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Umowa na rozbudowę drogi 
214 do Łeby - podpisana!

4 listopada br. w Gminnym Ośrod-
ku Kultury i Sportu w Wicku na-

stąpiło podpisanie umowy na rozbu-
dowę i budowę drogi wojewódzkiej 
214 na odcinku Łeba - Białogarda 
wraz z budową obwodnicy m. Wicko. 
Łączna długość odcinka wyniesie 
13,7 kilometra. Inwestorem jest Za-

Od 2004 roku, Kuba Terakowski organizuje nieko-
mercyjne wyprawy piesze ze Świnoujścia do Helu, 

nazywane Przechadzkami. Wyprawy te odbywają się w 
maju lub czerwcu, ich trasa ma długość 350 km, trwa-
ją dwanaście dni. Dopełnieniem Przechadzek są krótsze, 
jesienne oraz zimowe wyprawy nazywane Spacerami, 
których trasy mają po 100 km długości i trwają cztery 
dni. Listopadowe Spacery z reguły zaczynają się w Łebie 
i prowadzą przez malownicze zakątki naszego wybrzeża. 
10 listopada br. uczestnicy wyruszyli spod Urzędu Miasta w 
kierunku Białogóry – pierwszego etapu pieszej wędrówki. 

rząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku. 
Wykonawcą robót budowlanych bę-
dzie firma STRABAG Sp. z.o.o. War-
tość robót budowlanych ponad 53 
miliony złotych. Pracę rozpoczną 
się jeszcze w tym miesiącu a zakoń-
czenia możemy spodziewać się z 
końcem maja 2018 roku. Podpisanie 

umowy było możliwe dzięki wielo-
letnim staraniom Burmistrza Miasta 
Łeby - Andrzeja Strzechmińskiego.
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VIII Listopadowy 
Spacer plażą z Łeby 
do Gdyni

• Julia Tomicka
• Michał Sałata

Zespół CIT w Łebie

• tekst i zdjęcia ~ Michał Sałata
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ZNAJ ZNAK – CZYLI HISTORIA
POLSKI OPOWIEDZIANA
SYMBOLAMI

10 listopada, w przeddzień Narodowe-
go Święta Niepodległości dzieci, mło-
dzież, a  nawet dorośli mogli zagrać 
w  czytelni biblioteki miejskiej w  grę 

„Znaj Znak”, a tym samym sprawdzić 
swoje wiadomości z historii Polski.

„Znaj Znak” to edukacyjna gra histo-
ryczna Instytutu Pamięci Narodowej. 
Jej celem jest, oprócz rozrywki, prze-
kazanie graczom wiedzy o najnowszej 
historii Polski. Gra pozwala poznać 
najważniejsze polskie wydarzenia, 
postacie, daty, miejsca i symbole na-
rodowe.

Dla niektórych graczy rozpoznanie 
danego symbolu nie było łatwe. Gra 
wzbudziła wiele emocji, ponieważ 
okazało się, że aby poprawnie rozpo-
znać symbole, trzeba posiadać dużą 
wiedzę z zakresu historii Polski.

POLSKIE ŚPIEWANIE Z OKAZJI NA-
RODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLE-
GŁOŚCI

11 listopada w  bibliotece miejskiej 
łebianie po raz kolejny uczcili Naro-

dowe Święto Niepodległości. Wspólny 
śpiew polskich pieśni patriotycznych 
poprowadził Andrzej Radajewski. Na 
rozgrzewkę gości poczęstowano tra-
dycyjną polską potrawą – bigosem.

11 Listopada – Narodowe
Święto Niepodległości
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1 października 2016 roku w  Porcie 
Jachtowym w Łebie odbyła się Łeb-

ska biesiada na zakończenie sezonu 
letniego. Wydarzenie zorganizowane 
zostało przez Burmistrza Miasta Łeby 

– Andrzeja Strzechmińskiego – dla 
mieszkańców oraz turystów, którzy 
korzystali jeszcze z ostatnich promie-
ni słońca w nadmorskim kurorcie. Jak 
na dobrego gospodarza przystało tego 
dnia cały poczęstunek był bezpłatny. 
Biesiadnikom czas umilał  muzyką na 
żywo zespół Dedko Band. Dzieci mo-

gły bezpłatnie skorzystać z  dmucha-
nej zjeżdżalni oraz basenu z piłeczka-
mi. Były również zabawy i  konkursy 
dla dzieci przygotowane przez grupę 
animatorów ANIMA-SKIERKA z Sarb-
ska. Najmłodsi otrzymali ponadto 

„bajkowe notesiki” z rysunkowym opi-
sem poprawnej segregacji śmieci.

– Bardzo się cieszę, że w naszej bie-
siadzie wzięło udział tyle osób. Jest 
to jedyny dzień w  roku, kiedy mogę 
naszym mieszkańcom chociaż sym-
bolicznie podziękować za to, co robią 

dla naszego miasta – mówi Andrzej 
Strzechmiński – Burmistrz Miasta 
Łeby.

W  imprezie plenerowej wzięło 
udział ponad 400 osób. Pogoda, mimo 
jesiennej aury w pełni dopisała. Tego 
dnia było naprawdę ciepło, a  niebo 
było bezchmurne.

Łebska biesiada w Porcie Jachtowym 
na zakończenie lata!

• Julia Tomicka
• Michał Sałata

• fot. Michał Sałata
Zespół CIT w Łebie
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Z  wielką satysfakcją informujemy, że „Śledzik po Łeb-
sku”– sztandarowy produkt naszego lokalnego przed-

siębiorcy, firmy Przetwórstwo Rybne ASAR, cieszącego się 
dużym powodzeniem wśród turystów odwiedzających 
Łebę, zostanie wpisany do katalogu potraw regionalnych 
województwa Pomorskiego „Smaki Północnych Kaszub”. 
Projekt jest wspólną inicjatywą gmin nadmorskich wcho-
dzących w skład stowarzyszenia NORDA „Gdynia i Północ-
ne Kaszuby”. Warunkiem koniecznym branym pod uwagę 
była lokalna, całoroczna produkcja oraz rekomendacja 
wystawiona przez turystów.

19 października 2016 roku pra-
cownicy Urzędu Miasta Łeby 

przekazali ponad 200 kilogramów su-
chej i 20 puszek mokrej karmy, kołdry 
oraz ciepłe koce dla psów i kotów ze 
schroniska „Przytulisko OTOZ Ani-
mals” w  Dąbrówce koło Wejherowa. 
Organizatorami zbiórki byli: Cen-
trum Informacji Turystycznej w Łebie, 
Uniwersytet Trzeciego Wieku z  Łeby, 
pracownicy Starostwa Powiatowego 
w  Lęborku oraz LOT Ziemia Lębor-
ska - Łeba. Ponadto zorganizowanie 
zbiórki było możliwe dzięki wsparciu 
i pomocy wielu osób wielkiego serca 
z terenu miasta Łeby, m.in. mieszkań-
ców, radnych, pracowników urzędu, 
lokalnych przedsiębiorców oraz sto-
warzyszeń działających na terenie 
miasta.

Śledzik po Łebsku
wpisany do katalogu
potraw regionalnych!

Łebianie chętnie
pomagają czworonogom z Dąbrówki

• Julia Tomicka
• Michał Sałata

Zespół CIT w Łebie
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Na 4 grudnia 2016 roku zapo-
wiedziano organizację XVIII 

Edycji Festiwalu Pomuchla, czyli dor-
sza, w ramach Odpustu św. Mikołaja 
w Łebie.

Organizatorami festiwalu są: Pa-
rafia pw. WNMP w Łebie oraz Gmina 
Miejska Łeba we współpracy z  LOT 
ŁebaBłękitna Kraina i Szkołą Podsta-
wową w Łebie.

Festiwal, jak co roku, obudowany 
jest szeregiem wydarzeń mu towarzy-
szących. O  godzinie 13.00 w  parafii 

pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii 
Panny w Łebie odbędzie się uroczysta 
msza święta w  ramach Odpustu św. 
Mikołaja.

Następnie, o godzinie 15.00, w Hali 
Widowiskowej Szkoły Podstawowej 
im. Adama Mickiewicza w  Łebie od-
będzie się Festiwal Kulinarny połączo-
ny z jarmarkiem rękodzieła.

Tradycja odpustu św. Mikołaja, 
patrona ludzi morza, nawiązuje do 
lokalnego kultu tej ryby sięgającego 
okresu średniowiecza. Wydarzenie to 

jest doskonałym miejscem do pre-
zentacji lokalnej i regionalnej kuchni, 
a  także możliwością bezpłatnej pre-
zentacji lokalnych obiektów gastro-
nomicznych i  hotelarskich. Festiwal 
Pomuchla to przede wszystkim duży 
konkurs kulinarny, podczas którego 
prezentowane są potrawy z  dorsza 
przygotowane w dwóch kategoriach: 
kuchnia domowa i  kuchnia restau-
racyjna. Komisja jurorska nagrodzi 
autorów najsmaczniejszych potraw 
nagrodą pieniężną, która wyniesie po 
1000 zł w obu kategoriach konkurso-
wych. 

W Jury zasiądzie Daria Kuczwalska 
– finalistka popularnego programu ku-
linarnego Masterchef Junior.
Będzie można uczestniczyć w  bez-
płatnej degustacji potraw z  dorsza 
oraz zupy rybnej. Festiwal Pomuchla 
to impreza rodzinna, kierowana prze-
de wszystkim do smakoszy potraw 
z  ryby. Organizatorzy zapowiadają 
także wiele niespodzianek. Na scenie 
zaprezentuje się Orkiestra Oddziału 

XVIII Festiwal Pomuchla 
już 4 grudnia!
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Morskiego Straży Granicznej z Władysławowa oraz Alicja 
Gieryk. Główną atrakcją tego dnia będzie z  pewnością 
koncert piosenkarki i  kompozytorki Haliny Frąckowiak, 
autorki takich przebojów, jak „Papierowy księżyc”, „Napisz 
proszę”, czy „Pogoda dla bogaczy”. Gościnnie wystąpi też 
Katarzyna Kobiela.
Ponadto w programie:

•  loteria fantowa przygotowana przez CARITAS,
• strefa dziecięca (animacje i zabawy dla dzieci dzieci w ryt-
mie utworów o charakterze świątecznym oraz malowanie 
twarzy),

• wyróżnienie zasłużonych dla rybołówstwa,
• tort okolicznościowy.

4 grudnia, mimo zimowej aury, zapowiada się naprawdę 
gorąco. Patronat honorowy sprawuje Burmistrz Miasta 
Łeby – Andrzej Strzechmiński. W imieniu organizatorów 
zapraszamy serdecznie wszystkich Państwa do odwiedze-
nia tego dnia Łeby i uczestnictwa w tym wyjątkowym ryb-
nym święcie.

9 listopada Centrum Informacji Turystycznej w  Łebie 
uczestniczyło w konferencji prasowej połączonej z de-

gustacją potraw regionalnych z  regionu Gdyni i  Kaszub 
Północnych w ramach projektu metropolitarnego NORDA. 
Promowaliśmy naszego śledzika po łebsku, który oficjal-
nie został wpisany do katalogu potraw regionalnych wo-
jewództwa Pomorskiego. Degustacja miała miejsce na tar-
gowisku miejskim w Gdyni. Stoisko Łeby z przysmakiem 
rybnym Przedsiębiorstwa Rybnego ASAR cieszyło się dużą 
popularnością wśród zaproszonych gości i mieszkańców 
Gdyni.

Konferencja
„Smaki Kaszub”

• Julia Tomicka
• Michał Sałata

• fot. Michał Sałata
Zespół CIT w Łebie

• tekst i zdjęcia ~ Michał Sałata
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Z końcem roku nastąpiła zmiana na 
stanowisku komendanta Komisariatu 
Policji w Łebie. Pragniemy Państwu 
przybliżyć jego osobę i zaplanowa-
ne działania Policji na kolejny sezon  
w Łebie.

Czy zna Pan specyfikę i charakter 
miejscowości nadmorskiej jaką jest 
Łeba ?

Z Łebą jestem związany tak naprawdę 
od wielu lat, gdyż w latach 2008-2011 
byłem kierownikiem referatu prewen-
cji w Łebie. Dobrze więc znam spe-
cyfikę i charakter Łeby jako miejsco-
wości sezonowej. Od 26 września br. 
zostałem Komendantem Komisariatu 
Policji w Łebie. 

Jak ocenia Pan sezon letni 2016 w Łe-
bie pod kątem przestępczości ?

Z dużą satysfakcję mogę powiedzieć, 
że w porównaniu do lat wcześniej-
szych tego lata było spokojniej. Mogę 
śmiało stwierdzić, że przestępczość w 
okresie sezonu letniego w Łebie z roku 
na rok spada. 

Jakie zatrudnienie planowane jest na 
sezon letni 2017 ?

Zapewnienie bezpieczeństwa miesz-
kańcom Łeby i turystom odwiedzają-
cym Łebę latem i nie tylko jest naszym 
priorytetem. Myślę, że podobnie jak w 
minionym sezonie zatrudnienie do-
datkowych 20 policjantów oraz bieżą-
ca współpraca z Wydziałem Kryminal-

nym i Wydziałem Ruchu Drogowego 
Komendy Powiatowej w Lęborku bę-
dzie wystarczające i nie ma potrzeby 
zwiększania tej liczby. Dodam, że w 
grafiku służb lęborskich policjantów 
ujęty jest stały dyżur przewodnika 
z psem służbowym także na terenie 
Łeby i gminy Wicko. Oczywiście, je-
żeli zajdzie taka potrzeba, to skieruję 
odpowiednią prośbę do Komendy Po-

Zapewnienie bezpieczeństwa
mieszkańcom i turystom jest naszym 
priorytetem!

Bartosz Budkowski
Komendant Komisariatu Policji w Łebie



9Łebski biuletyn informacyjny listopad – 2016 |

wiatowej Policji w Lęborku o przydzie-
lenie dodatkowych funkcjonariuszy 
do Łeby. 

Do jakich interwencji są głównie 
wzywani funkcjonariusze Policji 
z Łeby w czasie sezonu letniego?

Ze względu na sezonowy charakter 
tej miejscowości policjanci wzywani 
są głównie z powodu źle zaparkowa-
nych pojazdów w miejscach do tego 
nieprzeznaczonych. Utrudniać to 
może swobodny przejazd służb ratun-
kowych takich jak pogotowie czy straż 
pożarna oraz służb komunalnych. Po-
nadto oczywiście drobne kradzieże, 
uszkodzenia mienia czy zakłócania 
ciszy nocnej i porządku publicznego. 

Jakie ma Pan plany na działanie łeb-
skiej Policji na kolejny rok ?

Niezbędna będzie ścisła współpraca 
z Urzędem Miejskim w Łebie oraz z 

Placówką Straży Granicznej, która ma 
swoją siedzibę w Łebie. Dysponuje 
ona zaawansowanym sprzętem, który 
niejednokrotnie wspierał nasze dzia-
łania. Mam nadzieję, że współpraca 
ta będzie odbywała się na wielu płasz-
czyznach. W końcu zapewnienie bez-
pieczeństwa mieszkańcom i wypo-
czywającym na urlopie turystom jest 
naszą powinnością. Ponadto dziel-
nicowi otrzymają do dyspozycji dwa 
skutery, aby móc szybciej docierać 
do osób potrzebujących ich pomocy 
i aby ułatwić bezpośredni kontakt z 
mieszkańcami i turystami. Oczywi-
ście praca policjantów realizowana 
jest głównie poprzez patrole piesze 
które w sezonie letnim, jak wcześniej 
nadmieniłem, realizowane były przy 
wsparciu 20 policjantów z Komen-
dy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku 
i Wydziału Kryminalnego lęborskiej 
komendy. Już teraz prowadzimy sze-
reg różnych działań i szkoleń wśród 
naszej kadry pracowniczej. W dniach 

od 10 do 21 października poza naszy-
mi funkcjonariuszami na stałe zatrud-
nionymi w naszym komisariacie na 
terenie miasta można było dodatko-
wo spotkać piesze patrole słuchaczy 
ze słupskiej szkoły policji. Natomiast 
w dniach od 24 do 25 października 
realizowane były ćwiczenia sztabowe 
związane z klęską żywiołową i goto-
wością wszystkich służb do jej zażeg-
nania.

Z komisarzem Bartoszem Budkow-
skim, Komendantem Komisariatu Po-
licji w Łebie rozmawiał Michał Sałata, 
Asystent Burmistrza Miasta Łeby ds. 
Kultury i Sportu.

Sezon morsowy
rozpoczęty ...

23 pażdziernika klub Łeba Mors Poland oficjalnie rozpoczął sezon morsowy 
w Łebie. Po meldunku, odśpiewaniu hymnu Morsów Łebskich, kąpiel i biesiada 
wraz z przybyłymi morsami z Krakowa i Grudziądza.

Dziękujemy za przybycie morsom z poza Łeby oraz licznie przybyłym goś-
ciom i fanom naszego klubu. Zaczynamy nasz coroczny „marsz” w lodowatej 
wodzie. Najbliższe wydarzenia w Klubie: 3 grudnia 2016 Międzynarodowe 
Mistrzostwa Polski w Pływaniu Ekstremalnym w Gdańsku, 11 grudnia Wal-
ne Zgromadzenie Członków Klubu, 18 grudnia Klubowa Wigilia, 1.01.2017  
kąpiel noworoczna, w Nowym Roku - jak zawsze - udział we wszystkich waż-
nych imprezach krajowych i międzynarodowych. 

Zapraszamy do kąpieli i kibicowania w każdą sobotę, niedzielę oraz  
święta o godzinie 13-tej.

• Piotr Głuszko
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Informacje turystyczne w Łebie wysoko 
ocenione przez Pomorską Regionalną 
Organizację Turystyczną!
C entrum Informacji Turystycznej 

„Brama Kaszubskiego Pierścienia” 
w  Łebie oraz Lokalna Organizacja 
Turystyczna „Łeba – Błękitna Kraina” 
decyzją Regionalnej Komisji Certyfi-
kacji Punktów Informacji Turystycz-
nej w  Województwie Pomorskim po-
nownie zostały docenione wysokimi 
notami za wysokie standardy obsługi 
turysty. Pierwszy punkt informacji 
znajduje się przy bezpośrednim wjeź-
dzie do miasta na ul. Kościuszki 121. 
Punkt ten uzyskał maksymalną ilość 4 
gwiazdek****. 

Drugi punkt informacji turystycz-
nej znajduje się w niedalekim sąsiedz-
twie dworca PKP przy ul. 11 listopada 
5A i działa w ramach stowarzyszenia 

- Lokalnej Organizacji Turystycznej 
„Łeba – Błękitna Kraina”, które otrzy-
mało 3 gwiazdki ***.

Certyfikacja ma na celu ujedno-
licenie i  zapewnienie odpowiedniej 
jakości obsługi turystów. Oznacza to, 
że certyfikowane punkty informacji 
turystycznej muszą spełnić określo-
ne kryteria. Komisja brała pod uwagę 
m.in.: kompetencje personalne za-
trudnionych osób, w tym znajomość 
kilku języków obcych, jakość obsłu-
gi klienta, możliwość skorzystania 
z  bezpłatnego dostępu do Internetu, 
odpowiednią lokalizację obiektu wraz 
z udogodnieniami dla osób niepełno-
sprawnych, szeroką ofertę informacji 
turystycznych nie tylko z regionu, ale 

i z całego kraju, niezbędne wyposaże-
nie oraz funkcjonalność i  przestron-
ność budynku.

- Cieszymy się, że nasza praca zo-
stała doceniona. Jednakże należy pa-
miętać o tym, że była to praca całego 
zespołu, nie tylko moja i Michała, lecz 
także osób odbywających u nas staż. 
W  tym miejscu chciałabym podzię-
kować naszym stażystkom – Marle-
nie Wejher, Małgorzacie Drywa oraz 
Miriam Pawlickiej za wielki wkład 
wniesiony w  promocję naszego mia-
sta i obsługę turystów na bardzo wy-
sokim poziomie – mówi Julia Tomicka, 
podinspektor ds. promocji i turystyki 

– Na co dzień spotykaliśmy się z wielką 
życzliwością ze strony mieszkańców 
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Gimnazjaliści
odkrywali uroki
Tajlandii

i odwiedzających nas turystów. Za co 
serdecznie dziękujemy! Wasze dobre 
słowo motywowało nas każdego dnia 
do coraz większego wysiłku. Nieoce-
niona była także owocna i przyjazna 
współpraca z  lokalnymi mediami – 
dodaje Michał Sałata, asystent Burmi-
strza Miasta Łeby ds. Kultury i  Spor-
tu - Zdajemy sobie sprawę z tego, że 
sukces nasz nie byłby możliwy gdyby 
nie wsparcie od właścicieli atrakcji 

turystycznych w Łebie oraz lokalnych 
przedsiębiorców. Już w chwili obecnej 
zastanawiamy się, jak Was zaskoczyć 
w przyszłym roku. Mamy nadzieję, że 
pomysły, które chcemy zrealizować 
przypadną Wam do gustu– podkreśla 
Julia Tomicka, podinspektor ds. pro-
mocji i turystyki.

Wiele działań realizowanych przez 
Centrum Informacji Turystycznej 
w Łebie było możliwe tylko dzięki ser-

decznej pomocy Komisji ds. Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych 
w  Łebie. Udało się dzięki temu zor-
ganizować wiele wydarzeń profilak-
tycznych oraz imprez wspierających 
zdrową aktywność fizyczną.

12 października 2016 roku w Centrum Informacji Tu-
rystycznej gościliśmy niezwykłego gościa - Panią 

Joannę Szreder, rodowitą Łebiankę, blogerkę serwisu „The 
Blond Travels” a  z  zamiłowania podróżniczkę, która na 
co dzień mieszka w Tajlandii. W spotkaniu uczestniczyli 
łebscy gimnazjaliści, którzy z  zapartym tchem słuchali 
ciekawych opowieści Pani Joanny o dalekim, azjatyckim 
kraju. Prelekcja wzbogacona została licznymi, kolorowy-
mi zdjęciami. Dziękujemy Pani Joannie za niezwykłą opo-
wieść. Z pewnością Tajlandia przed naszą młodzieżą już 

„nie będzie miała żadnych tajemnic”.

Dyżury
Radnych

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

Radni Rady Miejskiej w Łebie pełnią dyżury w każdy poniedziałek w godz. od 
14.30 do 15.30 w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Kościuszki 90 w po-
koju nr 2 – Biuro Rady Miejskiej (parter).

Radny Rady Powiatu Lęborskiego  Tomasz Tutak pełni dyżur w pierwszy ponie-
działek miesiąca w godzinach 13.30 - 14.00 w sali nr 1 UM.

• Julia Tomicka
• Michał Sałata

Zespół CIT w Łebie

• tekst i zdjęcia ~ Michał Sałata
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Jak wyglądały początki Ratownictwa 
Morskiego w Łebie?

Początki zorganizowanego ratowni-
ctwa morskiego w Łebie to rok 1865. 
Pierwszy hangar znajdował się za ki-

nem Rybak, a  przy Czarnym Stawku 
do dnia dzisiejszego jest ślad, gdzie 
niegdyś konno wodowano starą łódź 
wiosłową. Z tamtego właśnie miejsca 
pierwsi łebscy ratownicy wyruszali 
nieść pomoc ludziom na morzu. Po 

drugiej wojnie światowej, taka już 
w  pełni oficjalna jednostka ratowni-
ctwa morskiego to rok 1952. W  tym 
roku powstało Polskie Ratownictwo 
Okrętowe, które  pod tą nazwą funk-
cjonowało do 2002 roku. Następnie 

Każdego dnia niosą pomoc 
ludziom na morzu.
Prawdziwi bohaterzy!

W pierwszą sobotę czerwca przyszłego roku, w którą 
przypada Ogólnopolski Dzień Naturysty, Federacja 

Naturystów Polskich wraz z miastem Łeba planuje oficjal-
ne otwarcie plaży dla naturystów w tym nadmorskim ku-
rorcie.
Władze miasta wyznaczą specjalny odcinek plaży, gdzie 
będzie można bez skrępowania opalać się „topless”, oraz 
postawią odpowiednie oznakowanie i tablice informacyj-
ne przy wejściu na taką plażę. Oficjalnie takie plaże funk-
cjonują już m.in. w Gdańsk Stogi oraz w Kołobrzegu. Łeba 
będzie pierwszym miastem, gdzie taka plaża powstanie 
z inicjatywy samorządu w porozumieniu ze stowarzysze-
niem.
Głównym celem FNP jest propagowanie naturyzmu jako 
formy promocji zdrowia fizycznego i psychicznego w kon-
takcie z naturą, na wolnym powietrzu oraz podczas upra-
wiania sportów. Tego samego dnia planowany jest również 
I Łebski Międzynarodowy Zlot Naturystów w tym nadmor-
skim kurorcie.

W Łebie powstanie 
oficjalna plaża dla 
naturystów

Arkadiusz Puchacz
Kierownik  Brzegowej Stacji Ratowniczej SAR 

w Łebie
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z tych struktur wyodrębniono Morską 
Służbę Poszukiwania i  Ratownictwa, 
w skrócie służba SAR (ang. Search and 
Rescue).

Jakie zadania spełnia służba SAR?

Do zadań Służby SAR należy poszuki-
wanie i ratowanie każdej osoby znaj-

dującej się w niebezpieczeństwie na 
morzu, bez względu na okoliczno-
ści, które do tego doprowadziły, oraz 
zwalczanie zagrożeń i zanieczyszczeń 
olejowych i chemicznych środowiska 
morskiego. W Morskiej Służbie Poszu-
kiwania i Ratownictwa w Łebie pracu-
ję od 1976 roku. W naszych szeregach 
jest 5 zawodowych ratowników BSR 
i od 8 do 12 ratowników ochotników, 
którzy są wolontariuszami. Część ra-
towników ochotników po pewnym 
czasie przechodzi do służby zawo-
dowej - pływają na statkach ratowni-
czych. Młodzi ludzie kształtują u nas 
swój charakter. Jest to z  pewnością 
fajna alternatywa dla młodych męż-
czyzn, którzy szukają nieco adrenaliny.

Czy na morzu w pobliżu Łeby często 
dochodzi do niebezpiecznych akcji?

Na przestrzeni lat tych akcji było 
naprawdę wiele. Wbrew pozorom 
najniebezpieczniejsze są te blisko 
brzegu, na mieliźnie. Dawniej nie 
dysponowaliśmy silnikami, hybry-
dami, specjalistycznymi kombinezo-
nami czy nowoczesnymi technolo-
giami. Wypływaliśmy w morze w tym 
co mieliśmy akurat na sobie. Nie raz 
bywało naprawdę groźnie, a życie sa-
mych ratowników w akcji bywało bar-

dzo często zagrożone. W ciągu jednej 
nocy bez specjalistycznego sprzętu 
potrafiliśmy ściągnąć nawet trzy kutry 
z  mielizny. Łeba od zawsze należała 
do jednych z najniebezpieczniejszych 
portów na polskim wybrzeżu. Do dnia 
dzisiejszego pod dnem na redzie Por-
tu zatopionych i zasypanych piaskiem 
jest mnóstwo jednostek rybackich.

Jakim dysponujecie sprzętem?

Sprzęt mamy naprawdę bardzo dobry. 
Europejski poziom - spełnia wszystkie 
normy jakościowe. Jednak mimo to 
w dalszym ciągu z wielkim sentymen-
tem wybieramy w  dotarciu do miej-
sca akcji naszego 20-letniego STARA, 
który spisuje się świetnie w trudnych 
warunkach terenowych. Brak drogi 
dojazdowej wzdłuż wybrzeża z powo-
du Słowińskiego Parku Narodowego 
na tym terenie stanowi dość znacz-
ne utrudnienie, szczególnie czaso-
we w  dotarciu do miejsca zdarzenia.  

Nierzadko krótki odcinek, który mamy 
do pokonania, musimy objeżdżać na 
około, przez co akcja ratownicza roz-
ciąga się w czasie. A czas w niesieniu 
pomocy ma duże znaczenie. Wia-
domo, nieraz liczy się każda minuta, 
a nawet sekunda.
Na wyposażeniu mamy statek ra-
towniczy HURAGAN, który działa na 
pełnym morzu. Ponadto R24, R10 
i Rescue Runner. Bezpieczeństwo jest 
na bardzo wysokim poziomie. 80% 
wszystkich akcji ratowniczych na ca-
łym świecie dzieje się w pobliżu brze-
gu, a nie na pełnym morzu.
Warto wspomnieć, że Morska Służba 
Poszukiwania i  Ratownictwa (BSR) 
w  Łebie na swoim wyposażeniu po-
siada pierwszą w Polsce jednostkę ra-
towniczą – Rescue Runner, szwedzkiej 
produkcji, która jest odporna na zde-
rzenia z przeszkodami różnego typu, 
chociażby z betonowymi elementami 
zanurzonymi w  wodzie, w  związku 
z  budową sztucznej rafy. Sprzęt ten 
jest najwyższej jakości.

Z  Arkadiuszem Puchacz, kierowni-
kiem Brzegowej Stacji Ratowniczej 
SAR w Łebie rozmawiał Michał Sałata, 
asystent Burmistrza Miasta Łeby ds. 
Kultury i Sportu.

źródło: http://www.rescuerunner.com

źródło: http://www.rescuerunner.com
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• Weronika Gałązka
Inspektor ds. gospodarki komunalnej

• Weronika Gałązka
Inspektor ds. gospodarki komunalnej

W  ramach ogłoszonego przez 
Wojewódzki Fundusz Ochro-

ny Środowiska i  Gospodarki Wodnej 
z siedzibą w Gdańsku konkursu pod 
nazwą „Usuwanie wyrobów zawiera-
jących azbest z terenu województwa 
pomorskiego (edycja 2016)” miasto 
zostało zakwalifikowane do dofinan-
sowania w  formie dotacji dla właści-
cieli nieruchomości położonych na 
terenie Łeby, do realizowanego przez 
nich zadania polegającego na demon-
tażu, transporcie i utylizacji odpadu 
zawierającego azbest. Na realizację 
powyższego zadania została zawar-

17 września 2016 r. w Łebie odby-
ła się akcja Sprzątanie Świata 

pod hasłem: „Podaj dalej... Drugie 
życie odpadów”. Sprzątanie świata 
to polska edycja międzynarodowego 
ruchu na rzecz ochrony środowiska 
Clean up the World, którego celem 
jest propagowanie i  inicjowanie po-
staw odpowiedzialnych względem 
środowiska, zwłaszcza poprzez nie 
śmiecenie i  racjonalną gospodarkę 

ta umowa pomiędzy Gminą Miejską 
Łeba a WFOŚiGW w Gdańsku.
W wyniku realizacji zadania w 2016 r. 
z terenu Łeby usunięto 2,980 Mg wy-
robów zawierających azbest. Właści-
cielom nieruchomości, którzy złożyli 
wnioski w  Urzędzie Miejskim o  do-
tację, zwrócono 85 % poniesionych 
kosztów.

Środki finansowe na realizację ww. 
zadania pochodzą z  dotacji WFOŚ 
z udziałem środków udostępnionych 
przez Narodowy Fundusz Ochro-
ny Środowiska i  Gospodarki Wodnej 
w ramach programu priorytetowego 

odpadami. Do miejskich porządków 
włączyli się łebscy piłkarze – Mło-
de Orły wraz z rodzicami i  trenerem, 
harcerze, morsy łebskie – Łeba Mors 
Poland, radni oraz pracownicy Urzę-
du Miejskiego. Uczestnicy akcji zosta-
li wyposażeni w worki na śmieci oraz 
rękawice. W ramach przedsięwzięcia 
uprzątnięto część plaży A  i  B oraz 
tereny leśne. Na zakończenie Prezes 
Portu Jachtowego zaprosił wszystkich 

pod nazwą „Gospodarowanie odpa-
dami innymi niż komunalne Część 2) 

- Usuwanie wyrobów zawierających 
azbest” oraz „SYSTEM – Wsparcie 
działań ochrony środowiska i  gospo-
darki wodnej realizowanych przez 
WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyro-
bów zawierających azbest”.

Przypominamy, że zgodnie z  obo-
wiązującymi przepisami prawa, wyro-
by zawierające azbest należy usunąć 
do 2032 r.

na wspólne ognisko z poczęstunkiem 
oraz nagrodził najmłodszych drobny-
mi upominkami. Serdecznie dzięku-
jemy uczestnikom i  zapraszamy na 
kolejną edycję.

Dofinansowanie do usunięcia wyrobów 
zawierających azbest z terenu gminy 
miejskiej Łeba

„Podaj dalej ... Drugie życie odpadów”
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Zbiórka odzieży i żywności
dla pogorzelców z Łeby

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie prowadzi zbiórkę odzieży, obu-
wia, kołder i koców oraz żywności dla rodzin, które straciły swój dobytek 
w czasie pożaru budynku przy ul. Kościuszki w Łebie. Odzież i obuwie dla 
osób dorosłych można przynosić codziennie od poniedziałku do piątku do 
siedziby MOPS w Łebie. Żywność natomiast prosimy przynosić we wtorki 
lub w czwartki w godzinach od 13.30 do 14.30 do budynku OSP Łeba (ul. 10 
marca).
Na potrzeby zbiórki dla pogorzelców z Łeby został udostępniony magazyn
mieszczący się w Porcie Jachtowym - na materiały budowlane, meble oraz
sprzęt AGD. W tej sprawie proszę kontaktować się z MOPS Łeba  
(tel. 59 866 17 81), Port Jachtowy (59 866 17 35).

Z pewnością potrzebne też będą w późniejszym terminie materiały budowla-
ne oraz sprzęt AGD w tym celu prosimy o kontakt z MOPS Łeba.

Za okazaną pomoc z góry dziękujemy!

PODZIĘKOWANIA...

Korzystając z uprzejmości Pana Burmistrza oraz redakcji Łebskiego Biuletynu 
Informacyjnego chciałabym podziękować Łebianom za pomoc udzieloną mi 
w nieszczęściu.

Znacie mnie Państwo i wiecie, że lubię ludzi i wierzę, że z natury każdy człowiek 
jest „dobry”. Ta wiara „w dobro bliźniego” znalazła potwierdzenie w poniedziałek 
7 listopada podczas pożaru kamienicy przy ul. Kościuszki.

Za to dziękuję Państwu z całego serca.

Dziękuję przede wszystkim strażakom, którzy oprócz akcji gaśniczej pomogli mi 
ratować towar ze sklepu, szczególnie Panu Krzysztofowi Wiśniewskiemu.

Chcę podziękować za bezinteresowną pomoc Pani Beacie Roszczyk, Teresie Ro-
gowskiej, Bogusi Bulman, Robertowi Nowak, Ewie Grzymkowskiej, Eli, Magdzie 
i Markowi Nowak, Hani i Ali Kisielewskiej, Ewie, Emilce i Sławkowi Doleckim 
i wszystkim pozostałym, których może pominęłam.

Osobne podziękowania do moich koleżanek: Tereski Trojanowicz oraz Małgosi 
Kielas, które są przy mnie cały czas i wspierają w tych trudnych chwilach.

Dziękuję także władzom miasta, radnym, MOPS, pracownikom CIT Łeba, którzy 
znaleźli sposób jak pomóc lokatorom w odbudowaniu zabytkowej kamienicy oraz 
w zbiórce materiałów budowlanych, sprzętów AGD, odzieży, obuwia i żywności.

W moim wielkim nieszczęściu miałam to szczęście, że obok są wspaniali ludzie, 
którzy bezinteresownie niosą pomoc potrzebującym.

Jeszcze raz bardzo dziękuję.

P.S. Wszystkim moim klientom obiecuję, że się nie poddam. Co prawda, na dzień 
dzisiejszy nie wygląda to dobrze, ale wiosną zapraszam w swoje progi.

Jolanta Cyranowicz
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Podziękowanie
PZW koło Łeba

W dniu 15 października PZW koło Łeba dokonało 
częściowego zarybienia Czarnego Stawu w  Łebie 

karpiem kroczkiem dł do 15 cm - 1500 szt , linem 300 szt., 
dł do 20 cm  i dwuletnim jesiotrem. Dalsze zarybianie od-
będzie się w listopadzie, ale już dużą nadającą się do odło-
wu wędką rybą. Od tego dnia obowiązuje całkowity zakaz 

Z wielką przyjemnością pragnę poinformować , że nasze 
Koło złożyło podziękowania Panu Robertowi Klankow-

skiemu za zaangażowanie w utrzymaniu porządku i prze-
strzegania zasad wędkowania na Czarnym Stawie w Łebie. 
Uroczystość odbyła się w Urzędzie Miasta w obecności 
przedstawicieli władz miejskich i Komendy Policji w Łebie . 
Jeszcze raz dziękujemy i liczymy na dalszą pomoc.

wędkowania aż do dnia 1 maja przyszłego roku. Liczymy, 
że niniejszy zakaz będzie uszanowany i przestrzegany.

Zarybianie Czarnego Stawku

• Henryk Grymm
Prezes PZW - Koło Łeba

• Henryk Grymm
Prezes PZW - Koło Łeba

Koncert Majki Jeżowskiej
w Łebie!

Już 1 grudnia w Hali Sportowej Szkoły Podstawowej im. Ada-
ma Mickiewicza w Łebie, o godz. 10.00 odbędzie się koncert 

mikołajkowy dla dzieci w wykonaniu popularnej piosenkarki – 
Majki Jeżowskiej. Bilet w cenie 14 zł do nabycia telefonicznie: 
604 755 510.

Zapraszamy serdecznie!
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Władze miasta Łeby na 3 grudnia 
br. przygotowały dla najmłod-

szych wiele atrakcji z okazji zbliżają-
cych się Mikołajek.

Wspólne ubieranie Drzewka Bo-
żonarodzeniowego rozpocznie się od 
godziny 14.00 na łebskim deptaku  
II Łebskim Biegiem Mikołajkowym, 
w którym udział może wziąć każdy. 

Wszyscy uczestnicy otrzymają 
czapkę Mikołaja, a trzy najlepsze oso-
by okolicznościowe puchary. Najpierw 
bieg rozpoczną dzieci w wieku od 3-7 
lat po trasie liczącej 400 metrów, by 
następnie wystartowali ci, nie co star-
si po trasie liczącej już 1000 metrów. 

Rozpoczęcie i zakończenie biegu przy 
łebskiej choince. Wszyscy biegacze 
otrzymają numer startowy. Wymaga-
na jest szybsza rejestracja uczestni-
ków mailowo: promocja@leba.eu.

Po biegu, około godziny 15.00, 
przybędzie Święty Mikołaj z workiem 
pełnym prezentów oraz słodkości. Po-
nadto w programie m.in Mikołajkowy 
konkurs piłki nożnej oraz Mikołajko-
wa ZUMBA. Dużą atrakcją dla miesz-
kańców ma być z pewnością parada 
Mikołajów na motocyklach oraz Ką-
piel Morsów Łebskich w basenie przy 
choince. Najmłodsi uczestnicy będą 
bawić się wspólnie z grupą animato-

rów z Sarbska. Na wszystkich uczest-
ników czeka darmowa grochówka 
prosto z  kotła. Wspólne ubieranie 
choinki trwać będzie od 14.00 do 
17.00.

 Każdy będzie mógł zawiesić na 
drzewku przyniesione ze sobą ozdo-
by świąteczne. Dodatkowo dostępne 
będzie stoisko z  ciepłymi napojami 
i ciastem.

R ozpoczęliśmy zbiórkę słodyczy w ramach czekoladowej akcji - Przekaż Mikołaja!.  
Zachęcamy mieszkańców miasta Łeby do aktywnego włączenia się w naszą 

zbiórkę czekoladowych figurek Mikołaja, świątecznych czekolad itp. Akcja trwa 
do 1 grudnia 2016 roku. Okażmy serce i przekażmy Mikołaja! Słodycze trafią 
przed świętami Bożego Narodzenia do dzieci, ciężko chorych i niepełnospraw-
nych, z niezamożnych rodzin oraz z łebskich przedszkoli.

Słodkości można przynosić do:

1. Centrum Informacji Turystycznej w Łebie,
2. biura LOT „Łeba - Błękitna Kraina”,
3. sekretariatu Zespołu Szkół w Łebie.

Z góry dziękujemy za pomoc!

Wspólne ubieranie
choinki w Łebie –
3 grudnia 2016

Przekaż Mikołaja! – czekoladowa akcja

• Julia Tomicka
• Michał Sałata

Zespół CIT w Łebie
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Krytykujesz, oceniasz -
możesz podlegać pod paragraf

W  ramach realizacji progra-
mu profilaktycznego w  dniu  

18.10 2016r. odbyły się dwa spotkania 
dla całej społeczności naszego gim-
nazjum z  panem dzielnicowym Wal-
demarem Kupicz, a tematem spotkań 
była „ Mowa nienawiści”.

Na początku spotkania jako przy-
kład oceny został wyświetlony film 
o muzyku Michale Szpaku - wszyscy 
mogliśmy go oglądać podczas koncer-
tu w Łebie.

Michał Szpak budzi kontrower-
sje i  skrajne emocje. Makijaż, ubiór 
to ocena zewnętrzna człowieka, ale 
człowiek estrady ( artysta ) musi je 
budzić, nie można go wsadzić w ramy! 
Sztuka to emocje, a o gustach się nie 

13 października 2016 roku z oka-
zji Dnia Edukacji Narodowej 

odbył się apel, podczas którego ucz-
niowie klas pierwszych w  obecno-
ści władz Miasta Łeba w  osobach p. 
Zdzisława Stasiaka i burmistrza Łeby 
Andrzeja Strzechmińskiego, rodziców, 
nauczycieli i  uczniów klas starszych, 
złożyli uroczyste ślubowanie. Rada 
Rodziców przygotowała upomin-
ki, które zostały przekazane wycho-

dyskutuje. Człowiek o szerokim i wol-
nym światopoglądzie potrafi docenić 
inność, tylko osoba o  wąskich hory-
zontach szufladkuje ludzi. W  filmie 
uwypukla się homofobia, która budzi 
skrajne emocje.

Następnie zostały wyjaśnione poję-
cia związane z mową nienawiści, jak 
dyskryminacja, nietolerancja, rasizm 
czy ksenofobia. Dowiedzieliśmy się, 
że wszelkie przejawy propagujące, 
podsycające czy usprawiedliwiające 
nienawiść są w  Polsce zabronione 
i karalne.

Bardzo często osoby wypowiada-
jące kwestie obraźliwe zasłaniają się 
wolnością słowa i  dobrem jednost-
ki, nie rozumiejąc, że w  ten sposób 

wawcom klas pierwszych. Przedsta-
wiciele Samorządu Uczniowskiego 
złożyli życzenia i kwiaty na ręce pana 
dyr. Macieja Barańskiego i p. wicedyr. 
Elżbiety Frączek. Każdy nauczyciel 
otrzymał laur oraz jabłko z najlepszy-
mi życzeniami. Po oficjalnej części 
uczniowie i  zaproszeni goście obej-
rzeli przedstawienie pt. „Gdzie dia-
beł nie może, tam nauczyciela pośle” 
zakończone filmem o  naszej szkole. 

krzywdzą, obrażają i poniżają innego 
człowieka. Dlatego też pan Waldemar 
Kupicz zwrócił uwagę, że czas zmienić 
myślenie i  przestać oceniać, bo gdy 
dziś „ja” oceniam innych, jutro „inni” 
mogą ocenić mnie.

Choć społeczeństwo nasze de-
klaruje tolerancję, to może już teraz 
przejdziemy od słów do czynów.
Podczas spotkania dzielnicowy zwró-
cił uwagę na narastający problem 
jakim jest handel ludźmi. My też go 
dostrzegamy i  stąd inicjatywa wyjaz-
du na spektakl MUSICAL „Szepty Serc”.

Wyrazem podziwu dla pracy artystów 
i filmowców był śmiech i oklaski. Pa-
miętajmy, że nauczyciele to jedna 
z najbardziej wyjątkowych postaci na 
całym świecie, bo któż inny mógłby 
każdego dnia ofiarować to, co w Nim 
najlepszego cudzym dzieciom. Dzię-
kujemy wszystkim, którzy uczestni-
czyli w  przygotowaniach do apelu:  
p. M. Kietlińskiej-Antoniewicz - sce-
nariusz apelu, p. E. Bas – film o szko-

• Marzena Kietlińska - Antoniewicz
Nauczyciel

Potrzeba wielkiego serca,
aby nauczać młode umysły
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Członkowie koła redakcyjnego 
Gimnazjum w  Zespole Szkół 

Łebie rozpoczęli tegoroczną pracę od 
warsztatów dziennikarskich. Zajęcia 
te stały się okazją dla szkolnych dzien-
nikarzy do zapoznania się z termino-
logią dziennikarską i podstawowymi 
gatunkami publicystycznymi. Pod-
czas ćwiczeń redakcyjnych uczniowie 
otrzymali od nauczyciela prowadzą-
cego praktyczne wskazówki jak napi-
sać dobry artykuł, reportaż, felieton 
i  wywiad. Gimnazjaliści dowiedzieli 
się, jak wygląda praca w redakcji, ja-
kie są kulisy pracy zawodowego dzien-

W jaki sposób pisać lead? Jaki dać 
tytuł? Jak przeprowadzić wy-

wiad? O co zapytać? 20 września w bi-
bliotece szkolnej odbyły się warsztaty 
redakcyjne, które poprowadziły panie 
Ewelina Bas i Marzena Szachniuk.

W  naszej szkole pomimo konku-
rencji Internetu gazety w wersji papie-
rowej nadal cieszą się zainteresowa-
niem czytelników, tak jak nasz szkolny 

le, p. M. Jurczyk, p. G. Braun-Rulew-
skiej, p E. Sękowskiej - dekoracja , p. 
P. Fuglowi - oprawa muzyczna „Wave” 
(uczniowi J. Doleckiemu), p. T. Anto-
szek - nagłośnienie, p. L. Fic - sztandar 
oraz uczniom-aktorom.

nikarza. Zajęcia poprowadził Wiesław 
Baniak, który kilka lat pracował w re-
dakcji „Głosu Pomorza”. Okazało się, 
że zawód ten wymaga otwartości na 
ludzi i mobilności, gdyż zbieranie in-
formacji wiąże się często ze zmianą 
miejsc i  spotkaniami z  wieloma oso-
bami. Wszyscy zainteresowani ucz-
niowie, którzy wzięli udział w szkole-
niu, oprócz fachowej wiedzy otrzymali 
również materiały szkoleniowe.

biuletyn „Forum Gimnazjalne”. W no-
wym roku szkolnym pracę w redakcji 
zadeklarowały: Paulina Piołunkowska, 
Iskra Amelia i   Laura Lisicka z  klasy 
IIb, Zuzanna Michałowicz, Wiktoria 
Malek, Ilona Burzyńska i Julia Ostap-
ko z klasy Ia, Anna Warzyńska i Julia 
Żórawska z klasy Ib, Wiktoria Bieniek, 
Agnieszka Kreft z klasy IIa oraz Nadia 
Faszkowska z klasy IIIa. Redaktorem 

naczelnym została Wiktoria Bieniek 
z  klasy IIa. Podczas drugiego eta-
pu warsztatów redakcyjnych szkol-
ni dziennikarze zostali wyposażeni 
w cenne wskazówki przydatne w dal-
szej pracy dziennikarskiej. Pierwszą 
zaletą jest zwięzłość. 

Najchętniej ludzie czytają to, co 
jest krótsze i pełne obrazków. Piszmy 
więc krótko, ale treściwie. Róbmy fo-
toreportaże z dowcipnymi podpisami. 
Czytelnik chętnie będzie nas czytał – 
mówiły panie. Jedno jest pewne, ćwi-
czenia czynią mistrza.
Opiekunowie Gimnazjalnego Koła 
Redakcyjnego: Ewelina Bas, Marzena 
Szachniuk, Wiesław Baniak.

• Marzena Kietlińska - Antoniewicz
Nauczyciel

• Paulina Piołunkowska z klasy IIb

• Ilona Burzyńska z klasy Ia

Gatunki publicystyczne w praktyce

Sztuka tworzenia
dobrych gazetek szkolnych



22 | Łebski biuletyn informacyjny listopad – 2016

Biblioteka miejska zaprosiła ucz-
niów Szkoły Podstawowej w Łebie 

do III edycji konkursu plastycznego 
„Do czego Morze służyć może?”.

Konkurs ten organizowany jest 
przez Ministerstwo Gospodarki Mor-
skiej i Żeglugi Śródlądowej. Jego celem 
jest promowanie, rozpowszechnianie 

i  wzmacnianie wśród dzieci i  mło-
dzieży wizerunku Polski jako kraju 
morskiego; rozwijanie ich kreatyw-
ności, fantazji i  wyobraźni plastycz-
nej w odniesieniu do spraw morskich 
oraz zachęcenie do zainteresowania 
się tematyką morską.
Na konkurs wpłynęło 15 prac przy-

gotowanych przez uczniów klas II-VI 
pod kierunkiem pań Bożeny Świętek 
i Bożeny Bończyszyn.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  
30 listopada. Życzymy powodzenia!

„Do czego Morze służyć może?”

Od października ruszył projekt 
„Jestem łebski”. To już IV jego 

edycja.Biblioteka miejska realizuje go 
od 2012 roku (z roczną przerwą). Pro-
jekt skierowany jest do dzieci i  mło-
dzieży i  ma na celu zapoznanie ich 
z historią Łeby, jej mieszkańcami oraz 
zabytkami, a  także pokazanie mło-
dym łebianom, że Łeba jest miejscem, 
w którym warto mieszkać, uczyć się, 
pracować oraz rozwijać swoje pasje.

 W tym roku do projektu zgłosiło się 
15 uczniów z kl. IV-V Szkoły Podstawo-
wej im. Adama Mickiewicza w Łebie.
Podczas spotkań w bibliotece łebscy 
ułożą swój hymn oraz legendę o Łebie, 

przygotują prezentację multimedial-
ną o  znaleziskach archeologicznych 
w  Zasypanym Mieście, zaprojektują 
pocztówki z Łeby i kalendarz na 2017 
rok - „Tajemnicza Łeba”, a także spró-
bują nakręcić filmik o swoim mieście 
pt. „Cudze chwalicie, swego nie zna-
cie”.

Oprócz tego uczniowie spotkają się 
z  przewodnikiem, który opowie im 
o zabytkach Łeby i jej ciekawych miej-
scach oraz poznają pracę łebskich ry-
baków. Projekt zachęci ich także do 
zainteresowania się historiami swoich 
rodzin, które uzupełnią „Mapę Łebian” 
prowadzoną przez bibliotekę. Ponad-

to uczniowie sprawdzą, czy mieszkań-
cy Łeby pamiętają Danutę Hryniewicz 
i Andrzeja Urbańczyka oraz zbiorą od 
nich informacje na temat zimy stule-
cia w Łebie i powodzi w latach 60.

 Młodzi łebianie opowiedzą także 
o swoich pasjach i spotkają się z mło-
dzieżą z Łebskiego Klubu Wolontaria-
tu, która zachęci ich do pozostania 
wolontariuszami.

www.jestemlebski.pl

Projekt „Jestem Łebski”

• Beata Czaja
Biblioteka Miejska w Łebie

• Beata Czaja
Biblioteka Miejska w Łebie
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Z okazji obchodów Międzyna-
rodowego Miesiąca Bibliotek 

Szkolnych i  w  celu krzewienia kultu-
ry czytelniczej w  Gimnazjum w  Łe-
bie odbyło się spotkanie miłośników 
książki. Czytelnicze doświadczenia 
i poglądy wymienili nie tylko ucznio-
wie, ale również nauczyciele, rodzice 
i pracownicy szkoły. To już kolejne li-
terackie spotkanie w naszej placówce, 
którego organizatorami w  tym roku 
były pani Ewelina Bas oraz uczen-
nica Nadia Fraszkowska z klasy III a. 
Uczestnicy zaprezentowali na forum 
różne rodzaje powieści, m.in. krymi-
nalne, historyczne, obyczajowe, fanta-
sy, a nawet horrory. Niewątpliwie był 
to przegląd różnorodnych pozycji za-
czynając od lektur szkolnych, poprzez 
klasykę, do najnowszych bestsellerów. 
Poniżej prezentujemy wybrane pozy-
cje z książkowej listy przebojów, które 

stały się obiektem zaciętej dyskusji:

Francine Rivers – Znamię lwa
Emil Zola - Germinal
Stephen King - Chudszy
J. K. Rowling - Harry Potter i przeklęte 
dziecko
Lois Lowry - Skrawki błękitu
David Gemmell - cykl Troja
Małgorzata Musierowicz - Opium 
w rosole
John Green - Papierowe miasta
John Green - Gwiazd naszych wina
Paulo Coelho - Alchemik
Gavin Extence - Wszechświat kontra 
Alex Woods
John Grisham - Ominąć święta
Gayle Forman - Zostań jeśli kochasz
Agatha Christie - Dwanaście prac Her-
kulesa

Z uwagi na fakt, iż w ostatnich latach 

dużą popularnością cieszy się telewi-
zja i Internet, uczniowie postanowili 
głośno przytoczyć wiele zalet czyta-
nia książek. Miłym akcentem podczas 
wspólnego spotkania było również 
wręczenie dyplomów i  przekazanie 
słów uznania dla laureatów szkolnego 
konkursu recytatorskiego poezji Jana 
Pawła II. Szkolna Komisja Konkursowa 
w składzie Ewelina Bas i Marzena Kiet-
lińska-Antoniewicz przyznała pierw-
sze miejsce Wiktorii Bieniek z  klasy  
II a za wiersz Jana Pawła II pochodzą-
cy z tomiku „Miłość mi wszystko wy-
jaśniła” pt. „Dzieci”, drugie miejsce 
Wiktorii Malek z klasy I a za utwór pt. 

„Magnificat” z  tomiku „Renesansowy 
psałterz”, a  trzecie miejsce Annnie 
Warzyńskiej z klasy Ia za „Zdumienie” 
z  trzyczęściowego poematu „Tryptyk 
rzymski”. Kolejne spotkanie klubu 
czytelniczego odbędzie się z  okazji 
obchodów Światowego Dnia Książki 
i  Praw Autorskich. Serdecznie zapra-
szamy zainteresowanych uczniów 
i ich rodziców oraz nauczycieli!

Poczta św. Mikołaja

Międzynarodowy miesiąc bibliotek 
szkolnych - dyskusyjny klub książki

Tradycyjnie od 6 grudnia do Wigilii w bibliotece miejskiej 
będzie działała POCZTA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA. Zapra-

szamy wszystkich do pisania listów.

 W ubiegłym roku łebianie napisali 100 listów, a niezwykły 
adresat przysłał ze swojej siedziby w Rovaniemi (Laponia) 
potwierdzenie ich odbioru.

• Nauczyciel Gimnazjum Ewelina Bas  
i Nadia Fraszkowska z klasy IIIa,

Redakcja Gimnazjalnego Koła 
Dziennikarskiego

• Beata Czaja
Biblioteka Miejska w Łebie
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Jesienny Duathlon na Wydmach –
profesjonalnie i ciężko

W sobotę 5 listopada od rana było 
chłodno, ale co ważne nie pa-

dał deszcz, który nie opuszczał miasta 
od kilku dni. Okazało się, że taka po-
goda jest zachętą do walki o wykręce-
nie jak najlepszego czasu. Zawodnicy 
na metę dotarli ubłoceni od stóp do 
głów i z uśmiechem od ucha do ucha. 
Piąta edycja Duathlonu na Wydmach 
i czwarta już edycja Maratonów MTB 
udała się nad wyraz. Przyjechali do 
Łeby ludzie z  całej Polski, impreza 
miała wymiar międzynarodowy, gdyż 
w duathlonie wystartował Brytyjczyk 
Graham Crawford (wykładowca ję-
zyka angielskiego na UAM w  Pozna-
niu) oraz w maratonie MTB Duńczyk 
Niels Jakobsgaard (pracujący od 18 
lat w  Gdyni - międzynarodowy han-
del morski). W duathlonie zawodnicy 
najpierw jechali rowerem przez 24 
km, by następnie przebiec jeszcze 11 
a w Maratonie MTB rywalizowano na 
dystansie Mini (24 km) i Maxi (48 km). 
Trasa wiodła przez Mierzeję Sarbską 

i  dookoła jeziora Sarbsko. Podłoże 
było tam zróżnicowane, na początku 
kolarze mieli do pokonania 100 m 
asfaltu, po czym wkroczyli do lasu, w  
którym zaczął się prawdziwy przełaj. 
Była to momentami mocno wydmo-
wa trasa, gdzie poziom trudności był 
podwyższony ze względu na wciąga-
jący piasek. W  tym wypadku deszcz 

padający przez kilka dni okazał się 
pomocny, bo ubił ten niesforny i syp-
ki grunt. Do tego na zwykłych ścież-
kach leśnych pojawiło się błoto, które 
odsłoniło wystające i śliskie korzenie. 
Na trasie znalazło się kilka wzniesień 
z trudnymi podjazdami. Najtrudniej-
szym odcinkiem okazała się podmo-
kła i  błotnista łąka, którą niejeden 



25Łebski biuletyn informacyjny listopad – 2016 |

zawodnik będzie jeszcze długo wspo-
minał. W  skrócie można powiedzieć, 
że ten odcinek to piach i błoto - byłoby 
to jednak pewne przekłamanie, gdyż 
okolica jest wyjątkowo malownicza, 
rzadko bowiem ma się okazję jeździć 
po nadmorskim rezerwacie przyrody, 
dzikich lasach w wydmowym otocze-
niu. Organizatorzy specjalnie popro-
wadzili drogę w skomplikowany, czę-
sto nieoczywisty sposób, znacznie ją 
uatrakcyjniając.
Po starcie duathlonu najszybciej 
ruszył na rowerze Bartosz Banach 
z Gdańska (Torus-Hotel Cztery Brzo-
zy), czołowy zawodnik kolarstwa 
górskiego w  naszym kraju. Pędził 
do przodu, by zyskać jak największą 
przewagę nad rywalami. Potrzebował 
niespełna godziny, by ukończyć peda-
łowanie. Następni zawodnicy mieli do 
niego kilka minut straty. Drugi w stre-
fie zmian pojawił się Tomasz Kmiecik 
z Murowanej Gośliny (bez przynależ-
ności klubowej), trzeci - Michał Cza-
piński z Redy (Hotel Cztery Brzozy).
Bartosz Banach biegł równo, spokoj-
nie i  zachował przewagę nad konku-
rentami. I  wygrał dziś już piąty Duat-
hlon na Wydmach z czasem 1:44:16 h. 
To jego drugie zwycięstwo w  tej im-
prezie, gdyż po raz pierwszy triumfo-
wał tutaj w Łebie w listopadzie 2014.
Drugi był Michał Czapiński z  Redy 
(Hotel Cztery Brzozy) - 1:47:12, trzeci 

Tomasz Kmiecik z Murowanej Gośliny 
-1:49:460.
W duathlonie w  Łebie nie zabrakło 
pań. Triumfowała Aleksandra Za-
brocka z Kościerzyny (Baszta Bytów) 

- 2:07:30 przed Agnieszką Lewińską 
z Gdyni - 2:20:23 i Paulą Korowaj ze 
Zbychowa (Navigatoria) - 2:23:31.
Maratończycy w  liczbie prawie 160 
ścigali się na dwóch dystansach. Na 
dłuższym (48 km) triumfował Prze-
mysław Ebertowski z Gniewina (King 
Oscar Mistral Sport) - 1:55:55 przed 
Grzegorzem Kołodzikiem z  Chłapo-
wa (Klif MTB Team) - 2:01:02. Trzeci 

był Szymon Matuszak z Konina (MW 
Invest Group) - 2:01:02.
Trzy najlepsze panie na Mega to: Edyta 
Jabukowska-Olech (Świecie) - 2:30:51, 
2. Magdalena Fabjanowicz z Gdańska 
(7R Logistic Politechnika Poznańska) - 
2:33:12, 3. Monika Kulling z Chłapowa 
(Klif MTB Team) - 2:34:54.
Na Mini (24km) triumfowali Joanna 
Radulska z Gdańska - 1:18::02 h i Sła-
womir Pituch z  Bytowa (Euro Bike 
Kaczmarek Electric Team) - 0:57:14
Najlepszych zawodników honorowali: 
Elżbieta Pietruszewska i  Dorota Sos-
nowska (Zdrowoteł Łeba) oraz Mate-
usz Hanke i Tomasz Juchniewicz.
Każdy z  nich otrzymał pamiątkowy, 
odlewany medal i  posiłek regenera-
cyjny. Gospodarz – Zdrowotel Łeba 

– zapewnił prysznice w  pokojach ho-
telowych, szatnię, depozyt i  miejsce 
do umycia roweru, co znacznie pod-
niosło komfort zmagań w  niesforną 
pogodę. Dla najlepszych przygotowa-
no puchary i nagrody finansowe. Dla 
osób, które zdecydowały się zostać 
w hotelu po zawodach odbyła się uro-
czysta kolacja połączona z wieczorem 
tanecznym.

• Zdrowotel Łeba
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Ostatnio dużo się pisze i  mówi 
o  zdrowym żywieniu. Instytut 

Żywności i  Żywienia opublikował 
najnowszy model piramidy żywienia, 
czyli określenie tego, co powinno się 
znaleźć w  jadłospisie zdrowego czło-
wieka. Najbardziej istotna zmiana 
w  piramidzie, to zmiana jej nazwy. 
Nosi ona nazwę Piramida Zdrowe-
go Żywienia i  Aktywności Fizycznej. 
Następna zmiana to przesunięcie 
warzyw i  owoców na jej najniższe 
po aktywności piętro, czyli nadanie 
im rangi najważniejszych produktów 
spożywczych w codziennym jadłospi-
sie.

Dlatego w  czasie cotygodniowych 
spotkań w  Klubie Seniora „Niezapo-
minajka” zrodził się pomysł zakupu 
wyciskarki do soków z owoców i wa-
rzyw. Skorzystaliśmy z oferty na dofi-
nansowanie zakupu wyciskarki.

Złożyliśmy wniosek o  dotację w  ra-
mach konkursu grantowego – Fun-
dusz Akumulator Społeczny. Projekt 
nosił tytuł „Zdrowy senior, zdrowa ro-
dzina”. Polegał on na zorganizowaniu 
w  miesiącu wrześniu czterech poga-
danek na następujące tematy:

12.09.2016 r. – „Nowa piramida żywie-
niowa”;

14.09.2016 r. – „Sprawność fizyczna 
w jesieni życia”;

19.09.2016 r. – „Zapobieganie choro-
bom cywilizacyjnym”;

21.09.2016 r. – „Świeże soki a zdrowie 
seniora”.

Pogadanki te miały charakter otwar-
ty – mogły z nich korzystać osoby nie 
będące członkami koła.

Prelegentami pierwszej, drugiej i trze-
ciej pogadanki byli w ramach wolon-
tariatu pracownicy Zdrowotel Łeba, 
Pani Elżbieta Pietruszewska – prezes, 
Pani Grażyna Mazanowska – dietetyk, 
Pani Malwina Drewa - Łukowicz i Pan 
Seweryn Łukowicz, fizykoterapeuci 
i rehabilitanci. MOPS w Łebie i Biblio-
teka Miejska w Łebie pomagali nam 
w  realizacji projektu poprzez przy-
gotowanie sali, plakatów, zaproszeń, 
umieszczenie informacji na stronach 
miasta Łeby, biblioteki oraz ich fa-
cebooka.

Jak już wiadomo, pierwszym tema-
tem projektu była „Nowa piramida 
żywienia”. Prelegentki przygotowały 
ulotki informacyjne i  wykład „Co to 
jest piramida zdrowego żywienia i ak-
tywności fizycznej”. Jest to najkrótsze 
i  najprostsze przedstawienia kom-
pleksowej idei żywienia, której reali-
zacja daje szansę na zdrowie i długie 

Żyjmy zdrowo !!!
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życie oraz zachowanie sprawności 
intelektualnej i fizycznej. Wprowadze-
nie ruchu fizycznego nie jest jednak 
w stanie zneutralizować szkodliwego 
wpływu złego odżywiania na nasze 
zdrowie.

Piramida to graficzny opis odpowied-
nich proporcji i różnych niezbędnych 
w codziennej diecie grup produktów 
spożywczych. Im wyższe piętro pira-
midy, tym mniejsza ilość i  częstość 
spożywanych produktów z danej gru-
py żywności.

Drugi wykład to „Sprawność fizyczna 
w  jesieni życia”. To była część prak-
tyczna tego wykładu. Rehabilitantka 
pokazała ćwiczenia służące rozcią-
ganiu mięśni. Był również dokonany 
pomiar BMI, waga ciała, masy mięś-
niowej i  tłuszczu w  naszym organi-
zmie. Każda osoba obecna na tym 
wykładzie zrobiła sobie takie pomiary. 
Zaprezentowana została platforma 
Schumana 3D – nowość w stymulacji 
i  regeneracji całego ciała, która przy-
czynia się do wzrostu wydajności or-
ganizmu, prawidłowej przemiany ma-
terii, odprężenia, aktywacji komórek, 
regeneracji, witalności, koncentracji 
i zmniejszenia bólu. Każda z nas do-
świadczyła dobroczynnego wpływu 
tego urządzenia na nasze samopo-
czucie. Dostałyśmy zaproszenie na 
darmowy masaż w Zdrowotelu.

Otrzymaliśmy ulotki z  ćwiczeniami 
i  zasadami prawidłowego ich wyko-
nywania dotyczącymi kręgosłupa 
oraz wykaz zabiegów wykonywanych 
w Zdrowotelu.

Tematyka „Zapobieganie chorobom 
cywilizacyjnym” zawierała infor-
macje dotyczące cukrzycy typu 1 i 2, 
reumatoidalnego zapalenia stawów 
oraz dietę w walce z rakiem. Mieliśmy 
okazję poprzez przekaz multimedial-
ny zobaczyć pracę naszego serca, gdy 
w  naszych tętnicach gromadzą się 
złogi cholesterolowe. Można było in-
dywidualnie porozmawiać, podzielić 
się swoimi spostrzeżeniami na temat 
chorób cywilizacyjnych.

Temat „Świeże soki a zdrowie seniora” 
został przygotowany przez Halinę Sta-

chewicz przewodniczącą PZERiI Koła 
nr 1 w Łebie, która również zakupiła 
wyciskarkę do soków i przygotowała 
pokaz oraz degustację świeżo wyciś-
niętego soku. Światowa organizacja 
zdrowia WHO zaleca spożywanie 5 
porcji owoców i warzyw dziennie. Ba-
dania mówią, że świeże soki są przy-
swajalne w 75% w ciągu 15 minut, zaś 
surowe warzywa dopiero po 2-3 go-
dzinach i  tylko w  20%. Świeżo wyci-
skane soki warzywno-owocowe służą 
profilaktyce nowotworowej i pomaga-
ją w leczeniu chorób cywilizacyjnych. 
Dzięki zawartości dużych ilości prze-
ciwutleniaczy i  oligosacharydów po-
trafią niszczyć zmutowane komórki.

A dlaczego sok z wyciskarki z wolno-
obrotową technologią wyciskania – 
nie natlenia soku ani nie podgrzewa 
tym samym lepszy smak i więcej war-
tości odżywczych aż do 50% więcej 
miąższu więcej zdrowego błonnika. 
Picie soków to doskonały pomysł, by 
zadbać o zdrowie.

„Zdrowie z uśmiechem” 
Aby końskim zdrowiem tryskać, 

Jedz owoce i warzywka. 
Sport uprawiaj i pij wodę, 

To zapewni Ci urodę. 
Każdy starszy Ci to powie, 

najważniejsze w życiu – zdrowie. 
Kto o zdrowie swoje dba, 
Fantastyczne życie ma”.

Oliwia Matuszkiewicz

Żyjemy coraz dłużej. Wraz z upływem 
lat trudno ustrzec się drobnych do-
legliwości, ale senior wcale nie musi 
być schorowany i  niedołężny – nie 
ma jednak wątpliwości, że o zdrowie 
trzeba zadbać. Profilaktyka powinna 
obejmować zarówno prowadzenie 
zdrowego trybu życia, jak i okresowe 
wykonywanie badań.

Dostęp do profesjonalnej opieki le-
karskiej i  rehabilitacyjnej, a  także 
aktywne życie towarzyskie i  ciągła 
możliwość rozwijania swoich pasji, to 
marzenie niejednego seniora.

Serdecznie dziękuję wszystkim oso-

bom, które przyczyniły się do realiza-
cji projektu „Zdrowy Senior, Zdrowa 
Rodzina” sfinansowanego z  dotacji 
w ramach Funduszu Akumulator Spo-
łeczny.

Pani Elżbiecie Pietruszewskiej prezes 
Zdrowotelu oraz jej pracownikom – 
Pani Grażynie Mazanowskiej, Malwi-
nie Drewa – Łukowicz, Sewerynowi 
Łukowicz za przygotowanie cieka-
wych prelekcji, profesjonalizm i  do-
broć serca oraz poświęcony nam czas.

Pani Beacie Czai – dyrektor Biblioteki 
Miejskiej w  Łebie za wynajęcie loka-
lu na zorganizowanie spotkań oraz 
jej pracownikom. Pani Małgorzacie 
Malik za wysyłanie zaproszeń na wy-
kłady i utrwalanie poprzez fotografię 
naszych spotkań.

Pani Emilii Rychter – za wykonanie 
fotografii.

Paniom z MOPS-u w Łebie – Grażynie 
Gałązka – dyrektor oraz jej pracowni-
kom, szczególnie Justynie Nowak za 
wykonanie plakatów, ulotek, zapro-
szeń, drukowanie tekstów i przygoto-
wanie napisów na baner.

Panu Przemysławowi Rychter – dyrek-
torowi biura LOT Łeba „Błękitna Kra-
ina” za przygotowanie podziękowań.

Pani Wiolecie Morawiak – za pomoc 
w  przygotowaniu wniosku o  dota-
cję w  ramach konkursu grantowego 

„Akumulator Społeczny” i poświęcony 
czas w przygotowanie projektu.

Dziękuję wszystkim za życzliwość, do-
bro i wszelką pomoc.

„Ciesz się drobiazgami, a  wielkie 
szczęście wejdzie w twoje życie” – au-
tor nieznany.

• Halina Stachewicz
Przewodnicząca PZERiI

Koła nr 1 w Łebie
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W kalendarzu pojawia się coraz 
więcej dni będących okazją 

do celebracji dojrzałości. 20.10 ob-
chodzony jest Europejski Dzień Se-
niora, 14.11 Światowy Dzień Seniora. 
W  ramach tych dni powstał Między-
narodowy Dzień Seniora ogłoszony 
w 1999r.

Wyznacza się je przede wszystkim, 
by zwrócić uwagę na odpowiednią 
opiekę zdrowotną, ale też często na 
problemy związane z dyskryminacją 
i  wykluczeniem ekonomicznym czy 
kulturalnym osób starszych.

Na obchody Łebskiego Dnia Seniora 
otrzymaliśmy wsparcie finansowe 
z Gminy Miejskiej Łeba na realizację 
zadania: obchody Międzynarodowe-
go Dnia Seniora. Zadanie polegało 
na zorganizowaniu uroczystego spot-
kania środowiska ludzi starszych ze 
szczególnym naciskiem na propa-
gowanie zdrowego stylu życia. A  dla 
podkreślenia znaczenia trzeźwości 
spotkanie odbyło się bez alkoholu.

Wraz z upływem lat trudno ustrzec się 
od drobnych dolegliwości, ale senior 
nie musi być schorowany i niedołęż-
ny. Nie ma wątpliwości, że o zdrowie 
trzeba zadbać. Seniorzy często zapi-
jają stres, kłopoty i  samotność, a  to 

prowadzi do uzależnienia. Dlatego 
należy pokazać, że możemy bawić się 
bez alkoholu. Nadużywanie alkoho-
lu może doprowadzić do sięgnięcia 

„dna”. Aktorka Stanisława Celińska 
wyznaje „byłam alkoholiczką. Piłam, 
nawet chlałam, staczałam się. Za-
walałam nagrania, próby, zaniedby-
wałam dzieci. Nie uniosłam sukcesu. 
A kiedy się pozbierałam pomyślałam, 
że nie mogę tego zostawić tylko dla 
siebie. Muszę przestrzec innych i jed-
nocześnie powiedzieć tym, którzy 
mają nogi – można z tego wyjść. Na-
wet po najstraszniejszej nocy nastaje 

dzień. U mnie nastał. Nie piję już 27 
lat. W  każdym z  nas jest dobro i  zło. 
Potrzeba pracy i  dzieci, by to brało 
górę. Nawet, gdy ma się 40 lat i  wię-
cej człowiek może być, świadkiem 
swoich narodzin. Mam różne dole-
gliwości jak to w moim wieku. Ale to 
nic nie znaczy. Bo najgorsza jest cho-
ra dusza.” (Dziennik Bałtycki – 18.12 
i 24-27.12.2015)

Obchody Łebskiego Dnia Seniora 
pod patronatem Burmistrza Miasta 
Łeby zostały zorganizowane w Ośrod-
ku Wypoczynkowym „ZDROWOTEL”. 

Łebski Dzień Seniora
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Współorganizatorem był MOPS w Łe-
bie.

Do najstarszych seniorów PZERiI Koła 
Nr 1 w Łebie zostały wysłane zaprosze-
nia. Władze miasta i Przewodniczący 
Zarządu Rejonowego PZERiI w Lębor-
ku wraz z  osobami towarzyszącymi 
również otrzymali zaproszenia. Pozo-
stali Seniorzy zostali poinformowani 
ogłoszeniami, plakatami. Zapewnio-
ny został transport do „Zdrowotelu” (4 
przystanki) oraz powrót. Można było 
wrócić do domu o godz. 21:00.

Gości powitała przewodnicząca PZE-
RiI Koła NR1 w  Łebie Halina Stache-
wicz. Minutą ciszy uczczono pamięć 
tych, którzy od nas odeszli. W słowie 
wstępnym przedstawiono program 
i cel spotkania. Pani Grażyna Gałązka 

– kierownik Mops-u w Łebie podzięko-
wała uczestnikom za tak liczne przy-
bycie oraz podkreśliła jak ważny jest 
senior w społeczności. 

Życzenia wszystkim seniorom na 
ręce przewodniczącej Koła Nr 1 w Łe-
bie złożył Pan Andrzej Strzechniński 
Burmistrz Miasta Łeby oraz Pan Zdzi-
sław Stasiak przewodniczący Rady 
Miejskiej w Łebie. Pan Andrzej Kaczo-
rowski przewodniczący Zarządu Re-
jonowego w Lęborku oraz Pani Beata 
Gołojuch wraz z  wiązanką kwiatów 
złożyli życzenia dla wszystkich senio-
rów z Łeby.

„Życzymy Państwu przed wszystkim 
optymizmu życiowego, witalności, 
dużo pomysłów na dobrą zabawę, 
wszak jesień życia też może być pięk-
na”

Spotkanie umilił i urozmaicił występ 
zespołu „Jantar” pod dyrekcją Pani 
Ireny Hilli i  Pani Hanny Stoltman. 
Przygotowane zostały scenki rodzajo-
we oraz wspólny śpiew piosenek bie-
siadnych.

Na uroczystość przybyło około 80 
osób. Byli to nie tylko członkowie 
Klubu Seniora „Niezapominajka”, ale 
i  seniorzy niezrzeszeni. W  tym roku 
najstarszym członkom naszego klubu 
wręczyliśmy Dyplomy – SENIOR NA 
MEDAL oraz bombonierki, aby osło-

dzić im życie. A  tymi wyróżnionymi 
zostali:

1. Kol. Cecylia Smorawska

2. Kol. Czesława Kosecka

3. Kol Jadwiga Ulewicz

4. Kol. Edward Kasprzak

A życzenia były takie:

„Dojrzały wiek dogonił Cię,
Wiek sędziwy ale urokliwy.

Przyjmij w prezencie od przyjaciół 
życzeń moc

Składanych przez cały dzień 
i całą noc.

Żyj nam sto lat albo dłużej!
Dobre zdrowie niech Ci służy!”

Kol. Edward w imieniu wyróżnionych 
podziękował za ten gest. Powiedział: 
Nieważna jest zawartość i  cena upo-
minku, ale najważniejsza jest pamięć 
oraz czas poświęcony sobie nawza-
jem. Nieobecnej kol. Jadzi wyróżnie-
nie i słodkości zostały dostarczone do 
domu przez kol. Krysię.

Wszystkich seniorów obdarowano 
czerwoną różą - symbolem miłości 
i dobrego serca.

Po części oficjalnej i artystycznej przy-
szła pora na poczęstunek przygoto-
wany przez „ZDROWOTEL”. Pięknie 
nakryte stoły i  smaczna strawa uzu-
pełniły to spotkanie. A zespół „Dwie 
Barwy” (Basia i  Wiktor) umilił czas 
śpiewem, piękną muzyką i konkursa-
mi. Wszystko utrwalone na fotografii. 
Zaawansowany wiek nie jest prze-
szkodą do prowadzenia aktywnego 
i zdrowego trybu życia. Nasi seniorzy 
pokazali, że można bardzo dobrze ba-
wić się bez alkoholu. Stanie okoniem 
wobec grupy nie jest łatwe ani przy-
jemne, ale zawsze się opłaca. Dlatego 
z całego serca dziękuję wszystkim za 
tak liczne przybycie.

Dziękuję Pani Grażynie Gałązka – 
kierownikowi MOPS-u  w  Łebie i  jej 
pracownikom za okazane serce i  za-
angażowanie w  realizację naszego 
spotkania. Pani Elżbiecie Pietruszew-

skiej dyrektor „ZDROWOTELU” za 
przygotowanie wspaniałego przyję-
cia, stworzenie odpowiedniego miej-
sca, wystroju i  smacznego jedzenia, 
za dobroć serca, bo ono jest jak ciepłe 
słońce. Pani Irenie Hilli i  Pani Han-
nie Stoltman za przygotowanie cie-
kawych scenek i piosenek i dzielenie 
się swoim kunsztem artystycznym 
z  innymi. Pani Basi i Wiktorowi – za 
odpowiednią oprawę muzyczną tego 
wieczoru. Za to, że szary dzień zmienił 
się i ubrał się w kolory zdarzeń.

Panu Andrzejowi Strzechmińskiemu 
– Burmistrzowi Miasta Łeby – za dofi-
nansowanie naszego spotkania oraz 
Pani Wiolecie Morawiak za przygo-
towanie oferty i umowy na realizację 
zadania publicznego.

Za wszystkie życzenia i przejawy przy-
jaźni strofa wiersza 

„Przedwczesny żal”

„Dopóki jeszcze płoną marzenia

To znak, że młodość  
wciąż jeszcze trwa.

Więc nie pozwólmy,  
by nasze pragnienia,

Zniszczyła NIECHĘĆ  
i NIEDOMÓWIENIA

By nie zostały tylko  
w myślach i w snach

By znowu szczęściem  
zakwitły nam dni.”

Krystyna Kunikowska

Niech każdy sobie powie, że następny 
rok to jeszcze życia krok.

• Halina Stachewicz
Przewodnicząca PZERiI

Koła nr 1 w Łebie
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Dnia 31 października 2016 r. odbył 
się kolejny BAL WSZYSTKICH 

ŚWIĘTYCH w  Rybackim Centrum 
Kultury i Formacji BOLENIEC. Liczna 
grupa dzieci i młodzieży wzięła udział 
w tym wydarzeniu. Podczas balu nie 
zabrakło licznych zabaw integracyj-
nych, tańców oraz konkursów. Roz-
strzygnięty został również konkurs na 
Świętą i Świętego BALU WSZYSTKICH 
ŚWIĘTYCH.

Dnia 5 listopada 2016 r. w  Ryba-
ckim Centrum Kultury i Formacji 

BOLENIEC odbył się koncert z okazji 
11-stych urodzin Chóru Dziecięcego 
Biedronki z  Łeby. Chórzystki zapre-
zentowały liczne utwory ze swojego 
repertuaru, które przypadły do gustu 
przybyłej na koncert publiczności. 
Tradycyjnie po zakończeniu koncertu, 
jak co roku, jedna z chórzystek (w tym 
roku Adriana Buszman) przykleiła ko-
lejną czarną kropkę na wielką, chóral-
ną Biedronkę, która oznacza kolejny 
rok istnienia chóru. Podczas uroczy-
stości nie zabrakło tortu urodzinowe-
go, którym Biedronki poczęstowały 
przybyłych gości.

30 listopada w godzinach od 16:00 do 18:00 zapraszamy dzieci i młodzież 
na WIECZÓR Z WRÓŻBAMI ANDRZEJKOWYMI do Rybackiego Centrum 

Kultury i Formacji BOLENIEC. Podczas wieczoru uczestnicy dowiedzą się o trady-
cjach andrzejkowych, a także wezmą udział we wróżbach andrzejkowych.

Bal Wszystkich
Świętych

11-ste urodziny Chóru Dziecięcego Biedronki z Łeby

Wieczór z wróżbami
Andrzejkowymi

• Anna Milczewska RCKiF Boleniec
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IV Bałtyckie 
Mistrzostwa 

w Nordic Walking
• Zdrowotel Łeba

Koncert
Majki Jeżowskiej
• Hala sportowa

w Łebie

XVIII Festiwal
Pomuchla

• Hala sportowa
w Łebie

III Bałtyckie 
Mistrzostwa  

w Biegach 
Przełajowych

• Zdrowotel Łeba

Wspólne 
ubieranie choinki

• Deptak, 
ul. Kościuszki

Poczta 
św. Mikołaja
• Biblioteka

w Łebie


