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Szanowni Państwo! Za nami 12 
m-cy pracy Rady Miejskiej w  Łe-

bie kadencji 2014-2018. Jaki był ten 
pierwszy rok? Jak wygląda współ-
praca w  radzie i  nasza praca? Co 
udało nam się zrobić, a  czego nie 
zdołaliśmy osiągnąć? Jakie cele stoją 
przed nami? Co chcemy zrealizować? 

Wszystkie podjęte przez Radę 
Miejską w Łebie uchwały znajdują się 
na internetowej stronie BIP miasta 
Łeby.W minionym czasie podjęto ich 
wiele. Do najważniejszych, najbar-
dziej znaczących (choć dla niektórych 
na pewno kontrowersyjnych) można 
by zaliczyć kolejno: uchwały w  spra-
wie rozwiązania Straży Miejskiej 
w  Łebie, podjęcia przez Burmistrza 
Miasta Łeby działań zmierzających 
do utworzenia Zespołu Szkół w Łebie, 
dalej - wystąpienia ze Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Działania Burszty-
nowy Pasaż i podjęcia przez Burmi-
strza Miasta Łeba działań w  kierun-

ku przystąpienia do Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Działania z  siedzibą 
w  Łebie, do którego to stowarzysze-
nia przystąpiliśmy. Jesteśmy w trakcie 
opracowywania Studium Uwarunko-
wań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Łeby. Każdy 
z  Państwa będzie mógł złożyć swo-
je wnioski do w/w  dokumentu, któ-
re zostaną rozpatrzone przez Radę 
Miejską przed jego uchwaleniem. 

Praca w  Radzie Miejskiej to także 
udział w  różnego rodzaju uroczy-
stościach, spotkaniach, szkoleniach, 
konsultacjach i  wydarzeniach. Nie 
sposób wymienić wszystkich, w  któ-
rych braliśmy udział i reprezento-
waliśmy nasze miasto. Wśród naj-
ważniejszych należałoby wymienić  
chociażby Święto Miasta Łeby pod-
czas, którego gościliśmy radnych 
i burmistrza Mikołajek, uroczystości 
i  wydarzenia organizowane przez 
działające w  Łebie kluby, Bibliotekę 

Miejską i  stowarzyszenia, wspiera-
nie Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

W  ramach projektu „Morze,Góry 
i Mazury” część radnych brała udział 
w  spotkaniu przedstawicieli partner-
skich miast: Łeby, Mikołajek i Szczyr-
ku, które odbyło się w ostatniej z wy-
mienionych miejscowości. Braliśmy 
udział w  spotkaniu z  Wójtem i  Rad-
nymi Gminy Wicko,Wiceministrem 
Infrastruktury i  Rozwoju oraz Dy-
rekcją Urzędu Morskiego w  Słupsku.
Uczestniczyliśmy także w  spotka-
niach z  zarządem Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w  Łebie i  przedstawi-
cielami Rodziny Kolpinga w  Łebie. 

Przed nami kolejny rok pracy, 
mamy nadzieję, że będzie to rok 
konstruktywnej współpracy między 
radnymi i  burmistrzem miasta Łeby, 
a wspólnie podjęte decyzje będą ukie-
runkowane na rozwój naszego miasta. 
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Działalność Rady  
Miejskiej - podsumowanie 

• Magdalena Wójcicka
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Łeba najpopularniejszą miejscowością 
plażową w Polsce!

26 października 2015 roku w sali konferencyjnej Urzę-
du Miasta w Łebie odbyły się konsultacje społeczne 

dotyczące modernizacji wejść na plażę z uwzględnieniem po-
trzeb osób z różnego typu niepełnosprawnościami oraz zasa-
dami projektowania uniwersalnego. Inicjatorami zorganizo-
wania spotkania w Łebie była Fundacja Machina Fotografika. 

– Dostępne plaże – to nasze marzenie. Plaże, na których swój 
wolny czas mogą spędzać osoby z dziećmi czy osoby starsze, 
z różnego rodzaju niepełnosprawnościami- mówią organiza-
torzy projektu „Plaże dostępne dla wszystkich”. 

W ramach konsultacji zaprezentowano zasady projektowa-
nia uniwersalnego w kontekście zagospodarowania terenu, 
a także przeprowadzono tzw. spacer badawczy. W czasie wi-
zji lokalnej oceniono zejścia i przygotowano dokumentację 
zdjęciową niezbędną do przygotowania rekomendacji.

Na stronie magazynu turystycz-
nego „Wasze Podróże” zakoń-

czył się plebiscyt - „Najpopularniejsza 
miejscowość plażowa 2015”. Z  odda-
nych 7 026 głosów Czytelników, Gmi-
na Miejska Łeba otrzymała II pozycję 
w  tym rankingu. Wyprzedziła nawet 
takie miejscowości jak Sopot czy Ust-
kę. Nagrody dla pierwszej trójki zo-

staną wręczone na targach Lato 2016 
w Warszawie.

– Jestem bardzo dumny z tego, że na-
sze miasto jest coraz częściej docenia-
ne przez turystów i  odwiedzających 
nas gości w sezonie letnim. W wielu 
konkursach i  plebiscytach o  zna-
czeniu ogólnokrajowym zajmujemy 

wysokie noty. Jednak nie byłoby to 
możliwe dzięki naszej ciężkiej pracy 
w ciągu całego roku – mówi Andrzej 
Strzechmiński, Burmistrz Miasta Łeby.

• tekst i zdjęcia Michał Sałata
CIT Łeba

• tekst Julia Tomicka
CIT Łeba

Plaże dostępne dla wszystkich! 
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Otwarcie nabrzeża  
stoczniowego w Łebie
3 października 2015 roku odbyło 

się uroczyste otwarcie nabrzeża 
stoczniowego w  Łebie. Operacja zo-
stała współfinansowana przez Unię 
Europejską ze środków finansowych 
Europejskiego Funduszu Rybackiego, 
zapewniającą inwestycje w  zrówno-
ważone rybołówstwo. 

– Wielkie podziękowania należą się 
włodarzom tego miasta za stworze-
nie przyjaznego klimatu dla tego ro-
dzaju inwestycji a nawet daleko idącą 
pomoc organizacjom takim jak nasza 

– mówi Pan Michał Necel, prezes Sto-
warzyszenia Rybaków Morskich – […] 
Jesteśmy pewni, że wśród takich przy-
jaciół możemy liczyć na dalsze sukce-
sy - dodaje Pan Michał Necel

Ze środków finansowych z  UE pozy-
skano ponad 3 miliony złotych, a ze 
środków krajowych ponad 1 milion 

złotych. Inwestorem jest Zrzeszenie 
Rybaków Morskich, natomiast teren, 
na którym powstała stocznia, należy 
do urzędu miasta. Głównym celem 
powstania stoczni jest potrzeba utrzy-
mania zaplecza remontowego dla jed-
nostek rybackich.

– To kolejny przykład dobrej roboty, 
którą podjęto w  oparciu o  partne-
rów – mówi Kazimierz Plocke, sekre-
tarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi.

– Nie wyobrażam sobie Łeby bez ry-
baków. […] Będę dokładał wszelkich 
starań, żeby rybacy, którzy wpisują 
się w  historię miasta, byli tu zawsze 

– mówi Andrzej Strzechmiński, Bur-
mistrz miasta Łeby. 

– W chwili obecnej zakończone są już 
prace przy montażu specjalistyczne-

go dźwigu służącego do podnoszenia 
stalowych elementów o dużej wadze, 
jak również niewielkich jednostek ry-
backich. W ciągu najbliższych tygodni 
zostanie zainstalowany profesjonalny 
wyciąg do wyciągania z  wody więk-
szych jednostek o  wadze nawet do 
135 ton – mówi Ludwik Greczko, kie-
rownik Centrum Pierwszej Sprzedaży 
Ryb w Łebie. 

Jak dodaje Pan Ludwik – Rybacy łeb-
scy są bardzo zadowoleni, że inwe-
stycja ta w końcu została ukończona. 
Zapotrzebowanie na tego typu usługi 
jest naprawdę duże.

• tekst i zdjęcia Michał Sałata
CIT Łeba
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Usuwanie 
azbestu w Łebie

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” miasto zostało zakwa-
lifikowane do dofinansowania w  for-
mie dotacji dla właścicieli nierucho-
mości położonych na terenie Łeby, do 
realizowanego przez nich zadania po-
legającego na demontażu, transpor-
cie i utylizacji odpadu zawierającego 
azbest. Na realizację powyższego za-

dania została zawarta umowa pomię-
dzy Gminą Miejską Łeba a WFOŚiGW 
w Gdańsku.

W  wyniku realizacji zadania  
w  2015 r., z  terenu Łeby usunięto 
17,597 Mg wyrobów zawierających 
azbest. Przyznana dotacja na pokry-
cie wydatków na realizację zadania to  
10 676,00 zł (85%). Różnica w  ponie-
sionych kosztach została pokryta 
przez właścicieli nieruchomości.

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 
pod nazwą „Gospodarowanie odpa-
dami innymi niż komunalne Część 
2) Usuwanie wyrobów zawierających 
azbest”.

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

• Weronika Gałązka
podinspektor ds. gospodarki 

komunalnej

Dyżury
Radnych

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łebie Zdzisław Sta-
siak 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 (par-
ter).

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.
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• oprac. Michał Sałata
 (na podstawie listu gratulacyjnego otrzymanego od PFCiC)

Ubieranie drzewka 
bożonarodzeniowego w Łebie

• Julia Tomicka, Michał Sałata
CIT Łeba

W ładze miasta Łeby na 5 grudnia 
br. przygotowały wiele atrakcji 

dla najmłodszych z  okazji zbliżają-
cych się Mikołajek.

Wspólne ubieranie Drzewka Bo-
żonarodzeniowego rozpocznie się 
od godziny 15.00 na łebskim depta-
ku – I  Łebskim Biegiem Mikołajko-
wym, w  którym udział może wziąć 
każdy. Wszyscy uczestnicy otrzyma-
ją czapkę Mikołaja, a  trzy najlepsze 
osoby okolicznościowe puchary. Naj-
pierw bieg rozpoczną dzieci w wieku  
3-7 lat po trasie liczącej 400 me-
trów, by następnie wystartowali ci 
nieco starsi po trasie liczącej już 
1000 metrów. Rozpoczęcie i  zakoń-

czenie biegu przy łebskiej choince. 
Wszyscy biegacze otrzymają numer 
startowy. Wymagane jest szybsza 
rejestracja uczestników mailowo:  
promocja@leba.eu Szczegółowy re-
gulamin dostępny jest pod adresem: 
http://leba.eu/pl/kalendarz/i-lebski-

-bieg-mikolajowy/.
Po biegu około godziny 16.00 przy-

będzie Święty Mikołaj z workiem peł-
nym prezentów oraz słodkości. Po-
nadto w programie m.in Mikołajkowy 
mecz piłki nożnej oraz Mikołajkowa 
ZUMBA. Dużą atrakcją dla miesz-
kańców będzie 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 ANIMAX z  Sarbska. Na wszyst-
kich uczestników czeka darmowa 
grochówka prosto z  kotła. Wspólne 
ubieranie choinki trwać będzie od 
15.00 do 18.00 Każdy będzie mógł za-
wiesić na drzewku przyniesione ze 
sobą ozdoby świąteczne. 

Gwiazdą wieczoru ma być występ 
wokalny zespołu THE TRIP BAND, 
który wykona utwory świąteczne. Do-
datkowo stoisko z ciepłymi napojami 
i ciastem.

5
grudnia
2015

Polska Federacja Campingu i Caravaningu wyróżniła campingi w Łebie: nr 
21 „Morski”, nr 41 „Ambre”, nr 51 „Leśny” i nr 145 „Rafael” zdobyły I miejsce 

i tytuł „Mister Camping”, nr 48 „Przymorze” zdobył II miejsce, a camping nr 84 
„InterCamp84” zdobył III miejsce. Camping nr 81 „Marco Polo” został wyróżnio-
ny w konkursie na najlepszy camping w Polsce „Mister Camping 2015”. 

Konkurs „Mister Camping”, w którym uczestniczą wszystkie campingi zrze-
szone w Polskiej Federacji Campingu i Caravaningu, organizowany jest co roku 
od kilkudziesięciu lat we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz 
przez Polską Organizację Turystyczną.

Ocenie konkursowej podlega m.in. stan zagospodarowania i wyposażenia 
campingu, bezpieczeństwo pobytu, czystość i porządek na campingu oraz ja-
kość obsługi turystów. Uwzględniane są również opinie turystów krajowych 
i zagranicznych, którzy wypoczywali na danym campingu.

Campingi w Łebie po raz kolejny znalazły się wśród laureatów konkursu na 
najlepszy polski camping, co dowodzi, że utrzymują wysoki standard wypo-
sażenia oraz wysoką jakość usług dzięki pracy i zaangażowaniu kierownictwa 
i pracowników. 

Campingi w Łebie 
najlepsze 
w Polsce!
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• Julia Tomicka, Michał Sałata
• zdjęcia ~ Radosław Czyżewski

Na 6 grudnia 2015 roku zapo-
wiedziano organizację XVII 

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 
Łeba-Błękitna 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 uroczy-
sta 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. 

Będzie można uczestniczyć w bez-
płatnej degustacji potraw z  dorsza, 

zupy oraz sałatki rybnej. Festiwal Po-
muchla to impreza rodzinna, kiero-
wana przede wszystkim do smakoszy 

potraw z  ryby. Organizatorzy zapo-
wiadają także wiele niespodzianek. 
Na scenie zaprezentują się lokalni ar-
tyści m.in. zespół kaszubski Mareszki 
z  Cewic oraz wokalistka Katarzyna 
Kobiela. Główną atrakcją tego dnia 
będzie z  pewnością koncert piosen-
karki i  kompozytorki Grażyny Łoba-
szewskiej, autorki takich przebojów, 
jak „Czas nas uczy pogody”, „Piosen-
ka o ludziach z duszą”, „Brzydcy” czy 

„Gdybyś”.

Ponadto w programie:
• pokazy rybackie: filetowanie i pa-

troszenie dorsza oraz plecenie sieci 
rybackiej,

• loteria fantowa przygotowana 
przez CARITAS,

• strefa dziecięca (animacje i zaba-
wy dla dzieci dzieci w rytmie utworów 
o  charakterze świątecznym oraz ma-
lowanie twarzy),

• wyróżnienie zasłużonych dla rybo-
łówstwa, 

• tort okolicznościowy.

W trakcie festiwalu będzie można ku-
pić świeżą i wędzoną rybę, pojawią się 
promocyjne stoiska przetwórni ryb-
nych. 6 grudnia mimo zimowej aury 
zapowiada się naprawdę gorąco. Pa-
tronat honorowy sprawuje Burmistrz 
Miasta Łeby – Andrzej Strzechmiński. 
W  imieniu organizatorów zaprasza-
my serdecznie wszystkich Państwa do 
odwiedzenia tego dnia Łeby i uczest-
nictwie w  tym wyjątkowym rybnym 
święcie. 
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• opracowanie: Michał Sałata
(na podstawie tekstu  

Roberta Biczkowskiego)

• zdjęcia: Michał Sałata

W Łebie padły nowe rekordy Polski 
w strzelaniu sportowym
W minioną niedzielę w Łebie zakończyła się czwarta 

edycja międzynarodowych zawodów w strzelaniach 
pneumatycznych „BALTIC CUP”. W tym roku do Łeby zje-
chało 376 zawodników z Litwy, Łotwy, Rosji, Szwecji, re-
prezentacja Polski seniorów i  juniorów oraz zawodnicy 
z 32 polskich klubów. Wśród startujących zawodników nie 
zabrakło srebrnej medalistki Igrzysk Olimpijskich w Lon-
dynie Sylwii Bogackiej, medalistów mistrzostw Świata 
i Europy. W trwającej trzy dni imprezie zawodnicy rywali-
zowali w strzelaniach pneumatycznych z pistoletu i karabi-

nu w sześciu kategoriach wiekowych: młodzik, młodziczka, 
junior, juniorka, senior, seniorka. Zawody stały na bardzo 
wysokim poziomie. Świadczy o tym sześć ustanowionych 
nowych rekordów Polski.

Nowe rekordy ustanowili:
- Tomasz Bartnik w karabinie pneumatycznym seniorów – 
629,0 pkt

- Maciej Wojtasiak w  finale karabinu pneumatycznego  
( w kategorii juniorów) – 208,7 pkt

- Klaudia Breś w finale pistoletu pneumatycznego seniorek 
– 201,7 pkt
- Tomasz Pałamarz w  finale pistoletu pneumatycznego  
seniorów – 204,0 pkt

- Weronika Warych w pistolecie pneumatycznym młodzi-
czek – 278 pkt

- Patryk Budziak w pistolecie pneumatycznym młodzików 
– 282 pkt.

Z  zawodników Klubu Strzeleckiego LOK Lider-Amicus 
z Lęborka najlepiej spisała się Paula Wrońska, która w ka-
rabinie pneumatycznym seniorek była 7 oraz Alicja Rzep-
ka, która w pistolecie pneumatycznym młodziczek zajęła 
8 miejsce.
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• źródło: www.gdansk.lasy.gov.
• zdjęcia: Michał Sałata

W Łebie leśnicy rywalizowali 
w tenisie stołowym

Nadleśnictwo Lębork było gospo-
darzem tegorocznych Mistrzostw 

Polski Pracowników Lasów Państwo-
wych w Tenisie Stołowym.

Do rywalizacji w tej popularnej dy-
scyplinie przystąpiło 84 zawodników 
reprezentujących 15 regionalnych 
dyrekcji i brzeski oddział BULiGL. Po 
krótkim powitaniu uczestników przez 
Zbigniewa Kuszlewicza, przewodni-
czącego komitetu organizacyjnego 
mistrzostw i  Jana Dominieckiego, 
nadleśniczego Nadleśnictwa Lębork 
swoje rozgrywki w grach singlowych 
rozpoczęli mężczyźni. Przy dwunastu 
stołach rozstawionych w  hali spor-
towej Szkoły Podstawowej w  Łebie 
zacięte pojedynki trwały do późnego 
czwartkowego wieczora. 

Rozgrywki sobotnie były rozstrzy-
gające i decydowały o ostatecznej kla-
syfikacji półfinałów i finałów.
Wśród gości dopingujących zawod-
ników znaleźli się m.in. burmistrzo-
wie Lęborka i Łeby Witold Namyślak 

i  Andrzej Strzechmiński, Teresa Os-
sowska-Szara, starosta lęborski oraz 
nadleśniczowie Elżbieta Popiel i  Ja-
nusz Mikoś. Organizatorami XVI Mi-
strzostw byli: Krajowa Sekcja Pracow-
ników Leśnictwa NSZZ Solidarność 
i Nadleśnictwo Lębork przy wsparciu 
gdańskiego oddziału SITLiD. Wyda-
rzeniu patronuje Dyrektor Generalny 
Lasów Państwowych, Adam Wasiak.
Ostateczna klasyfikacja XVI Mi-
strzostw Polski Pracowników LP w Te-
nisie Stołowym:

Pojedynek finałowy.
Kobiety:
1. Monika Idczak
2. Anna Makowska
3. Małgorzata Bojanowska
Mężczyźni indywidualnie:
1. Roman Skrzekut RDLP Białystok
2. Andrzej Świerczek RDLP Szczecinek
3. Ryszard Kulak RDLP Wrocław
Drużynowo:
1. RDLP Szczecinek

2. RDLP Radom
3. RDLP Zielona Góra
Gry podwójne:
1. Świerczek/Kuszlewicz - RDLP 
Szczecinek
2. Kulak/Tereszczyn - RDLP Wrocław
3. Krzysztof/Ruda - RDLP Zielona 
Góra
Kadra kierownicza:
1. Grzegorz Bielecki - nadleśniczy 
Nadleśnictwa Turawa / RDLP Kato-
wice
2. Piotr Niemiec - nadleśniczy Nadleś-
nictwa Bytnica / RDLP Zielona Góra
3. Tomasz Czarnecki - naczelnik Wy-
działu Administracji / RDLP Toruń
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Roztańczona sobota w Łebie 
24 października 2015 roku w Łebie odbył się I Ogól-

nopolski Turniej Tańca pn. „Mistrz Tańca”. Można 
śmiało powiedzieć, że Łeba stała się polską stolicą tańca.

W  ciągu całego roku w  tej nadmorskiej miejscowości 
odbywa się pięć dużych Festiwali Tańca. Tym razem im-
preza adresowana była wyłącznie do solistów i duetów, jej 
głównym organizatorem jest Agencja Artystyczna "BRA-
VO" i  miasto Łeba. Swoje talenty taneczne zaprezento-
wało ponad 300 uczestników z całej Polski m.in. z takich 
miejscowości jak: Płock, Malbork, Gdańsk, Świnoujście 

oraz Szczecin. Turniej zorganizowany został na Hali Wi-
dowiskowo-Sportowej w Łebie, mieszczącej się przy ulicy 
Tysiąclecia 11. Występy rozpoczęły się w godzinach poran-
nych i trwały do późnych godzin wieczornych

Uczestnicy zostali podzieleni na poszczególne kategorie 
wiekowe.

– Cieszę się bardzo, że tego typu działania, kilka razy w roku, 

również poza sezonem letnim, ściągają do Łeby setki mło-
dych ludzi, pełnych pasji i miłości do tego co robią. Od lat 
wspieramy tego typu inicjatywy, których celem jest rozwi-
janie talentów wśród dzieci i młodzieży – mówi Andrzej 
Strzechmiński, Burmistrz Miasta Łeby.

Gorąca atmosfera udzielała się nie tylko uczestnikom ale 
także publiczności. Młodzi adepci tańca rywalizowali w 15 
kategoriach tanecznych takich jak: Disco, Hip-Hop, House, 
Dancehall i wielu innych. Patronat honorowy nad imprezą 
sprawuje Burmistrz miasta Łeby – Andrzej Strzechmiński.

• Julia Tomicka, 
Michał Sałata

CIT Łeba
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Spektakl profilaktyczny 
„Wpadka”

• tekst i zdjęcia Michał Sałata
CIT Łeba

• info - Maria Konkol
Dyrektor Biblioteki w Łebie

16 listopada 2015 roku w  Ryba-
ckim Centrum Kultury "Bole-

niec" mogliśmy uczestniczyć w spek-
taklu profilaktycznym pt. „Wpadka”, 

przygotowanym przez Teatr Im-
presaryjny „Antrakt” z  Bydgoszczy. 
W spotkaniu wzięli udział uczniowie 
klas VI Szkoły Podstawowej i Gimna-

zjum w  Łebie. Prezentacja dotykała 
tematów związanych z zaufaniem na 
linii rodzice-dziecko. Pytania, które 
zadawał sobie widz, to m.in. czy ro-
dzic ma prawo ingerować w  sprawy 
prywatne swoich dzieci, na jakim 
etapie kończy się opieka rodzicielska, 
czy rówieśnicy mają większy wpływ 
na wychowanie dziecka niż najbliż-
si?  Po spektaklu odbyła się prelekcja 
dotycząca uzależnień od różnych  
form używek.

14 miejsce zajęła łebska biblioteka miejska w rankin-
gu bibliotek Rzeczpospolitej 2015 (na 800 objętych 

badaniem). To najwyższe z dotąd zajmowanych przez Łebę 
miejsc, też wysokich, ale nie aż tak. Ranking jest prowadzo-
ny od pięciu lat. W 2001 r. nasza biblioteka była na pozycji 
21, następnie w dwóch kolejnych latach na poz.43, przed  
rokiem 35. 

Łebska Biblioteka
wysoko w rankingu! 



12 | Łebski biuletyn informacyjny listopad – 2015

Dzień Wolności, 
czyli 11 Listopada

Są w  historii Polski doniosłe daty, 
rocznice i  wydarzenia, które na 

zawsze wpisały się w pamięci Polaków.
To 11 listopada 1918 r., gdy po wie-

loletniej niewoli i rozbiorach nasz kraj 
odzyskał Niepodległość. Ten dzień 

stał się symbolem miłości ojczyzny, 
walki o  wolność, wiary i  zwycięstwa.  
9 listopada 2015 roku w  gimnazjum 
odbył się apel z okazji 97. rocznicy Od-
zyskania Niepodległości przez Polskę. 

Na uroczystość w  gimnazjum 
oprócz społeczności uczniowskiej 

i nauczycieli przyszli goście z CIT-u. 
Wspólne gimnazjalne święto pieś-

ni patriotycznej poprzedziło słowo 
wykładu nauczyciela historii, pana 
Wiesława Baniaka, który przypomniał 
drogi prowadzące do niepodległości, 

a  także uświadomił gimnazjalistom, 
w  czym wyraża się współczesny pa-
triotyzm. Patriotyczna lekcja śpie-
wania w wykonaniu uczniów kl. I, II 
i  III obejmowała szeroki repertuar 
różnych piosenek, które powinien 
znać każdy Polak. Po wysłuchaniu 

wszystkich występów komisja kon-
kursowa w  składzie: pani dyrektor 
Janina Madejowska, Elżbieta Frączek 
i  Janusz Stawrosiejko, ogłosiła wy-
niki. Pierwsze miejsce zajęła klasa 
I  a  - "Wiązanka patriotyczna" Kukiz, 
drugie miejsce klasa III a - "Kocham 
Wolność" i  trzecie miejsce klasa IIIb 

- "Biało-czerwone serce". Na liście 
wylosowanych utworów znalazły się: 
IIa - "Biały Krzyż" i Ib - "My Pierwsza 
Brygada". Nagrodami był Jeden Dzień 
Wolności od sprawdzianów i pytania 
oraz koszulki, notesy, medale i  smy-
cze. Scenariusz przygotowali: p. Ma-
rzena Kietlińska-Antoniewicz, p. Wie-
sław Baniak, p. Piotr Fugiel, a oprawę 
techniczną p. Tomasz Antoszek. 

Niewątpliwie w  naszej szkole ob-
chody Święta Niepodległości miały 
godny i radosny charakter.

• Marzena Kietlińska - Antoniewicz
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• Drużynowa 10 ŁDSH „Leśni Łowcy”
- pwd. Kamila Itrich

W sobotę, 17.10.2015, jak co weekend odbyła się 
kolejna zbiórka jednego z  zastępów działającego 

w 10 Łebskiej Drużynie Starszoharcerskiej „Leśni Łowcy”. 
Zbiórka ta była inna niż wcześniejsze, w których harcerze 
z nowopowstałego zastępu mieli okazję brać udział. Urząd 
Miasta w  Łebie udostępnił harcerzom plansze do gier 
o ochronie środowiska. Młodzież biorąca udział w zbiór-
ce, musiała wykazać się wiedzą na temat segregacji odpa-
dów i  recyklingu. Dzięki tym grom, harcerze wiedzą już 
po co tak na prawdę powinno się segregować śmieci oraz 
oszczędzać prąd i wodę oraz dlaczego jest to takie ważne. 
Uczestnicy zbiórki dzięki wspólnej zabawie nabyli sporo 
potrzebnej wiedzy, którą na pewno odpowiednio wykorzy-
stają w codziennym życiu. Harcerzom z 10 ŁDSH „Leśni 
Łowcy” bardzo podobał się pomysł na „inną” zbiórkę i już 
nie mogą doczekać się następnej.

SEGREGUJESZ 
– ZYSKUJESZ ! 
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Podsumowanie sezonu 
żeglarskiego 2015

W dniu 21 listopada w Centrum 
Informacji Turystycznej w  Łe-

bie odbyło się Walne Zebranie Łeb-
skiego Klubu Żeglarskiego, będące 
jednocześnie zakończeniem sezonu 
żeglarskiego w bieżącym roku. Jest to 
najlepszy moment do krótkiego pod-
sumowania dotychczasowych działań 
i osiągnięć ŁKŻ. 

W  ramach statutowego działania 
Klubu prowadzone były regularne tre-
ningi dla dzieci z gmin Łeba i Wicko, 
w których uczestniczyło piętnaścioro 
młodych żeglarzy. Dzieci podzielone 
były na dwie grupy: regatową i rekre-
acyjną. W bieżącym sezonie trenerem 
obu grup był Bernard Kęsik. Nasi klu-
bowicze trenowali na różnych okolicz-
nych akwenach: jezioro Sarbsko, je-
zioro Łebsko, a także Morze Bałtyckie.

Ciężka praca trenera i zawodników 
oraz zaangażowanie rodziców przy-
nosi efekty. Już w tym roku Jan Borow-
ski oraz Filip Myśliński wzięli udział 
w  Mistrzostwach Polski Młodzików 
w  Gdańsku – Górkach Zachodnich. 
Po trwających 3 dni regatach chłopa-

ki znaleźli się w pierwszej trzydziestce 
najlepszych młodzików w kraju. 
Poza treningami dla młodzieży z Klu-
bu przez całe wakacje komandor 

- Grzegorz Puławski i  trener- Rafał 
Kliński szkolili z podstaw żeglarstwa 
młodzież z  całej Polski, spędzającą 
czas w Łebie. 

Bieżący rok obfitował w  wiele cie-
kawych inicjatyw, jedną z  nich było 
podjęcie współpracy ze Stowarzysze-
niem Kiteboarding beKite. Porozu-
mienie o współpracy zawarte 13 lipca 
obejmuje przede wszystkim umowę 
o  wspólnym wspieraniu w  wypeł-
nianiu celów statutowych poprzez 
zapewnienie pomocy przy organizo-
waniu imprez związanych ze spor-
tami wodnymi oraz konsultowanie 
istotnych działań z punktu widzenia 
stron porozumienia. Podpisanie umo-
wy poprzedziła dyskusja na temat 
wspólnego działania na rzecz sportów 
wodnych. W jej wyniku doszliśmy do 
wniosku o  konieczności popularyza-
cji sportów wodnych wśród miesz-
kańców regionu oraz jak najszerszym 

uświadomieniu społeczności o  zale-
tach wynikających z rozwoju turystyki 
sportowej. Jedną z podstawowych ko-
rzyści jest napływ zamożnych klien-
tów, zwłaszcza poza sezonem letnim. 

Zachęcamy do przyłączenia się do 
Łebskiego Klubu Żeglarskiego zarów-
no dzieci jak i dorosłych. Wciąż trwa 
nabór dzieci do Klubu, zajęcia poza 
sezonem odbywają się na basenie. Aby 
być na bieżąco z wydarzeniami w ŁKŻ 
zapraszamy na naszą stronę interne-
tową lkz.com.pl oraz do odwiedzania 
naszego profilu na facebook. 

• Tomasz Laskowicz 
W-ce komandor Łebskiego Klubu 

Żeglarskiego

Łebski Dzień Seniora!
7 października 2015 roku w Lech Resort & Spa odbyła się 

uroczystość z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora 
pn. „Łebski Dzień Seniora”. Organizatorem był Polski Zwią-
zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, koło nr 1 w Łebie. 

Projekt został dofinansowany w ramach Funduszu Aku-
mulator Społeczny ze środków Ministerstwa Pracy i  Po-
lityki Społecznej oraz Stowarzyszenia EDUQ. Przybyłych 
gości powitała Pani Halina Stachewicz - przewodnicząca 
PZERI koło w  Łebie, Pani Grażyna Gałązka – kierownik 
MOPS w Łebie oraz Pani Dorota Reszke – prezes Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku w Łebie. Następnie najstarsi senio-
rzy otrzymali okolicznościowe dyplomy oraz odśpiewa-
ny został hymn emerytów. Po części oficjalnej nastąpiła 
część artystyczna. Przed zebraną publicznością wystąpi-
li: Irena Hili i Hanka z zespołu JANTAR, zespół Biedronki  
oraz chór z Wicka.

• tekst Julia Tomicka
CIT Łeba
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Goście ze Szczyrku 
w Łebie

• Halina Stachewicz
Przewodnicząca 

PZERiI Koła Nr 1 w Łebie 

Klub Łeba Mors Poland 
rozpoczął sezon 
morsowania

• tekst i zdjęcia Piotr Głuszko

P iątego i szóstego wrzesnia br. od-
było się spotkanie z  grupą eme-

rytów z  Polskiego Związku Emery-
tów Rencistów i Inwalidów (PZERiI) 
ze Szczyrku, u  których gościliśmy 
w maju 2014 podczas wycieczki zorga-
nizowanej w ramach projektu współ-
pracy partnerskiej miasta Łeby z cyklu 

„Morze, Góry i Mazury”. 
Też jesteśmy cząstką w tym projek-

cie poprzez nawiązanie współpracy 
z  emerytami ze Szczyrku. Delegacja 
z naszego Klubu Seniora „Niezapomi-
najka” złożyła również wizytę u dzieci 
przebywających na wycieczce w  Łe-

bie w Ośrodku Wczasowym „Malibu”  
1 czerwca 2014 roku.

05.09.2015 odbyło się spotkanie 
przy kawie, herbacie i  słodyczach 
zasponsorowanych przez Urząd Mia-
sta i  CIT w  Łebie. Goście otrzyma-
li również drobne upominki z  logo 
Łeby. Pokaz multimedialny o  Łebie 
poprowadził przewodnik turystyczny 
z Łeby - Pan Tadeusz Salamon. Obec-
ny na spotkaniu był także Pan Zdzi-
sław Stasiak – przewodniczący Rady 
Miejskiej w Łebie. Na spotkanie przy-
były również członkinie PZERiI Koła  
Nr 1 w Łebie.

Krótką śpiewką góralską przywita-
li nas goście ze Szczyrku. Głos za-
brała przewodnicząca Koła PZERiI 
Pani Maria Bugaj i Pani Sabina Bugaj 
przedstawicielka z  promocji miasta 
Szczyrku. Odśpiewaliśmy wspólnie 

„Hymn emerytów” i  „Szła babeczka 
do laseczka”.

06.09.2015 odbyło się spotkanie 
grillowe w  świetlicy ośrodka „Wena”, 
gdyż aura nie sprzyjała spotkaniu 
w ogrodzie. Były kiełbaski i śledziki od 
Pana Ryszarda Sokólskiego oraz różne 
napitki. Swoją obecnością zaszczycił 
nas wraz z  małżonką burmistrz ze 
Szczyrku - Pan Antoni Byrda.

Wspólne spędzenie czasu z zaprzy-
jaźnionymi osobami sprzyja zawie-
raniu nowych znajomości, wymianie 
poglądów, zrelaksowaniu się, budo-
waniu wspólnych wspomnień. 
Atmosfera podczas spotkania była 
miła, serdeczna i radosna. Wszystkim 
dopisywały humory.

chce promować Łebę na dużych imprezach w Polsce i na 
świecie, m.in.: na mistrzostwach Polski i świata w pływa-
niu ekstremalnym, na Światowym Festiwalu Morsowania 
w Kołobrzegu czy na Międzynarodowym Zlocie Morsów 
w Mielnie. 
Oczywiście swój udział morsy zaznaczą również  w czasie 
lokalnych imprez i podczas świątecznych kąpieli.
Klub Łeba Mors Poland zażywa morskich kąpieli w każdą 
sobotę, niedzielę i święta o godz. 13:00 przy Hotelu Neptun.

24 października 2015 roku Morsy Łebskie oficjalnie ot-
worzyły w Łebie sezon morsowy 2015/2016.

11 listopada 2015, podczas kąpieli Morsy Łebskie tradycyj-
nie odśpiewały Mazurka Dąbrowskiego. Następnie w ge-
ście solidarności z  Francuzami minutą ciszy uczczono 
wszystkie ofiary zamachów w Paryżu. Odśpiewano Marsy-
liankę i zanurzono się w lodowatym Bałtyku. 
W  najbliższym czasie klub morsów Łeba Mors Poland 
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Ponadto zakupiliśmy dwa banery, flagi, które powiewają 
godnie podczas każdych kąpieli i promują aktywny tryb 
życia jak również nasze miasto poza jego granicami. 
W tym roku można było nas spotkać na obchodach Święta 
Łeby, festiwalu latawców, reprezentowaliśmy 'błękitnych' 
podczas rajdu rowerowego „Łeba -Mikołajki-Szczyrk” oraz 
Teresiadzie .
Wszystkich chętnych zapraszamy do wspólnych kąpieli na 
końcu ulicy Turystycznej w Łebie przy plaży B (każda sobo-
ta godz. 16.00 oraz niedziela godz.10 00).

W dniu 10.10.2015 roku Błękitne Morsy Łebskie roz-
poczęły sezon morsowy 2015/2016. Następnie 

na zaproszenie Gdyńskich Morsów odbyła się z naszym 
udziałem wspólna kąpiel halloweenowa na końcu bulwaru 
w Gdyni, która była okazją do spotkania morsów w zim-
nych wodach zatoki. 
W listopadzie tego roku tradycyjnie odwiedziliśmy również 
Jarosławiec, gdzie rozpoczęcie sezonu morsowego zorga-
nizował klub Wiking Postomino. Kąpiele morsów w  tej 
miejscowości są wyjątkowo przyjemne z uwagi na zimne 
wody Bałtyku, ale również ciepłą atmosferę zagwaranto-
waną przez organizatorów i uczestników spotkania.
Czas leci nieubłaganie także dla Błękitnych Morsów Łeb-
skich, w dn. 15.11.2015 r. obchodziliśmy pierwszy roczek 
naszych kąpieli i powstania naszej grupy w Łebie.
Chcielibyśmy przy tej okazji podziękować Lokalnej Orga-
nizacji Turystycznej „ŁEBA - Błękitna Kraina” , Ośrodkowi 
Wypoczynkowemu „ZDROWOTEL” Łeba, Portowi Jachto-
wemu w Łebie oraz pokojom Gościnnym M I M za wymier-
ne i przyjacielskie wsparcie oraz czynny udział w naszej 
grupie.
Nasza grupa morsów na początku tego roku wystąpiła 
z wnioskiem do Akumulatora społecznego EDUQ, w wy-
niku tych działań oraz wsparcia ww. podmiotów udało się 
uzbroić naszych morsów w czapki, koszulki i ciepłe bluzy. 

Błękitne Morsy 
Łebskie  
– sezon 2015/2016

List do mieszkańców
Łeby

• Błękitne Morsy Łebskie

Szanowni Państwo.

W  dniu 11 listopada br. ja i mój brat  wraz z naszymi ro-
dzinami mieliśmy przyjemność spotkania z Wami na 

uroczystości m.in. otwarcia wystawy poświęconej tragicznej 
śmierci naszego Wujka pilota ppor. Ryszarda Stojka. Było to 
dla nas ogromne przeżycie. Wy, Szanowni Państwo, uświet-
niliście swoją obecnością tę pięknie przygotowaną przez Pa-
nią dyrektor Marię Konkol i Jej pracowników wystawę. Mie-
liśmy przyjemność uczestniczyć we wspólnym śpiewaniu 
pieśni patriotycznych przygotowanych przez Pana Andrzeja 
Radajewskiego oraz uczestniczyliśmy w lekcji historii o Wa-
szym pięknym mieście. Zostaliśmy poczęstowani smacznym 

posiłkiem, czyli było wszystko i dla ciała i dla ducha. W cza-
sie spotkania z Państwem odczuwaliśmy niesłychaną bli-
skość z Wami. Cały czas jesteśmy pod wrażeniem jak wielkie 
macie Serca i jak Wami wstrząsnęła śmierć naszego Wujka. 
Państwa uczestnictwo było dla nas niezwykle wzruszające, 
tym bardziej, że nie spodziewaliśmy się, że ktoś będzie chciał 
jeszcze słuchać o wydarzeniach sprzed 50 lat. Cieszy nas to, 
że Wy, Szanowni Państwo, i nam - rodzinie pilota Ryszarda 
Stojka - opowiedzieliście o swoich przeżyciach z  tamtego 
tragicznego dnia. Była to też dla nas pewna lekcja historii. 
Wystawa, która mamy nadzieję, że zostanie na zawsze w tej 
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• Tomasz Zenker

pięknej bibliotece miejskiej, jest hołdem od Was dla nasze-
go Wujka pilota, ale my traktujemy ją jako również hołd 
złożony dla Was, którzy przez pół wieku nie zapomnieliście 
o tragicznym wydarzeniu. Tak sobie wyobrażam, jak Wujek 
patrząc na nas z Góry, odczuwa radość z naszego spotkania 
i jednocześnie dziękuje Panu Bogu, że tylko on stracił życie 
w tej katastrofie.
Nasze podziękowania pragniemy złożyć również Księdzu 
Proboszczowi Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny, który dowiadując się nazwiska pilota, który zginął 
w katastrofie w Łebie, podjął natychmiastową decyzję, że 
należy odprawić Mszę świętą w  intencji naszego śp. Wuj-
ka. Wiemy od Pani dyrektor Marii Konkol, że było to wy-
wołane potrzebą Serca Księdza Proboszcza i Mieszkańców 
Łeby. Serdecznie dziękujemy. Dziękujemy również Władzom 
Miasta Łeba, że swoimi Przedstawicielami, Radnymi razem 
z Panem Przewodniczącym, uświetnili tę uroczystość. Nie 
ukrywamy, że bardzo liczymy na to, iż w miejscu tragicznej 

katastrofy powstanie choćby skromna tabliczka, która po-
koleniom przypominać będzie o tym tragicznym wydarze-
niu. Patrząc na serdeczność łebian i Waszą życzliwą pamięć, 
wierzymy, że tak się stanie. Dziękujemy również Panu Ta-
deuszowi Salamonowi, który nazajutrz po uroczystościach 
poświęcił swój prywatny czas, aby zapoznać nas z miejscem 
katastrofy, opowiadając jednocześnie o akcji usuwania jej 
skutków.
Trudno jest opisać z jaką serdecznością od Państwa spotka-
liśmy się. Za wszystko serdecznie dziękujemy. 

Krzysztof i Adam Stojkowie
wraz z rodzinami

MŁODE ORŁY
R ozpoczął się kolejny rok szkolny, 

a  dla nas kolejny rok treningów 
i rywalizacji na turniejach. Miło nam 
poinformować, że od września do-
łączyła do nas nowa grupa najmłod-
szych dzieci. Obecnie są to Tosia (je-
dyna dziewczynka), Franio, Leszek, 
Olek, Franek, Kuba, Filip, Franek, Sta-
siu, Nikodem, Kordek i Piotrek. Wszy-
scy wytrwale uczestniczą w zajęciach.
Pierwszy turniej „najstarsza” grupa 

rozegrała już 12 września, kolejne 26 
i  11 października. Wszystkie to cykl 
rozgrywek PZPN w kategorii JUNIOR 
E1 ORLIK. Jesienną rywalizację zakoń-
czyliśmy na drugim miejscu zdobywa-
jąc 13 punktów, strzelając 11 a tracąc 
9 bramek. To na 9 rozegranych meczy 
w 3 turniejach. 

W  międzyczasie, 4 października 
korzystając z  dotacji Funduszu Ini-
cjatyw Obywatelskich Stowarzysze-

nie EDUQ zorganizowaliśmy turniej 
„NA ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNE-
GO”, w którym uczestniczyło 5 zespo-
łów. Również nasi chłopcy wystąpili 
w eliminacjach turnieju „TYMBARKA 
Z PODWÓRKA NA STADION”. Trzecie 
i drugie klasy w finale powiatu zajęły 
2 miejsce ustępując tylko UKS 3 Lę-
bork. Korzystając z  ładnej pogody 
jesiennej, w  ramach integracji zrobi-
liśmy sobie dwie wycieczki rowerowe 
na wydmy oraz do „wraku”, a w okre-
sie zimowym planujemy wspólne 
spotkania z  rodzicami na hali i  przy 
sprzyjającej aurze kulig.

11 listopada na zaproszenie klubu 
„Byki Słupsk” nasza „średnia” grupa 
(2007 i  młodsi) pojechała na turniej 
z okazji Dnia Niepodległości zajmując 
tam 7 miejsce na 10 zespołów. War-
to zaznaczyć, że w  naszej drużynie 
wystąpili trzej pierwszoklasiści. Już 
w grudniu czekają nas kolejne turnie-
je dla obu naszych grup. 

Oczywiście cały czas spotykamy 
się już na hali sportowej bawiąc się 
i  ucząc, w  poniedziałki i  czwartki 
15.00 grupa najmłodsza, 15.45 średnia 
oraz 16.45 – 18.00 starsza. Dodatkowo 
grupa starsza w piątek 15.00 – 16.30 
oraz w sobotę 11.00 – 14.00. 
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P o raz trzeci z rzędu Łeba pokaza-
ła, że nie ma lepszego miejsca na 

Pomorzu, aby jeździć na rowerze. Ba! 
Nie ma również lepszego miejsca, by 
biegać. Zatem połączenie tych dwóch 
dyscyplin musiało skończyć się suk-
cesem. Doszła do tego dobra organi-
zacja, bogate zaplecze i bardzo dobra 
pogoda. Zawodnicy ścigali się po Mie-
rzei Sarbskiej, wokół jeziora Sarbsko 
i nadbałtycką plażą.

W sobotę, 7 listopada odbył, się już 
trzeci Duathlon na Wydmach. Uczest-
nicy mieli do pokonania 24 kilometry 
rowerem i 11 km biegiem. Trasa była 
dość wymagająca, gdyż pierwszy 
odcinek wiódł grząskimi ścieżkami 

prowadzącymi przy linii jeziora. Po 
drodze było sporo piasku, drobnych 
podjazdów, błota i tego typu atrakcji. 
Dzień później na tym szlaku odbył się 
Maraton MTB na 24 i 48 kilometrów. 
Podczas biegu zawodnicy mieli rów-
nież okazję udać się na plażę, która 
w tym jesienno-zimowym okresie sta-
nowi niesamowitą atrakcję, bowiem 
jest całkowicie pusta i niemalże dzika. 

Duathlon przypadł na sobotę, wte-
dy akurat po nocnej ulewie zrobiło 
się dość pogodnie i ciepło, natomiast 
podczas Maratonu była porządna 
wichura, która, jakby nie patrzeć, do-
dawała animuszu rywalizacji. W  Du-
athlonie wystartowało wielu do-

świadczonych zawodników, co było 
doskonale widoczne na strefie zmian, 
w  momencie, gdy trzeba było zosta-
wić rower, zmienić buty i wybiec na 
kolejne kilometry. Czołówka wyrabia-
ła się nawet w kilkanaście sekund, co 
spotykało się dosłownie z  niedowie-
rzaniem z dalszej części stawki. 

Niemniej jednak zawody w  Łebie, 
zarówno sobotnie, jak i niedzielne po 
raz kolejny przyciągnęły rozpozna-
walnych zawodników (m.in. Patryk 
Piasecki, Krzysztof Krzywy, Bartosz 
Banach, Przemysław Ebertowski, 
Magdalena Hałajczak), co już świad-
czy o randze imprezy. W Duathlonie 
najlepsi byli: Patryk Piasecki (1:37:36) 
i Magdalena Hałajczak (2:07:26)
W  Maratonie MINI wygrali: Paweł 
Szczygielski (58:40) i Martyna Krefta 
(1:18:59)
W Maratonie MEGA natomiast: Prze-
mysław Ebertowski (1:49:48) i Magda-
lena Hałajczak (2:17:14)
Jak widać po samych bardzo skróco-
nych wynikach, nie brakowało osób 
które startowały w obydwa dni.

Główny organizator, Zdrowo-
tel Łeba, standardowo już, pokazał 
najwyższą klasę. Strefa zmian była 
przygotowana bez zastrzeżeń, wyko-
rzystano do tego deski umieszczone 
w  płocie, każdy miał swoje miejsce 
z  numerem. Nie zabrakło też prysz-
niców, czy myjki na rowery. Co waż-
ne i  wyjątkowe, na kolarzy/biegaczy 

Duathlon na Wydmach
- kolejna edycja za nami
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UTW ,,Żyj z pasją”
– wydarzenia

czekał również dwudaniowy posiłek 
w  formie stołu szwedzkiego. Każdy 
otrzymał odlany i bardzo szczegółowy 
medal z motywem MTB. 

Na najlepszych czekały puchary 
i nagrody finansowe.
Najważniejsze jest to, że mimo jesien-
nej aury, zawodnicy byli podekscyto-
wani Duathlonem i Maratonem i nie 
zawiedli się. 

Organizatorzy posiadają doskona-
łą bazę pod zawody sportowe. Duży 
hotel, stołówka, miejsce na nocleg, 
świetna trasa i  doświadczenie w  or-
ganizacji wydarzeń sportowych, to 
wszystko składa się na Duathlon na 
Wydmach i Martony MINI i MEGA.
Już wiemy, że za rok ponownie widzi-
my się w Łebie.

W  listopadzie na łebskim uni-
wersytecie oprócz cyklicznych 

wykładów i  nauki języków obcych, 
odbyły się dwa spotkania kulturalne 
z cyklu ,,Piękne bo polskie”.

4 listopada, jak co roku, zorganizo-
wany został wieczór poetycki ,,Łeb-
skie wypominki”. Tego wieczoru, przy 
świecach, w towarzystwie wierszy pol-
skich poetów, wspominaliśmy łebian 
którzy w  mijającym roku odeszli od 
nas na zawsze.

9 listopada uniwersytet był organi-
zatorem innego, równie wspaniałego 
wieczoru, który został zorganizowany 
w 100-tną rocznicę urodzin polskiej 
aktorki Hanki Bielickiej. W sali biblio-

teki miejskiej w Łebie, wypełnionej po 
brzegi, byliśmy świadkami fenome-
nalnego występu Elżbiety Szymań-
skiej z monologami aktorki. 

Występ przeplatany był historią ży-
cia prywatnego i  artystycznego oraz 
prezentacją fotografii aktorki. ,,Han-
ka Bielicka właściwie od zawsze ko-
jarzyła się swoim wielbicielom z  ka-
peluszem, a raczej nawet z kolejnymi 
kapeluszami, które prezentowała na 
estradzie czy w życiu prywatnym. Ka-
pelusze stanowiły integralną część jej 
osobowości. Były bardzo dokładnie 
wymyślane i wysmakowane. 

Miała ich mnóstwo, dobierała je 
starannie zarówno kolorystycznie, jak 

i stylistycznie do kostiumów estrado-
wych i  kreacji codziennych” - pisał 
w książce o artystce Zbigniew Korpo-
lewski. I  tego wieczoru niewątpliwą 
atrakcją były wspaniałe i  wyjątkowe 
kapelusze, w których występowała El-
żbieta Szymańska. Wszystkie zapro-
jektowała i wykonała Teresa Pagór.

• Adrian Sosnowski
• zdjęcia ~ Alicja Niemiec

• Dorota Reszke
prezes UTW w Łebie ,,Żyj z pasją”
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B ydgoszcz – miasto dwóch rzek. 
Dostojne, blisko 400 tysięczne 

miasto leży w sąsiedztwie potężnych 
Borów Tucholskich od północy i  za-
wsze zielonej Puszczy Bydgoskiej od 
południa, w malowniczej dolinie Brdy 
i Wisły. 

Po tym pięknym mieście oprowa-
dziła nas Pani Agata Gralak - prze-
wodniczka turystyczna. Prawa miej-
skie Bydgoszcz otrzymała w 1346 roku, 
choć już znacznie wcześniej była gro-
dem kasztelańskim, strzegącym gra-
nicy z Pomorzem. Na początku XVII 
wieku działała tutaj mennica pań-
stwowa bijąca słynne tynfy, upamięt-
nione w porzekadle: „Dobry żart tynfa 
wart”. Przejeżdżając przez Bydgoszcz 
warto obejrzeć urokliwą zachowaną 
w  swym układzie przestrzennym hi-
storyczną część miasta. Można sko-
rzystać z bardzo bogatej oferty kul-
turalnej ( opera Nova, Filharmonia 
Pomorska), czy pospacerować po bul-
warach nabrzeżnych zwanych „Wene-
cją Bydgoską”. Ze spichlerzy nad Brdą 
zbudowanych nad brzegami Brdy do 
naszych czasów dotrwały trzy. Dwa 
większe pochodzące z  I  połowy XIX 
wieku zaadaptowano na siedzibę Mu-
zeum Okręgowego im. Leona Wyczół-
kowskiego. 

Jedna z kamienic na wyspie Młyń-
skiej, schowana w cieniu rozłożystych 
Młynów Rothera, mieści muzealną 

kolekcję dzieł Leona Wyczółkowskie-
go oraz zbiór pamiątek biografi cz-
nych – listów, fotografi i, przedmiotów 
pochodzących z  domu i  pracowni 
w Gościeradzu oraz mieszkania w Po-
znaniu. Są liczne kościoły oraz wspa-
niała Bazylika zbudowana w  latach 
1925-1937. Każda większa urządza 
święto ulicy. Są kramy z  żywnością 
regionalną, wyborami artystycznymi, 
rękodziełem. Jest gwarnie i wesoło. 

Z Bydgoszczy udaliśmy się do Cie-
chocinka, gdzie zakwaterowanie mie-
liśmy w  wilii „Janówka” z  pięknym 
terenem zielonym. Ciechocinek to 
uzdrowisko nizinne na Kujawach. Po 
Ciechocinku oprowadziła nas Pani 
Marianna Gorgad, wspaniała prze-
wodniczka. Miasto o linearnym ukła-
dzie przestrzennym posiada zabudo-
wę charakterystyczną dla uzdrowisk 
z  wydzieloną częścią budownictwa 
osiedlowego i jednorodzinnego. 
Cała jego najważniejsza zabudowa 
pomieściła się w pasie zieleni, rozcią-
gającym się od parku sosnowego na 
południowym wschodzie do tężni na 
północnym zachodzie. 

W Ciechocinku zachowało się spo-
ro pensjonatów i  hotelików ozdabia-
nych wycinanymi deskami. Były one 
od połowy XIX wieku charakterystycz-
nym akcentem zabudowy Europej-
skiej uzdrowisk. Stylem nawiązują do 
modnej w owym czasie (1890r.) archi-

tektury wywodzącej się ze szwajcar-
skiego domu chłopskiego.
Na uwagę zasługuje charakterystycz-
ny wodotrysk ujęty w kształt przypo-
minający grzyb, wybudowany w 1926r. 
Spływająca z  metalowego klosza kie-
lichowego zbiornika solanka nasyca 
powietrze siarkowodorem i  jodem. 
Wyjątkowo piękną ozdobą Ciecho-
cinka są dywany kwiatowe, założone 
w 1932r. (wg. projektu prof. Zygmun-
ta Hellwiga), ale tkane przez ogrod-
ników w  każdym sezonie według 
innych wzorów. W  1875r. założony 
został piękny Park Zdrojowy, najstar-
szy w Ciechocinku, według projektu 
Franciszka Szaniora. Rzadkie i  sta-
rannie dobrane gatunki drzew, krze-
wów, pięknie komponowane rabaty 
w  otoczeniu wody, piękne fontanny, 
ponadto liczne ptactwo; pawie, łabę-
dzie, kaczki – wszystko to sprawia, ze 
park ciechociński żyje i zachwyca nas. 
Trzeba wspomnieć o  pijalni wód mi-
neralnych i muszli koncertowej. Nie-
daleko tężni widnieje zegar kwiatowy 
projektu Zygmunta Hellwiga, a zaraz 
obok tężnie. 

Wspaniałe gmachy sztucznie uło-
żonej faszyny cierniowej, każda z tych 
efektownych budowli (są trzy I,II,III) 
została wzniesiona na planie podłuż-
nym, na podbudowie pni dębowych 
(tężnia II na podmurówce). Funkcjo-
nowanie ich jest proste. Solanka jest 

„Wędrujemy po ziemi 
ojczystej...”
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podnoszona na wysokość 15 m, praca 
pomp do koryta na górnym pomoście, 
z którego spływa następnie w dół, na 
ciernie. Uwalniający się w  trakcie 
wyparowywania jod nasyca powie-
trze, a rozpalone kropelki solanki po-
wodują, że staje się ono podobne do 
morskiego. Nie bez podstaw Ciecho-
cinek nazwany jest miastem zieleni 
i  kwiatów. Przekonaliśmy się o  tym 
sami obcując z  tak piękną przyrodą. 
Różnorodność szaty roślinnej i  roz-
wiązań kompozycyjnych sprawia że 
każdy z parków posiada właściwy so-
bie, niepowtarzalny klimat. W pobliżu 
Ciechocinka znajduje się uzdrowisko 
Inowrocław. Również zbudowane 
(urządzono) tężnie, tylko w  innym 
kształcie. Piękna zieleń, kwiaty i  fon-
tanny. 

Następny etap naszej wyprawy to 
Chełmno – jedno z najstarszych miast 
w Polsce. Szczyci się wspaniałą histo-
rią, a  także oryginalnymi zabytkami. 
Położenie miasta na dziewięciu wzgó-
rzach wysoczyzny Chełmińskiej miało 
wpływ na jego nazwę, która pocho-
dzi od słowa „Chełm” oznaczającego 
wzgórze. Współcześnie nazywane jest 

„polskim Carcassonne” oraz „małym 
Krakowem”, a  dzięki relikwii św. Wa-
lentego – przechowywanej od stuleci 
w  kościele p.w. Wniebowzięcia NMP 
(farny) oraz corocznie obchodzone-
mu w  dniu 14 lutego Dnia świętego 

Walentego, znane jest również jako 
Miasto Zakochanych i Miasto Miłości. 
Po tym wspaniałym mieście oprowa-
dzała nas Pani Jadwiga Alba Wesoła – 
ukazując perełki i nieco historii Cheł-
mna, np. Zespół Klasztorny zakonu 
cystersko – benedyktyńskiego, skar-
biec klasztorny, chełmińskie mury 
obronne z  przełomu XIII/XIV wieku. 
Kamienice przy Chełmińskim Rynku, 
gotycko – renesansowy ratusz oraz 
Kościół p.w. wniebowzięcia najświęt-
szej Marii Panny. Jest to świątynia o ol-
brzymiej tradycji modlitwy i posługi 
sakramentalnej oraz sanktuarium 
Matki Bożej Bolesnej. Dziś Chełmiń-
ska Fara jest jednym z  najważniej-
szych na Pomorzu Sanktuariów Ma-
ryjnych, a  od XVII wieku miejscem 
kultu relikwii św. Walentego, które są 
niewątpliwą atrakcją turystyczną. Ob-
chody Dnia św. Walentego w dniu 14 
lutego 2002 roku po prawie 200 latach 
nabrały nowego znaczenia ponownie 
zostały wystawione relikwie Świętego 
Walentego. 

Odprawiane są uroczyste msze 
Święte dla wszystkich zakochanych. 
Nie brakuje walentynkowych zabaw, 
konkursów i  wystaw, a  cały Dzień 
Świętego Walentego kończy się na 
rynku koncertem, podczas którego 
na płycie rynku układane jest wielkie 
płonące serce z  lampionów , które 
w 2003 roku wpisane zostało do „Pol-

skiej Księgi Rekordów Osobliwości.” 
Zmęczonym atrakcjami miasta tu-

rystom proponuje się odpoczynek na 
„ławeczkach” dla zakochanych, które 
znajdują się w  parku Nowe Planety 
i Parku Pamięci i Tolerancji im. Ludwi-
ka Rydygiera. A z ławeczki sprzed bu-
dynku Urzędu Miasta można wysłać 

„Pozdrowienia na żywo” zapraszając 
do odwiedzenia tego starego średnio-
wiecznego miasta. Można tu też zjeść 
smacznie i  niedrogo w  barze „Rabar 
Bar” – kuchnia domowa. 
W  naszej wycieczce uczestniczyło 
25 osób plus niezawodny kierowca – 
maestro kierownicy Pan Paweł Remi-
szewski.

Dziękuję wszystkim, którzy pomo-
gli zrealizować nasz plan zwiedzania. 
A zakończę to słowami piosenki „ Wę-
drujemy po ziemi ojczystej wstęgami 
rzek, szlakami dróg i  od Tatr aż po 
morze srebrzyste, od silnej Odry aż 
po Bug… Kto kraj swój kocha ten go 
pozna i rad mu odda swój cały trud”.
Bo trzeba cenić male rzeczy, codzien-
nie się uśmiechać i niczego nie odkła-
dać na potem.

• Halina Stachewicz
Przewodnicząca 
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