci, które cieszyły 

się bardzo dużym zainteresowaniem. 
W  trakcie warsztatów z  budowania 
latawców, dzieci, które samodzielnie 
wykonywały proste latawce, następ-
nie aktywnie uczestniczyły w  festi-
walu puszczając swój własnoręcznie 
zbudowany latawiec. Wszystkie dzieci 
zostały w nagrodę obdarowane słody-
czami.
Tego samego dnia o  godzinie 18.00 
uczestnicy Festiwalu wraz z  Księ-
stwem Łeba przemaszerowali ulicami 
miasta i włączyli się w ogólną imprezę, 
która miała wówczas miejsce w Łebie 

– „ Zakończenie Lata” Mieliśmy okazję 
zaprosić ze sceny wszystkich turystów 
i  mieszkańców na kolejne dni Festi-
walu. W  przemarszu uczestniczyli 
również dziennikarze, którzy zostali 
zaproszeni na Study Tour zorganizo-
wanym przez Lokalną Organizację 
Turystyczną Łeba – Błękitna Kraina. 
Kolejnego dnia festiwalu latawców, 
w  sobotę 29.08.2015 w  godzinach 
10.00 - 15.30 odbyły się kolejne loty 
dzienne latawców uczestników bio-
rących udział w V Międzynarodowym 
Festiwalu Latawców. Tego dnia odby-
ły się również kolejne zajęcia, na któ-
rych kolejne dzieci mogły budować 
latawce i puszczać je razem z uczest-
nikami. Dodatkowa atrakcja, która 

została zorganizowana tego dnia, to 
loty nocne latawców podświetlanych 
oraz pokaz światło i  dźwięk. Wszyst-
ko to odbywało się na plaży w okolicy 
wejścia przy hotelu Neptun. W trakcie 
trwania pokazów bardzo duża ilość 
turystów zgromadziła się na plaży 
w celu obserwowania latawców, które 
podczas lotu zmieniały swoją barwę 
dzięki zastosowaniu zamontowanych 
światełek ledowych. Całemu temu 
wydarzeniu towarzyszyła nastrojowa 
muzyka. Dodatkowo uczestnicy Festi-
walu wraz z turystami, którzy zostali 
wciągnięci do wspólnej zabawy, uło-
żyli podświetlany napis „Łeba 2015” 
oraz figurę latawca.
Kolejnego dnia (30.08.2015) warunki 
wiatrowe pozwoliły na wypuszczanie 
lekkich latawców. Niebo więc zostało 
usiane małymi i średnimi latawcami 
o różnych kształtach. Tego dnia, w go-
dzinach popołudniowych, dla uczest-
ników Festiwalu została przewidziana 
atrakcja w postaci zwiedzania Rucho-
wych Wydm oraz jazdy szybką łodzią 
motorową typu RIB.

V Międzynarodowy 
Festiwal Latawców

•  Wiesław Gwizdała  
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23 września 2015 roku na zamku krzyżackim w Mal-
borku odbyły się uroczystości związane z  obcho-

dami „Światowego Dnia Turystyki”. Tego dnia zostały wrę-
czone nagrody i wyróżnienia organizacjom, samorządom, 
stowarzyszeniom oraz osobom fizycznym za wkład wnie-
siony w  promocję naszego regionu w  kraju i  na świecie. 
Gośćmi honorowymi byli m.in.: Mieczysław Struk, Marsza-
łek Województwa Pomorskiego, Marta Chełkowska, Prezes 
zarządu PROT, Rafał Szmytke, Prezes Polskiej Organizacji 
Turystycznej oraz wielu innych. Miasto Łeba również zo-
stało docenione i otrzymało prestiżową nagrodę Prezesa 
Honorowego PROT (Pomorskiej Regionalnej Organizacji 
Turystycznej) w  kategorii „Subregionalny marketing te-
rytorialny” za najlepszy produkt promocyjny jakim jest 
projekt współpracy partnerskiej między Łebą, Mikołaj-
kami i Szczyrkiem o sympatycznej nazwie „Morze, Góry 
i  Mazury”. Projekt ten od lat związany jest z  wzajemną 
współpracą promocyjną miast partnerskich m.in. poprzez: 
wspólne kampanie promocyjne w  mediach, na billboar-
dach, targach promocyjnych czy podczas imprez o charak-
terze kulturalnym i sportowym. Pomysłodawcą złożenia 

wniosku o przyznanie nagrody prezesa honorowego PROT 
było stowarzyszenie LOT Łeba - Błękitna Kraina. W imieniu 
burmistrza miasta Łeby – Pana Andrzeja Strzechmińskiego 

– nagrodę odebrał Pan Michał Sałata – Asystent burmistrza 
Łeby ds. Kultury i Sportu. Medal za wieloletnią działalność 
na rzecz turystyki i  promocji naszego regionu otrzymał 
również Pan Wojciech Grabowski – Prezes Łeba Mors Po-
land. 

Prestiżowa nagroda
dla Łeby !

• Tekst i zdjęcia: Michał Sałata
asystent burmistrza miasta Łeby 

ds. kultury i sportu

Starosta Lęborski informuje, że w dniach od 18 września do 
9 października 2015 roku odbędą się konsultacje społeczne 
w sprawie „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego 
Transportu Zbiorowego dla Powiatu Lęborskiego”.

Projekt „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego 
Transportu Zbiorowego dla Powiatu Lęborskiego”, formularz 
zgłaszania uwag oraz inne ważne informacje należy uzyskać 
ze strony internetowej: www.powiat-lebork.com 

Starosta informuje...
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W  Willi Tradycja w  Łebie Fun-
dacja Droga Życia, wspiera-

na przez Sekcję Plenerową Związku 
Zawodowego Twórców Kultury, zor-
ganizowała w  ramach Europejskich 
Spotkań ze Sztuką kolejny już Ogólno-
polski Plener Malarski „Nadbałtyckie 
Impresje – Lato 2015”. 
Patronat społeczno - kulturalny nad 
powyższym przedsięwzięciem objęli 
Prezes Fundacji Droga Życia Adam 
Kompowski oraz Przewodniczący 
Związku Zawodowego Twórców Kul-
tury Krzysztof Dzikowski, wspierani 
przez Podinspektor ds. Turystyki i Kul-
tury Centrum Informacji Turystycz-
nej „Brama Kaszubskiego Pierścienia” 
w Łebie Julię Tomicką. Bezpośrednim 
organizatorem była Prezes Margita 
Kwidzińska z  Willi Tradycja w  Łebie 
oraz Wiceprezes Fundacji Droga Ży-
cia Marek Madej, zajmujący się stro-
ną kulturalno – merytoryczną przed-
sięwzięcia.
Korzystając z gościnności gospodarza 
Wilii Tradycja i  organizatorów tego 
jeszcze wakacyjnego, letniego poby-

tu, dziewięciu artystów z  Warszawy 
i Krakowa przez dziesięć dni tworzyło 
prace malarskie o tematyce związanej 
z miejscem realizacji przedsięwzięcia, 
z  krajobrazem nadmorskim Słowiń-
skiego Parku Narodowego, szczegól-
nie regionu Łeby malując tutejszą 
zabytkową, historyczną, rybacką ar-
chitekturę i  urbanistykę samego ku-
rortu jak i okolicy.
Walory przyrodnicze, turystyczne re-

gionu Łeby coraz lepiej znane są nie 
tylko w  Polsce ale i  poza jej granica-
mi. Do Łeby przyjeżdża coraz większa 
rzesza gości z  całego świata, wśród 
nich także ludzie kultury, by tu nie 
tylko odpocząć ale i  poznawać uro-
kliwe, malownicze zakątki przyrody 
nadmorskiej, odnawiać swoje siły du-
chowe i witalne do dalszej codziennej, 
zawodowej pracy także i artystycznej.
Plener malarski w Wilii Tradycja goś-

Nadbałtyckie Impresje  
- Lato 2015
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cił przez dziesięć dni renomowanych 
polskich artystów malarzy: Marię Bi-
skupską z Krakowa, a także z Warsza-
wy Iwonę Jesiotr Krupińską, Joannę 
Korecką, pełniącą jednocześnie funk-
cje Kuratora artystycznego, Jerzego 
Boberskiego, Marię Janigę, Magdalenę 
Niewiadomską, Marię Najdek, Arnol-

da Ananicza oraz Marka Madeja, Ko-
misarz organizacyjnego niniejszego 
przedsięwzięcia kulturalnego.
Efektem letniego pleneru malarskiego 
w Łebie było powstanie kilkudziesię-
ciu dzieł sztuki tj. obrazów olejnych, 
akwareli oraz pasteli. Artyści tworzyli 
swoje prace na płótnach, papierach 
artystycznych w różnorodnej stylisty-
ce warsztatowej nie tylko tematykę 
związaną z  tutejszą przyrodą, krajo-
brazem nadmorskim ale i  z  kulturą 
materialną regionu. Wyjechali zauro-
czeni pięknem Słowińskiego Parku 

Narodowego, urokliwością samego 
kurortu rybackiego i  stwierdzili, że 
jest to jedno z  najpiękniejszych, naj-
ciekawszych turystycznie, malow-
niczych miejsc w  Polsce. Wyjechali 
mocno zbudowani atmosferą oraz 
gościnnością gospodarzy Willa Trady-
cja. 

Na zakończenie pleneru, w środę 16 
września br. o godz. 17.00 na mansar-
dzie” Galerii na Piętrze” Centrum In-
formacji Turystycznej „Brama Kaszub-
skiego Pierścienia” w Łebie odbył się 
uroczysty Poplenerowy Wernisaż Ma-
larski, na który przybyli organizatorzy, 
goście, ludzie kultury, mieszkańcy 
miasta. Wśród publiczności obecne 
były m.in. Radna Miasta Łeby Teresa 
Trojanowicz, członkinie Klubu Pracy 
Twórczej „Absurd” wraz z  jej prowa-
dzącą Barbarą Gawron Gołębiowską. 
Owoce artystyczne wrześniowego 

pobytu uczestnicy będą chcieli za-
prezentować także podczas wystawy 
malarskiej towarzyszącej II Kongreso-
wi Kultury Polskiej ZZTK w Centrum 
Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” 
w Toruniu w dniach 24 – 25 września 
br. 
Fundacja Droga Życia na przestrze-
ni ostatnich 3 lat, we współpracy 
z  innymi podmiotami i  instytucjami 
społecznymi i  państwowymi jak np. 
Związek Zawodowy Twórców Kultury 
zorganizowała około 35 plenerów ma-
larskich, a także około 40 poplenero-
wych oraz innych wystaw indywidu-
alnych i zbiorowych. Także i w Łebie 
w  latach poprzednich inne ośrodki 
wczasowe i  pensjonaty jak Ośrodek 
Wczasowy Posejdon i Zdrowotel, Ho-
tel Wodnik, Pensjonat Zielony Ogród 
gościli wielokrotnie artystów nie tylko 
z całej Polski ale także i z zagranicy.
Motto towarzyszące działaniom Eu-
ropejskim Spotkaniom ze Sztuką to 
słowa wybitnego austriackiego artysty, 
architekta Adolfa Loosa, podkreślają-
ce, że pojęcie piękna sztuki jak i ma-
larstwa jest trudne do zdefiniowania 

,,Sztuka jest samowolą geniusza ,, oraz 
tym,co samo ustanawia jej reguły”. 
Adolf Loos.

•  zdjęcia Maria Janiga

•  Marek Madej   
Komisarz organizacyjny  

– Sekcja Plenerowa ZZTK

W połowie października odbędzie się spotkanie Burmistrza 
miasta Łeby z mieszkańcami, które dotyczyć będzie prze-
budowy i modernizacji dróg oraz utworzenia zespołu szkół 
w Łebie. Szczegóły dotyczące dokładnej daty spotkania, go-
dziny i miejsca zostaną ogłoszone wkrótce.

Spotkanie  
z Burmistrzem 
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ZAWODY WĘDKARSKIE
fotorelacja

Zwycięzcy z Otwarcia sezonu 

Wędkarskiego- 1 maja 2015

Wręczenie nagród podczas Wędkarskiego 
Dnia Dziecka w Łebie - 31.05.2015

Zwycięzcy Zawodów 
Rodzinnych Nad Czar-
nym Stawem w Łebie 
- 21.06.2015Zawody Wędkarskie 

„O największą rybę” 

na Otwarcie PZU Trasy 

Zdrowia - 29.08.2015

Mistrzostwa Koła PZW w Łebie - 17.05.2015

Wręczenie nagród podczas Wędkarskiego 

Dnia Dziecka w Łebie - 31.05.2015

Uczestnicy Zawodów węd-karskich dla wczasowiczów - 19.07.2015
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•  materiały PZW koło Łeba
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ZAWODY WĘDKARSKIE
Rozwiązanie Straży 
Miejskiej w Łebie

Konkurs na stanowisko 
- Prezes Zarządu Portu Jachtowego w Łebie

W dniu 07.09.2015, na sesji Rady 
Miasta została podjęta uchwa-

ła o  rozwiązaniu Straży Miejskiej. 
Powołano ją do działania uchwałą 
Nr 47\VI\2003 dnia 27.03.2003 roku. 
Straż Miejską odwołano na wniosek 
Burmistrza z  powodu nienależytego 
pełnienia swoich obowiązków, funk-

Rada Nadzorcza Portu Jachtowego w Łebie Spółka z o.o ogła-
sza konkurs na stanowisko: Prezes Zarządu Portu Jachtowego 
w Łebie Spółka z o.o. 

Planowane zatrudnienie – październik 2015 r.

Ogłoszenie o konkursie dostępne na stronach internetowych: 
www.port.leba.eu, www.leba.eu, www. bipleba.nv.pl w zakład-
ce „jednostki podległe” oraz na tablicach informacyjnych miasta.

cji i niespełniania oczekiwań społecz-
nych. Głosy niezadowolenia ze strony 
mieszkańców także przyczyniły się 
do wniosku Burmistrza. Rada Miasta 
prawie jednogłośnie podjęła uchwa-
łę. Strażnicy Miejscy będą pracować 
jeszcze 4 miesiące od dnia uprawo-
mocnienia się uchwały. W  celu za-

pewnienia bezpieczeństwa miesz-
kańcom, a także porządku na terenie 
miasta, zostaną podjęte kroki w celu 
zaangażowania większej ilości funk-
cjonariuszy policji, a  także utworze-
nie Powiatowej Straży Gminnej.

Błękitne Morsy Łebskie zapraszają wszystkich chętnych do 
współuczestnictwa w kąpieli morskiej inaugurującej otwar-
cie sezonu morsowego 2015/2016. Kąpiel morsów odbę-
dzie się w dn. 03.10.2015 r. o godz. 13.00 na plaży „B” zlo-
kalizowanej na końcu ul. Turystycznej w Łebie.

ZAPRASZAMY !
www.leba.eu/morsy

„Otwarcie sezonu morsowego 2015/2016”

•  Rada Miasta Łeby
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Medale dla Jubilatów
D nia 28 maja 2015 roku Pan An-

drzej Strzechmiński, Burmistrz 
Miasta Łeby, w  obecności radnych 
Rady Miejskiej w  Łebie wręczył Pań-
stwu Narcyzie i  Alfredowi Mańkow-
skim przyznane przez Prezydenta RP 
Bronisława Komorowskiego Medale 
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. 
W przypadku Pani Narcyzy i Pana Al-
freda można śmiało powiedzieć, że 
na nimi bardzo długoletnie pożycie 
małżeńskie, bo pobrali się w grudniu 
1951 roku. Diamentowe Gody już za 
nimi, a przed nimi piękny jubileusz 65 
rocznicy pożycia małżeńskiego, czyli 
rocznicy nazywanej żelazną. 

Szanownym Jubilatom życzy-
my wielu wspólnych rocznic  
w zdrowiu i szczęściu.

•  Małgorzata Stasiak
Kierownik USC w Łebie

•  zdjęcia Radosław Czyżewski

17 września br. w  Gminnym 
Ośrodku Kultury i  Sportu 

w Wicku odbyły się kolejne warszaty 
grupy roboczej ds. tworzenia Lokalnej 
Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy 
Działania „Dorzecze Łeby” na lata 
2014-2020. 
Na początku grupa wypracowała osta-
teczny kształt analizy SWOT. Następ-
nie przystąpiła do zdefiniowania wizji 
i celów strategii. Została przygotowa-
na matryca celów i  przedsięwzięć. 

Nad ostatecznym jej kształtem gru-
pa będzie pracować na najlbliższym 
spotkaniu warsztatowym 24 września. 
Warsztaty odbędą się również w GO-
KiS w Wicku o godz. 16.00. 
Już niebawem na naszej stronie in-
ternetowej znajdziecie Państwo ma-
teriały wypracowane przez grupę 
roboczą dotyczące Lokalnej Strategii 
Rozwoju, m.in. Diagnozę obszaru, 
analizę SWOT, cele i przedsięzwięcia. 
Serdecznie zachęcamy do aktywnego 

włączenia się w rozwój naszego regio-
nu i zgłaszania uwag bezpośrednio do 
biura jak również aktywnego udziału 
na spotkaniach konsultacyjnych or-
ganizowanych w gminach. Harmono-
gram spotkań znajdziecie Pańśtwo na 
plakatach informacyjnych, na naszej 
stronie internetowej oraz stronach 
samorządów zrzeszonych w LGD. Ser-
decznie zapraszamy!

Kolejne warsztaty ...

•  Małgorzata Szałajko
Urząd Miejski w Łebie
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Medale dla Jubilatów

„Pudełko
Życia”

P udełko życia to projekt, który ma 
na celu zapewnienie osobom star-

szym, niepełnosprawnym oraz samot-
nym obok właściwej opieki, wsparcie 
w  sytuacji wystąpienia zagrożenia 
zdrowia i  życia podczas udzielania 

pomocy przez różnego rodzaju służ-
by: medyczne, socjalne i inne.
Projekt zakłada umieszczenie wszyst-
kich ważnych informacji o pacjencie 
w jednym miejscu. W pojemniku znaj-
dować się będzie KARTA INFORMA-
CYJNA wypełniona zgodnie z instruk-
cją o  danych pacjenta-mieszkańca, 
a więc: najważniejsze numery telefo-
nów najbliższych, członków rodziny, 
których pragniemy poinformować, 
numer kontaktowy do opiekuna oraz 
inne ważne informacje dla służb ra-
towniczych (na co dana osoba choru-
je, na jakie leki jest uczulona, jakie leki 
przyjmuje). Można również umieścić 
wszelkie wypisy ze szpitali czy za-
świadczenia lekarskie informujące 
o obecnym stanie zdrowia. 

„Pudełko życia” to opakowanie opa-
trzone specjalną naklejką, które po-
winno być ulokowane w  łatwym do 
zlokalizowania miejscu - lodówce. 
Dlaczego w  lodówce? Lodówka znaj-
duje się w  każdym domu i  prawie 

zawsze w kuchni. Pudełko może ura-
tować życie każdemu, kto w  chwili 
przyjazdu karetki nie jest w stanie po-
dać podstawowych informacji o swo-
jej chorobie, uczuleniach czy zażywa-
nych lekach.
,,Pudełka życia” będzie można otrzy-
mać już 3 października 2015r podczas 
trwania TERESJADY od godz. 12. Od  
5 X pudełka będą do pobrania w punk-
tach:

• w  biurze UTW ul. 11 listopada 5a 
w pon i środy od 10- 14

• w  Miejskim Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Łebie

• w Rybackim Centrum Kultury i For-
macji KOLPING

Pudełka rozprowadzać będzie także 
łebski Caritas.

•  Dorota Reszke

Zaproszenie

Fundacja Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łebie 
,,Żyj z pasją” zaprasza do udziałuw III Konkursie 

Recytatorskim
 Dzieci Młodzież i Dorośli mówią wiersze:

„Złowieni w sieć poezji”
Konkurs odbędzie się 26 października2015 r. 

godz. 16.00
w Rybackim Centrum Kultury i Formacji 

,,Boleniec”, ul. Św. Jakuba w Łebie

Zgłoszenia do 21 października 2015r.  w biurze 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łebie lub Bibliotece 
Miejskiej w Łebie.  Więcej informacji pod nr tel. 601-

40-54-63

Zapraszamy !
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Piątkowy dzień 18 września 2015 r. 
na długo będą wspominać wszy-

scy, którzy spotkali się na VII Turnieju 
Osób Niepełnosprawnych w Charbro-
wie. Gwiazdą tego spotkania był Da-
riusz Michalczewski. Każdy chciał 
mieć z nim zdjęcie i tak było…Bokser-
-Tiger cierpliwie rozdawał autografy i 
pozował do zdjęć.
Byli tam także niepełnosprawni ucz-
niowie naszego gimnazjum. Zarów-

no Ala, która obecnie jest uczennicą 
kl III B jak i absolwenci z ubiegłych 
lat:Edyta, Darek, Asia i Aneta. To spot-
kanie dało dużo radości wszystkim 
uczestnikom.

Uczniowie  
i absolwenci  
Gimnazjum  
na olimpiadzie

Spotkanie
z Piotrem
Chrapkowskim

Przebojem była Bałkanica 
„Będzie zabawa, będzie się 
działo…….”

D nia 16 września 2015r. w  gim-
nazjum odbyło się spotkanie 

z Piotrem Chrapkowskim – reprezen-
tantem Polski w piłce ręcznej. Dowie-
dzieliśmy się, że swoją przygodę z pił-
ką ręczną rozpoczął w klasie czwartej 
szkoły podstawowej. Jego pierwszym 
klubem była Cartusia Kartuzy, następ-
nie grał w AZS AWF Gdańsk, w 2010 r. 
trafił do Wisły Płock, w  którym grał 
3 lata, jego obecnym klubem jest Vi-
veTauron Kielce. Piotr opowiedział 
nam jak wyglądają przygotowania 
zawodników do gry, ile czasu trwa-

ją treningi, jak zawodnicy motywują 
się przed najważniejszymi zawodami. 
Podziwialiśmy przywiezione przez 
niego medale, szczególnie ten z Kata-
ru, a  także koszulki klubowe i  repre-
zentacyjne. 
Nie obyło się oczywiście bez rozdawa-
nia autografów. Zwieńczeniem spot-
kania było wspólne zdjęcie i  uścisk 
dłoni. Dzięki wizycie w  naszym gim-
nazjum Piotrek przekonał się, jak 
dobrą uczennicą była jego żona Da-
gmara Stawrosiejko, która w  roku 
szkolnym 2003/2004 otrzymała tytuł 

PRIMUS INTER PARES. 
Obiecaliśmy Piotrowi, że będziemy ki-
bicować naszej reprezentacji podczas 
kolejnych mistrzostw. 

•  Gimnazjum w Łebie

•  Gimnazjum w Łebie
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