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Aktualności

Międzynarodowy Oskar dla Łeby!
W

czasie sezonu letniego 2016 w Łebie studio filmowe „Lumixar” wykonywało zdjęcia do filmu promocyjnego
miasta Łeby ukazując wszystkie walory
turystyczne i przyrodnicze Łeby oraz
pobliskiego Słowińskiego Parku Narodowego. W realizacji tego przedsięwzięcia wszelkiej niezbędnej pomocy udzielili
właściciele atrakcji turystycznych pokazanych w tym filmie, mieszkańcy oraz
pracownicy Urzędu Miejskiego w Łebie.
W ciągu tych kilku miesięcy powstało kilkadziesiąt minut tzw. surówki filmowej,
którą trzeba było następnie wyselekcjonować i przygotować do etapu postprodukcji, wstępnego montażu. Na początku
stycznia 2017 roku film był już gotowy
i po raz pierwszy miał swoją premierę
przed publicznością podczas XXV Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Łebie dnia 16 stycznia 2017 roku.
Film promocyjny Łeby zdobył uznanie w prestiżowym konkursie Filmowym o randze międzynarodowej "FilmAT"
zdobywając w nim główną nagrodę w kategorii “Promotional film of the city”. Wręczenie nagrody odbyło się 9 listopada 2017
roku podczas uroczystej Gali 12-tego Festiwalu FilmAT w sali Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego,
przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. W skład jury wchodziły osoby
związane ściśle ze światową branżą filmową m.in. zdobywca Oscara – Zbigniew

Żmudzki – wieloletni producent i kierownik filmowy.
Festiwal FilmAT jest jedynym polskim
festiwalem zrzeszonym w prestiżowej
grupie CIFFT – International Committee
of Tourism Film Festivals, która jako jedyna w świecie od 28 lat wybiera co roku
najpiękniejszy film turystyczny świata.
Festiwal ten w branży filmowej nosi miano „małego” Oscara.
Nagrodę osobiście z rąk Aleksandra V. Kammela, dyrektora CIFFT odebrał Burmistrz Miasta Łeby – Andrzej
Strzechmiński. – Jestem dumny z tego,
że nasze starania promocyjne znajdują
uznanie nie tylko na poziomie krajowym,

lecz także na poziomie międzynarodowym. Łeba z roku na rok staje się co raz
piękniejsza. Zauważają to odwiedzający
nas rokrocznie turyści. Oczywiście naszą
niekwestionowaną perełką turystyczną
są znane na całym świecie wydmy ruchome znajdujące się w Słowińskim Parku Narodowym. Trzeba było zatem to
wszystko, z czego jesteśmy dumni, zaprezentować w tym krótkim, niespełna
3 - minutowym filmie promocyjnym –
opowiada Burmistrz Miasta Łeby, Andrzej Strzechmiński.
Oprac. Julia Tomicka Michał Sałata
Centrum Informacji Turystycznej w Łebie

Aktualności

Budżet Obywatelski Miasta
Łeby – konsultacje
S

zanowni Mieszkańcy! Bardzo dziękuję za pomysły i sugestie zgłoszone
w ramach prowadzonych konsultacji nad
wdrożeniem Budżetu Obywatelskiego.
Po przeanalizowaniu Państwa propozycji został opracowany projekt uchwały

w sprawie przeprowadzenia na terenie
Gminy Miejskiej Łeba konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego
na 2018 rok. Zachęcam do zapoznania się
z jego treścią.

Łeba po raz kolejny wśród
najlepszych gmin miejskich
w Polsce!

6

listopada br. w sejmie spośród setek
gmin miejskich i wiejskich wyłoniono
laureatów Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) Zrównoważonego Rozwoju.

Nominacje zostały przyznane w dwóch
kategoriach z podziałem na gminy wiejskie i gminy miejskie.
W kategorii Gmina Miejska – Łeba

Na Państwa uwagi czekamy do
08.12.2017 r. Uwagi należy zgłaszać w tradycyjnej formie w Biurze Obsługi Klienta
Urzędu Miejskiego bądź drogą elektroniczną na adres sekretariat@leba.eu.
Andrzej Strzechmiński
Burmistrz Miasta Łeby

uzyskała bardzo wysoką 8 pozycję. Jest
to zasługa dobrego włodarza tego miasta,
który realizuje w sposób przemyślany
i rozsądny strategię rozwoju tego małego, liczącego niespełna 4 tysiące mieszkańców miasteczka. Nominację odebrał
osobiście Burmistrz Miasta Łeby – Andrzej Strzechmiński.
Ważne jest, aby powstające w danej
gminie inwestycje nie miały tylko charakteru estetycznego ale przede wszystkim
posiadały charakter użytkowy lub w sposób istotny poprawiały przedsiębiorczość
na danym terenie. Dlatego też ważny jest
zrównoważony rozwój danego regionu,
a za to odpowiada wójt\burmistrz\prezydent rządzący daną gminą. Niezbędne jest
tu sformułowanie długoterminowych celów strategicznych, rozsądne wydawanie
decyzji administracyjnych, jak również
posiadanie dobrego pomysłu na przyszłość dla gminy. Realizowanie inwestycji musi przebiegać w sposób rozsądny
i zrównoważony.
Jak wyjaśnia Burmistrz Miasta Łeby
– Andrzej Strzechmiński – „Potencjał
Łeby został zauważony dzięki rozważnym inwestycjom w infrastrukturę miasta, inwestycjom kluczowym dla rozwoju
turystyki oraz oczywiście inwestycjom na
rzecz lokalnej społeczności”.
Oprac. Julia Tomicka Michał Sałata
Centrum Informacji Turystycznej w Łebie
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Film promocyjny Łeby doceniony przez POT
(Polską Organizację Turystyczną)

P

portalu WaszaTurystyka.pl, który miał
miejsce 9 listopada br. w Warszawie, wręczono nagrody zwycięzcom konkursu na
film promocyjny „Kadry z Polski”.
Na konkurs organizowany przez portal WaszaTurystyka.pl, przysłano ponad
sto filmów. Jury w składzie: Marek Mazur
– przewodniczący, Arkadiusz Bińczyk, Tomasz Brzozowski i Adam Gąsior postanowiło wyróżnić i nagrodzić dziewięć z nich.
Redaktor naczelny portalu WaszaTurystyka, Adam Gąsior, powiedział: „Do
konkursu zaprosiliśmy amatorów i zawodowców, urzędy, organizacje i osoby
prywatne. Cel był oczywisty – pokazać
piękno Polski, zachęcić do odwiedzenia
jej. Zdajemy sobie sprawę, że być może
tradycyjne filmy mogą wydawać się archaiczną formą promocji, ale po pierwsze jesteśmy tradycjonalistami, po drugie
– filmy nadal odgrywają dużą rolę w promocji. Być w może w następnych edycjach
odczas II Forum Promocji Turystycz- dołożymy inne kategorie: filmy robionej, organizowanego przez redakcję ne telefonem komórkowym, być może

innymi technikami, o których obecnie
nie mamy pojęcia. Ocenialiśmy filmy po
dwoma względami: technicznym i czy zachęca on do odwiedzenia danego miejsca.”
Konkurs został podzielony na dwie kategorie: „Mój region najpiękniejszy" (filmy do 5 minut) i „Smaczek regionu” (filmy
do 3 minut). Gmina Miejska Łeba otrzymała III miejsce w tej drugiej kategorii
konkursowej.
Burmistrz Miasta Łeby osobiście odebrał to wysokie wyróżnienie z rąk dyrektora Jacka Janowskiego z Polskiej
Organizacji Turystycznej. Lepsze okazały się jedynie filmy zrealizowane przez
miasto Płock i związek Gmin Jurajskich.
Nagrody to: dyplom portalu WaszaTurystyka.pl, dyplom POT, książka „Jechać,
nie jechać” i album książkowy Zofii Suskiej „Ameryka Południowa”.
Oprac. Michał Sałata, Julia Tomicka
Centrum Informacji Turystycznej w Łebie

Energa S.A. otworzyła nowy plac zabaw
w Łebie

1

października br. w Łebie, dzięki inicjatywie Burmistrza Miasta Łeby – Andrzeja Strzechmińskiego – oraz radnych

morską Stilo. Plac zabaw został sfinansowany ze środków ENERGA S.A. Uroczystego otwarcia kompleksu dokonał Pan
Jarosław Wittstock, wiceprezes Zarządu
ENERGA S.A. Niedzielne przedpołudnie
było pełne nie tylko słońca, ale też dobrej
zabawy. Animacje dla dzieci prowadziła Pani Barbara Iskra, Anima-Skierka z
Sarbska. Dzieci tego dnia mogły skosztować darmowej waty cukrowej oraz cukierków.
– To już kolejny plac zabaw, który otwieramy w przeciągu kilku tygodni z myślą o
najmłodszych w naszym mieście. Ważne
jest aby rodzice mogli spędzać wspólnie czas
ze swoimi pociechami, aktywnie na świeżym powietrzu. Dlatego tworzymy właśnie
takie miejsca u nas w mieście. Tego typu
inicjatywy są dla mnie niezwykle ważne –
mówi Andrzej Strzechmiński, Burmistrz
Miasta Łeby.
miasta Łeby, oddano do użytku najmłodszych nowy kompleks zabawowy przy
ul. Kościuszki stylizowany na latarnię

Tekst i fot. Michał Sałata (UM Łeba)

Aktualności

Kulinarne święto dorsza
w Łebie już 10 grudnia!

będzie bezpłatnie dokonać degustacji śledzika po łebsku, kotletów rybnych oraz
posmakować nietuzinkowej zupy rybnej.
Festiwal Pomuchla to impreza rodzinna,
kierowana przede wszystkim do prawdziwych smakoszy potraw z ryby.
Festiwal Pomuchla to także wyjątkowa
okazja aby nagrodzić osoby, które przyczyniają się do kultywowania tradycji
i kultury związanej z rybołówstwem oraz
pracującymi na co dzień w instytucjach
związanych z działaniami morskimi.
Podczas tegorocznej edycji nagrodzeni zostaną łebscy Bosmani, zarówno ci
aktywni zawodowo jak również emerytowani.
Na scenie tego dnia wystąpi gościnnie: Orkiestra Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Gwiazdą wieczoru będzie

Dziewiętnasta edycja największego kulinarnego święta
dorsza, zwanego po kaszubsku Pomuchlem, odbędzie się 10
grudnia br. w hali sportowej Szkoły Podstawowej im. Adama
Mickiewicza w Łebie. Festiwal Pomuchla rokrocznie organizowany jest w ramach Odpustu św. Mikołaja.

O

rganizatorami tego wspaniałego
konkursu kulinarnego połączonego
z jarmarkiem rękodzieła są: Parafia pw.
WNMP, Gmina Miejska Łeba, Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Łebie
oraz LOT Łeba-Błękitna Kraina.
Celebracja tego święta tradycyjnie rozpocznie się uroczystą mszą świętą o godz.
13.00 w Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Po nabożeństwie
dalszy program związany z tym wydarzeniem będzie miał miejsce na hali sportowej Szkoły Podstawowej w Łebie.
Tradycja odpustu św. Mikołaja, patrona ludzi morza, nawiązuje do lokalnego

kultu tej ryby sięgającego okresu średniowiecza. Wydarzenie to jest doskonałym
miejscem do prezentacji lokalnej i regionalnej kuchni, a także możliwością bezpłatnej prezentacji lokalnych obiektów
gastronomicznych i hotelarskich. Festiwal Pomuchla to przede wszystkim duży
konkurs kulinarny, podczas którego prezentowane są potrawy z dorsza przygotowane w dwóch kategoriach: kuchnia popularny zespół LOKA. Zespół w swodomowa i kuchnia restauracyjna.
jej krótkiej karierze otrzymał dwie noKomisja jurorska nagrodzi autorów minacje do nagrody Eska Music Awards
najsmaczniejszych potraw w obu kon- 2012 w kategoriach Hit lata oraz Najlepkursowych kategoriach.
szy debiut. Znani są z takich utworów jak:
Poza konkursem kulinarnym można „Prawdziwe powietrze” czy choćby „Atom
miłości”.
Ponadto będzie można spróbować
szczęścia w loterii fantowej przygotowanej przez łebski oddział CARITAS. Wszystkie dzieci wesoło i radośnie spędzą czas
na wspólnych zabawach z animatorami
Anima-Skiera z Sarbska. Zwieńczeniem
tego święta, zgodnie z tradycją festiwalu,
będzie obdarowywanie wszystkich przybyłych gości kawałkiem pysznego, przeszło 40 kilogramowego tortu.
Oprac. Michał Sałata, Julia Tomicka
Centrum Informacji Turystycznej w Łebie
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Aktualności
w roku, kiedy mogę naszym mieszkańcom
chociaż symbolicznie podziękować za to, co
robią dla naszego miasta – mówi Andrzej
Strzechmiński – Burmistrz Miasta Łeby.
W imprezie plenerowej wzięło udział
ponad 500 osób. Pogoda organizatorom
mimo jesiennej aury w pełni dopisała.

Zakończono sezon letni
w Łebie
30

września 2017 roku w Porcie Jachtowym w Łebie odbyła się Łebska
biesiada na zakończenie sezonu letniego. Wydarzenie zorganizowane zostało
przez Burmistrza Miasta Łeby – Andrzeja Strzechmińskiego dla mieszkańców
oraz turystów, którzy korzystali jeszcze
z ostatnich promieni słońca w nadmorskim kurorcie. Jak na dobrego gospodarza
przystało tego dnia cały poczęstunek był
bezpłatny. A było tego naprawdę sporo:

kiełbasa z grilla, kaszanka, bigos, grochówka z kotła, ciasto oraz wiele innych
przysmaków. Biesiadnikom czas umilał
z muzyką na żywo zespół Detko Band.
Dzieci mogły bezpłatnie skorzystać
z dmuchanej zjeżdżalni oraz basenu z piłeczkami. Były również zabawy i konkursy dla dzieci przygotowane przez grupę
animatorów ANIMA-SKIERKA z Sarbska.
– Bardzo się cieszę, że w naszej biesiadzie
wzięło udział tyle osób. Jest to jedyny dzień

Tego dnia było naprawdę ciepło, a niebo
było bezchmurne.
Tekst i fot. Michał Sałata
Julia Tomicka

Zakończenie sezonu żeglarskiego
nastąpił poczęstunek w portowej tawernie, przy którym czas swoim pięknym głosem umilała nam Anna Mielke z zespołem
śpiewając szanty.
Wśród licznie przybyłych gości nie zabrakło władz miasta, mieszkańców oraz
sympatyków zimowych kąpieli morskich,
którzy w tym samym dniu uroczyście otworzyli zimowy sezon morsowy.
Port Jachtowy w Łebie serdecznie dziękuje wszystkim przybyłym gościom za
dobrą zabawę i cudowną atmosferę wydarzenia i serdecznie zaprasza już wiosną na powitanie sezonu żeglarskiego. Do
zobaczenia Ahoj!!

D

nia 21.10.2017 r w porcie jachtowym
w Łebie odbyło się zakończenie sezonu żeglarskiego. Impreza rozpoczęła

się od godziny 15 uroczystym apelem,
opuszczeniem flag oraz odśpiewaniem
hymnu państwowego. Po części oficjalnej

Tekst i fot. Huber Pluciński,
Przystań Łeba Resort&Restaurant
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Przebudowa i rozbudowa
ul. Kościuszki w Łebie

Ł

eba znalazła się na 11 miejscu wstępnej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (Edycja 2018).
Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie przebudowy z rozbudową ulicy Kościuszki. W ramach naboru ogłoszonego
przez Wojewodę Pomorskiego wnioski

o dofinansowanie złożyło 71 gmin, z czego 69 zakwalifikowało się do oceny merytorycznej. Łeba znalazła się na 11 miejscu.
Przebudowa z rozbudową ulicy Kościuszki opiewa na wartość 4 942 342 zł, z czego
dotacja to 2 460 290 zł.
Kwota przeznaczona na dotacje w województwie pomorskim w roku 2017 to
43 743 828 zł, z czego kwota dotacji na

modernizację dróg gminnych wynosi 21
871 914 zł. W związku z tym, szanse na
uzyskanie dofinansowania ma 13 pierwszych gmin ze wstępnej listy rankingowej. Ostateczne listy zostaną ogłoszone do
końca listopada, a zatwierdzenie zakwalifikowania wniosków do dofinansowania
nastąpi do końca roku.
Tekst: Małgorzata Szałajko
Urząd Miejski w Łebie

Różaniec do granic

7

października 2017 roku również w Łebie odbył się „Różaniec
do granic” – wspólna modlitwa różańcowa w intencji pokoju w Polsce i na świecie. Oba kościoły łebskie były kościołami
stacyjnymi, które gromadziły uczestników tego wydarzenia
na Mszy św. Po nabożeństwie procesjonalnie uczestnicy udali

się na brzeg morza, by odmówić cały różaniec. Liturgii w Łebie
przewodniczył Biskup Ryszard Kasyna.
Tekst i fot. Parafia św. Jakuba Ap. w Łebie
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Ubieranie choinki na
Skwerze Rybaka w Łebie –
zapowiedź
W

ładze miasta Łeby na 9 grudnia br.
przygotowały wiele atrakcji dla
najmłodszych oraz mieszkańców z okazji zbliżających się Mikołajek.
Wspólne ubieranie Drzewka Bożonarodzeniowego rozpocznie się już od go-

dziny 14.00 na Skwerze Rybaka w Łebie.
Każdy będzie mógł zawiesić na drzewku
przyniesione ze sobą ozdoby świąteczne.
W tym czasie rodzice będą mogli dokonywać rejestracji swoich pociech do trzeciej
już edycji Łebskiego Biegu Mikołajkowego, w którym może wziąć każde dziecko

od 4 do 13 lat. Wszyscy uczestnicy otrzymają na pamiątkę czapkę Mikołaja, a trzy
najlepsze osoby okolicznościowe puchary. Rozpoczęcie i zakończenie biegu przy
łebskiej choince, która w tym roku wyjątkowo stanie na Skwerze Rybaka. Wszyscy

biegacze otrzymają numer startowy.
Po biegu około godziny 15.00 przybędzie Święty Mikołaj z workiem pełnym
prezentów. Ponadto w programie m.in
Mikołajkowe zabawy przygotowane
przez klub piłkarski „Młode Orły” oraz
Mikołajkowa ZUMBA. Dużą atrakcją dla

mieszkańców będzie z pewnością parada Mikołajów na motocyklach. Repertuar składający się z utworów świątecznych
oraz kolęd zaśpiewa Alicja Gieryk. Namawiamy mieszkańców do wspólnego śpiewania. Najmłodsi uczestnicy będą bawić
się wspólnie z grupą animatorów ANIMA-Skierka z Sarbska. Stoiska z ciepłymi napojami i ciastem też nie zabraknie.
Na wszystkich uczestników czeka darmowa grochówka prosto z kotła. Wspólne
ubieranie choinki trwać będzie od 14.00
do 17.00
Oprac. Michał Sałata, Julia Tomicka
Centrum Informacji Turystycznej w Łebie

Dorota Reszke

Łebskie Skrzaty
i Boże Narodzeninie
premiera
6.12.2017

„Łebskie Skrzaty i Boże Narodzenie” to kolejny
obraz z życia łebskich skrzatów. Tym razem to
opowieść świąteczna dedykowana wszystkim
dzieciom i tym dorosłym, którzy noszą w sobie odrobinę dziecięcego świata. Premiera już
6 grudnia. Książka będzie do nabycia w kilku
punktach na terenie miasta.
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Łebskie Kręgle

wszystkim za mile spędzony czas i wspólną zabawę w duchu fair play. Do zobaczenia za rok! :)
fot. Michał Sałata \ Janusz Częstkowski

W

sobotni wieczór (18 listopada br.)
odbyła się już trzecia edycja Łebskiego Turnieju w kręgle o puchar Burmistrza Miasta Łeby w pubie Ventus w Łebie.
W rywalizacji sportowej na dwóch torach
do gry w kręgle wzięło udział osiem czteroosobowych drużyn. Była darmowa herbata, kawa oraz pączki. Każdy uczestnik

otrzymał pamiątkową przypinkę. Zabawa trwała ponad 4 godziny a uśmiechy
nie znikały z twarzy do końca turnieju. W tym roku główny puchar trafił do
drużyny z klubu „Błękitne morsy”, II
miejsce przypadło reprezentacji Urzędu
Miasta w Łebie a III miejsce zajęła drużyna o nazwie „Orły i sokoły”. Dziękujemy

Wtorki z JPK

N

aczelnik Urzędu Skarbowego w Lęborku – w ramach wspierania podatników w prawidłowym wywiązywaniu
się z obowiązków podatkowych w zakresie Jednolitego Pliku Kontrolnego – informuje, że dla wszystkich przedsiębiorców
zarejestrowanych jako czynni podatnicy podatku od towarów i usług w dniu 26
lutego 2018 r. upływa termin na przekazanie do Ministra Finansów, bez wezwania organu podatkowego, informacji za
styczeń 2018 r. o prowadzonej ewidencji

sprzedaży i zakupu VAT (JPK_VAT), o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, z późn.
zm.). Obowiązek składania comiesięcznego pliku JPK_VAT od 1 lipca 2016 r. dotyczył dużych przedsiębiorców. Natomiast
od 1 stycznia 2017 r. obowiązkiem tym zostali również objęci mali i średni przedsiębiorcy. Od 1 stycznia 2018 r. obowiązkiem
przesyłania plików JPK_VAT objęci zostaną również mikroprzedsiębiorcy.

W związku z powyższym Naczelnik
Urzędu Skarbowego w Lęborku zaprasza zainteresowanych mikroprzedsiębiorców na spotkanie informacyjne pod
hasłem „WTORKI z JPK”, które odbędzie
się w Urzędzie Skarbowym w Lęborku
przy ul. Słupskiej 23 w sali szkoleniowej
w terminie:
28 listopada 2017 r. o godz. 11:00
Dodatkowych informacji udziela: st.
kontroler skarbowy Izabela Zelewska,
tel. 59 86 37 674.
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Laur Powiatu Lęborskiego
po raz XI

D

wa miesiące dzielą nas od tegorocznego finału plebiscytu „Sportowe
Laury” Powiatu Lęborskiego. Do połowy
grudnia organizatorzy czekają jeszcze na
zgłoszenia.
Po raz jedenasty sportowcy, trenerzy,
działacze sportowi spotkają się na imprezie będącej podsumowaniem dorocznych
osiągnięć wszystkich ludzi sportu powiatu lęborskiego. Od pierwszej edycji imprezy powstałej z inicjatywy Powiatowej
Rady Sportu – głównego organizatora,
ideę uhonorowania dokonań regionalnych sportowców wspiera Starostwo Powiatowe w Lęborku oraz samorządy gmin
wchodzących w skład powiatu.
Jako, że podczas gali nagrody przyznawane są aż w 14 kategoriach, o wiele

bardziej właściwe wydaje się określenie
tej imprezy jako święta wszystkich ludzi
sportu w powiecie. Sportowcy zostaną
uhonorowani zarówno indywidualnie,
z podziałem na kategorie wiekowe, jak
i drużynowo – również z uwzględnieniem podziału na młodzików, juniorów
i seniorów. Jedyną otwartą kategorią będzie w tym przypadku wyróżnienie dla
sportowego odkrycia roku – a tu członkowie Powiatowej Rady Sportu, przyznającej wyróżnienia, nie będą mieli w tym
roku łatwego zadania, ponieważ dokonania lęborskich sportowców w mijającym
roku były wyjątkowe i wyraźnie dostrzegalne na arenie międzynarodowej.
Jak podczas poprzednich edycji, nagrody otrzymają również trenerzy dyscyplin

Dyżury Radnych

indywidualnych i gier zespołowych, najlepsi działacze sportowi w powiecie oraz
sponsorzy, których udział w sukcesach
sportowców jest niebagatelny, ponieważ – jak wszyscy sympatycy sportu doskonale wiedzą – profesjonalne treningi,
dające szansę na najwyższe osiągnięcia,
oprócz wkładu pracy samego zawodnika,
wymagają również znacznych nakładów
finansowych, choćby na specjalistyczny
sprzęt sportowy, bez dostępu do którego – w dobie nieustannie trwającego wyścigu technologicznego w tej dziedzinie,
osiągnięcie najwyższych wyników byłoby o wiele trudniejsze, a częstokroć nawet
niemożliwe.
Do 15 grudnia 2017 roku do godziny
15.00 można jeszcze zgłaszać kandydatów
do wyróżnień we wszystkich kategoriach.
Przypomnijmy, że zgodnie z regulaminem, zgłoszeń mogą dokonywać kluby
i stowarzyszenia sportowe, przedstawiciele samorządów gmin z terenu powiatu
oraz oczywiście członkowie Powiatowej
Rady Sportu. Szczegółowy regulamin
oraz formularz zgłoszenia umieszczone
zostały na stronie internetowej Powiatu
Lęborskiego pod adresem: www.powiat-lebork.com w zakładce „aktualności”.
Ważne, by zgłoszeń dokonywać na właściwych formularzach, ponieważ to jeden
z niezbędnych elementów, aby zgłoszenie
mogło zostać rozpatrzone.
Tegoroczną galę „Sportowych Laurów”
zaplanowano na 10 lutego przyszłego
roku.
Notatka prasowa: Starostwo Powiatowe
w Lęborku

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łebie Zdzisław Stasiak pełni dyżur w pierwszą i ostatnią środę miesiąca w godz. od 12.00
do 15.00 w budynku Urzędu Miejskiego przy ul.Kościuszki 90
pokój nr 2 – Biuro Rady Miejskiej (parter).
Radni Rady Miejskiej w Łebie pełnią dyżury w każdy poniedziałek w godz. od 14.30 do 15.30 w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Kościuszki 90 w pokoju nr 2 – Biuro Rady
Miejskiej (parter).
Radny Rady Powiatu Lęborskiego Tomasz Tutak pełni dyżur
w pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach:
13.30 – 14.00 w sali nr 1 UM.
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Taneczna jesień w Łebie
21

października 2017 roku w Łebie
odbył się IV Ogólnopolski Turniej
Tańca pn. „Mistrz Tańca”. Jest to impreza
taneczna, adresowana wyłącznie dla solistów i duetów, której głównym organizatorem jest Agencja Artystyczna „BRAVO”.
Swoje talenty taneczne zaprezentowało
ponad 250 uczestników z całej Polski.
Turniej odbył się na Hali widowiskowo-sportowej Szkoły Podstawowej w Łebie.
Uczestnicy rywalizowali w swoich grupach wiekowych.
Jak powiedział nam Piotr Zagrodnik, główny organizator turnieju – Jury
zwracało głównie uwagę na stosowaną
technikę, odpowiednio dobrany strój,

różnorodność prezentowanych figur oraz
rekwizyty.
– Można śmiało powiedzieć, że Łeba tańcem stoi. Już od wielu lat wspieramy całym
sercem organizację festiwali tanecznych
w naszym mieście. Zdajemy sobie sprawę
z tego, jak niezwykle ważna w dzisiejszym
świecie jest aktywność fizyczna. To ważne,
aby już od najmłodszych lat zaszczepiać
w tych młodych ludziach pasję do tańca
i aktywności fizycznej. – mówi Andrzej
Strzechmiński, Burmistrz Miasta Łeby.
Tekst i fot. Michał Sałata

Bel Canto obchodziło
dziesiąte urodziny!

W

październiku 2017 roku przypadła dziesiąta rocznica działalności
zespołu Bel Canto. Aby uczcić ten fakt,
22 października w Kościele św. Jakuba Apostoła w Łebie została odprawiona msza święta w intencji zespołu, a po
niej można było wysłuchać krótkiego
koncertu pieśni sakralnych, które stanowią część bogatego repertuaru zespołu. 27 października w Centrum Kultury
i Formacji BOLENIEC miał miejsce koncert, podczas którego zespół zaprezentował się w repertuarze rozrywkowym.
Program koncertu jubileuszowego wypełniły piosenki z tych koncertów, które zespół przygotowywał na przestrzeni
ostatnich czterech lat. Piosenki znane, lubiane i chętnie przez wszystkich wspominane i śpiewane. Obecny skład zespołu:
Joanna Macheta – dyrygent i kierownik
artystyczny, Anna Mielewczyk, Janina
Madejowska, Elżbieta Frączek, Robert

Aktualności

Palczewski, Leszek Bernad, Mirosław Frączek. Zespół muzyczny: Joanna Macheta
– pianino elektryczne, Anna Milczewska –
klarnet, Marek Glegoła – gitara akustyczna, Robert Palczewski – gitara basowa,

Jerzy Dymel – instrumenty perkusyjne,
Jan Chojnacki – gitara akustyczna, harmonijka ustna. Niezwykłą aurę każdego
koncertu buduje Jan Kiśluk swoją niepowtarzalną konferansjerką. Dziękujemy

za wspaniałą atmosferę, życzenia, kwiaty i upominki.
Tekst i fot. Elżbieta Frączek

Wydarzenia w RCKiF BOLENIEC
Koncert edukacyjny pt. „Zawód MUZYK”

D

nia 12 października odbył się w RCKiF BOLENIEC koncert
edukacyjny dla dzieci i młodzieży pt. „Zawód MUZYK”. Publiczność mogła dowiedzieć się nieco więcej o zawodzie MUZYKA,

Podczas balu nie zabrakło licznych zabaw oraz konkursów. Na
zakończenie zabawy wybrano Świętą i Świętego BALU WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH.

Zaproszenie na urodziny Chóru Dziecięcego
BIEDRONKI
Serdecznie zapraszamy na koncert urodzinowy Chóru Dziecięcego BIEDRONKI z Łeby, który odbędzie się dnia 2 grudnia
2017 r. o godz. 19:00 w RCKiF BOLENIEC.

Zaproszenie na „WIECZÓR AZJATYCKI”
Ponowna odsłona tego wydarzenia. Kto jeszcze nie widział,
koniecznie musi zobaczyć! Dnia 16 grudnia 2017 r. o godz. 19:00
odbędzie się kolejny już raz „WIECZÓR AZJATYCKI”. Młodzież
naszego ośrodka kultury zaprezentuje wiele ciekawych i barwnych piosenek oraz tańców pochodzących z Azji. Nie zabraknie takich utworów jak m.in. „Bielyje rozy” czy „Gangnam style”.

kim tak naprawdę jest MUZYK i gdzie może on tak naprawdę
pracować. Koncert przygotowały i poprowadziły Ewelina Klein oraz Anna Milczewska.

Bal Wszystkich Świętych

D

nia 31 października 2017 r. odbył się już trzeci BAL WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH w Rybackim Centrum Kultury i Formacji
BOLENIEC. Liczna grupa dzieci wzięła udział w tym wydarzeniu.
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Międzynarodowy Plener Malarski ŁEBA –
ŻARNOWSKA wrzesień/październik AD 2017
„Na Skrzyżowaniu Kultur – Śladami
Generała Haller – W Stulecie Niepodległosci”

W

miesiącu wrzesień – październik
AD 2017, na malowniczej Ziemi
Słowińskiej nad polskim Bałtykiem rozpoczęła się realizacja II części Międzynarodowgo Projektu Artystycznego „Od
Lizbony do Władywostoku via Mińsk &
od Helsinek do Aten via Warszawa”. Ośrodek Wypoczynkowy Posejdon w Łebie
oraz Pensjonat Sielanka w Żarnowskiej
nad jeziorem Łebsko podjęły się udzielenia artystycznej gościny twórcom
z Polski i zagranicy w ramach realizacji tematycznego projektu kulturalnego
i tzw. Przystanków Artystycznych ŁEBA –
ŻARNOWSKA. Serdeczne podziekowanie składamy właścicielom tych ośrodków
wczasowych tj. Pani Teresie Ostrowskiej,
Panu Rafałowi Ostrowskiemu oraz Panu
Waldemarowi Kwidzyńskiemu za podjęcie niniejszego wyzwania organizacyjnego.
Międzynarodowy Projekt Artystyczno-Społeczny „Od Lizbony do Władywostoku via Mińsk & od Helsinek do Aten via
Warszawa” nawiązuje do słów z lat 60-tych
francuskiego Generała DeGaulla o kulturze europejskiej od Atlantyku po Pacyfik
ale także do słów fińskiego Generała Mainhaimma o cywilizacji europejskiej od
Morza Północnego po Morze Środziemne.
Przesłaniem Projektu jest integracja i budownie więzi kulturalnych, społecznych, międzyludzkich pomiędzy

narodami, państwami ponad podziałami politycznymi, ponad granicami państwowymi i ograniczeniami mentalnymi,
poszukując przyjaźni, wspólnoty uniwersalnej międzyludzkiej poprzez kulturę
i sztukę.
I część Projektu została organizacyjnie zaproponowana i zrealizowana przez
władze kulturalne, administracyjne, społeczne Białorusi, a pod patronatem honorowym Sekretarza Generalnego UNESCO,
także Ministra Spraw Zagranicznych Białorusi, Mera Miasta Mińska, Muzeum
Miasta Mińska oraz prestiżowej, o renomie europejskiej Galerii im. Savickiego
w Mińsku.
W Projekcie uczestniczą artyści z 27
stolic europejskich i azjatyckich m.in. od
Lizbony, Madrytu, Paryża, Rzymu, Warszawę po Mińsk, Moskwę, Saint Petersburg, Astanę, Baku.
Oficjalna inauguracja Projektu tj. uroczysty wernisaż oraz dwumiesięczna wystawa odbyła się we wspomianej Galerii
Savickiego 16 grudnia 2016 r. w Mińsku
z udziałem najwyższych władz państwowych, kulturalnych, społecznych Białorusi a także z udziałem najważniejszych
mediów na szczeblu regionalnym i państwowym. Wystawa prezentowana była
już w Mińsku, Moskwie, Władywostoku,

Astanie i planowana jest na drugie półrocze bieżącego roku, by także w następnym
2018 r. zawitać do stolic Europy Środkowej i Zachodniej.
Segment polski projektu, którego komisarzem organizacyjnym jest Marek Madej
członek Związku Polskich Artystów Plastyków, a którym działaniom patronuje
Prezes OW ZPAP Bożenna Leszczyńska,
zaprezentowany został w dniach 16 –
31 sierpnia 2017 r. na wystawie w Galerii Lufcik Domu Artysty Plastyka ZPAP
w Warszawie. Na dorobek tematycznej
wystawy złożyły się obrazy polskich i zagranicznych artystów ze zrealizowanych
na terenie całej Polski w pierwszym półroczu 2017 r. dziewięciu wspomnianych
tzw. Przystanków Artystycznych. Były to
kolejno plenery malarskie także w formule sympozjum ( obraz + słowo) poczynając
od stycznia 2017 r.: Przystanek POZNAŃ
Hotel DeSilva Premium Poznań, w marcu Przystanek MIERKI koło Olsztynka
Hotel Kormoran, w kwietniu Przystanek
GIŻYCKO/RYDZEWO nad jeziorem Niegocin Gospoda pod Czarnym Łąbędziem
oraz Hotel Europa, w maju Przystanek
MIELNIK Hotelik U Florina, w czerwcu
Przystanek GORAJ Zamek Hochbergów
i Nadleśnictwo SARBIA oraz Przystanek
JAROSŁAWIEC OW Przywodny, w lipcu
ponownie Przystanek Poznań Hotel DeSilva Premium Poznań oraz Przystanek
SŁUBICE-PAŁAC koło Płocka i na zakończenie I części cyklu Przystanek ZGIERZ
– Park Kultury Miasta Tkaczy.
W realizacji segmentu polskiego tematycznego projektu uczestniczyli artyści z sześciu europejskch i azjatyckich
państw tj. Białorusi, Litwy, Rosji, Ukrainy, Korei Południowej i oczywiście Polski.
Kuratorami artystycznymi poszczególnych Przystanków byli. m.in. Andrey
Karpiankou z Akademii Sztuk Pięknych
w Mińsku, Irina Amosova Novikova z Litwy, doc. Evgenij Mashokvskij z Uniwersytetu w Kaliningradzie, Maria Sadowska
z Łodzi, Hanna Mróz Witaszek z Łodzi,
Barbara Pierzgalska z Warszawy.
Opiekę merytoryczną nad oprawą artystyczną tematycznych Przystanków
objęła Prezes Okręgu Warszawskiego
Związku Polskich Artystów Plastyków
Bożenna Leszczyńska. Tutaj także szczególne podziękowanie składamy prof.
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Zbigniewowi Bajkowi Kierownikowi
Pierwszej Pracowni Interdyscyplinarnej na Wydziale Malarstwa Akademii
Sztuk Pięknych w Krakowie za wspieranie od początków tego Projektu, a także
prof. Mariji Karpiankowey z Akademii
Sztuk Pięknych w Mińsku
Patronatu Honorowego poszczególnym
Przystankom Artystycznym w Polsce
udzielił Jego Ekscelencja Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Białoruś w Polsce Aleksandr Averyanov, Jego
Ekscelancja Ksiądz Biskup Senior Diecezji Łowickiej Józef Zawitkowski, Rektor
Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki Prof. Paweł
Bromski, Właścieiele Hoteli DeSilva Polska Sylwia i Krzysztof Respondek oraz
Krzysztof Kasprzyk, a także Wójt Gminy
Mielnik Eugeniusz Wichowski oraz Wójt
Gminy Słubice Krzysztof Dylicki.
W działaniach organizacyjnych
wsparcie otrzymaliśmy od Dyrektora
Aliaksandra Shantarovicha z Mińskiego
Państwowego Kollegu Artystycznego im.
Glebowa na Białorusi, a w Polsce od Dyrektora Mikhaila Rybakova z Centrum
Kulturalnego Białorusi w Warszawie, Dyrektora Igora Żukovskiego z Rosyjskiego
Ośrodka Nauki i Kultury w Warszawie,
Przewodniczącego Związku Zawodowego Twórców Kultury Krzysztofa Dzikowskiego oraz Prezesa Fundacji Droga Życia
Adama Kompowskiego oraz Prezesa Kongregacji Przemysłwo Handlowej Jana Rakowskiego.
W pierwszej części projektu wzięli
udział artyści m.in. Pavel Maslennikov
z Białorusi, Svetlana Kostritsa z Białorusi, Tany Maslennikov z Białorusi, Vejas
Vygantas z Litwy, Irina Amosova Novikova z Litwy, Seunguk Lee z Korei Południowej, Lione Grigaliuainte z Litwy,
Volodymyr Bobryk z Ukrainy, Andrey
Renskov z Rosji, Vera Evseeva z Rosji,
a wśród polskich uczestników m.in. Ewa
Żelewska Wsiołkowska z Krakowa, Jan
Brodziak z Warszawy, Stanisław Stoń
z Warszawy, Agnieszka Niżegorodcew
z Krakowa, Barbara Cuper Zbierska z Łodzi, Maciej Fronczak z Warszawy, Ewa
Gronostajska z Pruszkowa. Projektowi towarzyszy wydany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Białorusi
okazały, profesjonalny katalog prezentujący prace uczestników z 27 stolic europejskich tak w zapisie cyfrowym jak
i w wydaniu tradycyjnym tj. na papierze.
Stronę polską reprezentują prace akwarelowe komisarza organizacyjnego projektu segmentu polskiego Marka Madeja,

przedstawiające historyczne, tradycyjne
siedliska polskiej szlachty i inteligencji
tzw. mateczniki kultury polskiej m.in.
Dworek Fryderyka Chopina w Żelazowej
Woli koło Sochaczewa czy Dworek w Głuchach koło Radzymina, miejsce urodzin
wieszcza polskiego Romantyzmu Kamila
Cypriana Norwida i inne.
Serdeczne podziękowanie składamy organizatorom, sponsorom poszczególnych
etapów Projektu za wspieranie kultury,
sztuki i oczywiście artystów tj: Dyrektorowi Łukaszowi Łabanowskiemu z Hotelu
DeSilva Premium Opole, Dyrektorowi Michałowi Chocimskiemu z Hotelu DeSilva
Premium Poznań, Dyrektorowi Zbigniewowi Sieleckiemu z Hotelu Kormoran
w Mierkach koło Olsztynka, Prezes Selwinie i Jerzemu Nowakowskim z Gospody
pod Czarnym Łabędziem w Rydzewie koło
Giżycka, Prezes Joannie Dzienis z Hoteu
Europa w Giżycku, Dyrektorowi Michałowi Baranowskiemu z Gminnego Ośrodka
Kultury i Rekreacji w Mielniku, Nadleśniczemu Maciejowi Strawie z Nadleśnictwa
Sarbia nad Notecią, Dyrektorowi Markowi Leśniewskiemu z Centrum Kultury
i Sportu w Postomino, Prezesowi Sławomirowi Ambroziakowi z Pałacu-Słubice
koło Płocka, Dyrektorowi Karolowi Maślińskiemu z Parku Kulturowego Miasta
Zgierza.
Sierpniowa wystawa projektu „Od Lizbony do Władywostoku via Mińsk & od
Helsinek do Aten via Warszawa” w Galerii
Lufcik Okręgu Warszawskiego Związku
Polskich Artystów Plastyków była podsumowaniem pierwszej części segmentu
polskiego, jednocześnie stała się zaczynem do dalszych działań artystyczno –
społecznych w drugiej połowie 2017 r.
i następnie AD 2018 r.

Natomiast dwa malarskie spotkania
artystyczne 26 września br. w Galerii
Herbaciarni Posejdon w Łebie a także 28
października br. w Centrum Informacji
Turystycznej w Łebie „Brama Kaszubskiego Pierścienia” rozpoczęły nowy cykl tematycznych spotkań twórców nie tylko
z Polski, Europy ale także i Azji.
Wrześniowo-październikowemu pobytowi artystów na Ziemi Słowińskiej przypisano dodatkowe społeczne wyzwanie tj.
temat związany z przypadającą w 2018 r.
Setną Rocznicą Odzyskania przez Polskę
Niepodległości i towarzyszącemu temu
wydarzeniu symbolicznym Zaślubinom
Generała Józefa Hallera z Polskim Bałtykiem. W powyższym kontekście Honorowego Patronatu nad Przystankiem Łeba
i Żarnowska udzielił Prezes Stronnictwa
Pracy prof. Zbigniew Wrzesiński oraz
Prezes Okręgu Warszawskiego Związku Polskich Artystów Plastyków Bożenna Leszczyńska a uroczyste zakończenie
tematycznego pleneru 28 października
br. w Centrum Informacji Turystycznej
w Łebie uświetnił swoją obecnością także Przewodniczący Rady Miasta Łeba
Zdzisław Stasiak. Stonnictwo Pracy jest
historycznym spadkobiercą etosu Polski
Przedwojennnej i odzyskania niepodległości, założonej właśnie m.in. przez
Generała Józefa Hallera, także Premiera Ignacego Paderewskiego oraz Posła II
RP Wojciecha Korfantego, a w okresie II
Wojny Światowej członkiem Stronnictwa
Pracy był Karol Wojtyła, przyszły Kardynał i Papież.
We wrześniu i październiku AD 2017
w Łebie w Ośrodku Wczasowym Posejdon
oraz w Żarnowskiej w Pensjonacie Sielanka malowali m.in.: Julia Myga (Polska/
Rosja), Hanna Styczyńska, Jan Brodziak,
Wojciech Rutkowski, Barbara Pierzgalska,
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Sztuka
Maciej Fronczak, Ewa Gronostajska, Mariusz Szymański, Ewa Osowska, Seunguk
Lee (Korea Płd.), Wit Bogusławski, Marek
Madej, Ewa Dołgań Piotrowska, Elżbieta
Szarejko. W imieniu artystów serdeczne podziękowanie składamy Kierownik
Centrum Informacji Turystycznej w Łebie Pani Julii Tomickiej oraz Asystentowi Burmistrza Panu Michałowi Sałta za
współzorganizowanie 28 października br.
uroczystego podsumowania artystycznego w kameralnej, klimatycznej Galerii na
Piętrze w CIT „Brama Kaszubskiego Pierścienia” w Łebie. Kuratorami artystycznymi całego przedsięwzięcia byli: we
wrześniu Maciej Fronczak z Warszawy
oraz w październiku Wojciech Rutkowski z Mławy, a obowiązkom komisarza organizacyjnego przewodził Marek Madej,
Przewodniczący Sekcji Plenerowej Związku Zawodowego Twóców Kultury.
Marek Madej

Konkurs plastycznofotograficzny
S

łowiński Park Narodowy ogłasza konkurs plastyczno-fotograficzny Wędrowne ptaki wodno-błotne Pobrzeża Słowińskiego. Celem Konkursu jest zaprezentowanie gatunków
wędrownych ptaków wodno-błotnych, które można zaobserwować podczas przelotów na terenie Pobrzeża Słowińskiego.
Wykaz rzeczonych gatunków stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu.
Konkurs ma zasięg ogólnopolski i jest przewidziany dla osób
w trzech przedziałach wiekowych, dla których określa się następujące formy prezentacji tematu:
I / 3-6 LAT / forma prezentacji tematu: PRACA PLASTYCZNA /
II / 7-14 LAT / forma prezentacji tematu: PLAKAT /
III / POWYŻEJ 14 LAT / forma prezentacji tematu: FOTOGRAFIA /
Prace konkursowe należy przesyłać pocztą tradycyjną do
dnia 20 listopada 2017 r. z dopiskiem na kopercie „LIFE 13 NAT/
PL/000018 – Konkurs plastyczno-fotograficzny” na adres:
Słowiński Park Narodowy ul. Bohaterów Warszawy 1A, 76214 Smołdzino.
Regulamin Konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym
dostępne są pod adresem: www.lifenatura.slowinskipn.pl
Zapraszamy do udziału w konkursie DZIECI, MŁODZIEŻ
i OSOBY DOROSŁE.
Konkurs realizowany jest w ramach projektu LIFE 13/NAT/
PL/000018 pn. „Ochrona wybranych siedlisk i gatunków priorytetowych Ostoi Słowińskiej PLH220023 i Pobrzeża Słowińskiego PLB220003 Etap I”
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ZAPROSZENIE
Z

arząd Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Łeby” zaprasza do zgłaszania
zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.
Jeżeli Państwo chcą wnieść zmiany
dotyczące m.in. zakresu celów, zmian

procedur naboru wniosków, budżetu na
poszczególne konkursy, harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie,
wskaźników do zrealizowania, można to
zrobić właśnie teraz.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Łeby” informuje, iż w ramach
konkursu 4/2017 „Wspieranie różnicowania działalności rybackiej oraz tworzenie miejsc pracy” wpłynęło 8 wniosków
o dofinansowanie.
Wysokość środków przeznaczonych
na konkurs wynosi 730 170,00 zł. Złożone wnioski wpłynęły na łączną kwotę
dofinasowania 1 109 588,74 zł co stanowi 152% środków przeznaczonych dla
przedsiębiorców w 2017 roku.
Wnioski zostaną ocenione przez Radę
Lokalnej Grupy Działania w listopadzie,
wybrane do dofinansowania i następnie

przesłane do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego w Gdańsku,
z którym ostatecznie zostanie podpisana umowa o dofinansowanie z beneficjentami.
Następny konkurs dla przedsiębiorców
przewidujemy jesienią 2018 r.
W I półroczu 2018 roku planujemy konkursy na :
– wspieranie edukacji wodnej młodzieży
-wspieranie budowy i promocja marki
obszaru w oparciu o zintegrowane pakiety turystyczne łączące lokalne produkty
i usługi rybackie

Zmiany należy zgłaszać do dnia 20 listopada 2018 roku na formularzu dostępnym na stronie www.dorzeczeleby.pl
W dniu 24 listopada 2018 roku o godzinie 11.00 w Gminnym Ośrodku Kultury
i Sportu w Wicku odbędzie się spotkanie
konsultacyjne dotyczące zaproponowanych przez Państwa zamian, na które zapraszamy.

-rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury publicznej i infrastruktury kultury bazującej na
tradycjach obszaru szczególnie morskich
i rybackich .
Aktualnie nasze biuro mieści się w Łebie przy ulicy Jachtowej 8.
Na naszej stronie www.dorzeczeleby.
pl znajdziecie Państwo aktualności z życia naszej Grupy jak i ogłoszenia o konkursach .
Ewa Horanin
Dyrektor biura
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INPRO CUP GDAŃSK 2017 – V
OTWARTE MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI MORSÓW W PŁYWANIU EKSTREMALNYM

Nasz klub reprezentować będą:
Małgorzata Barańska
Anna Stawarz-Szymczyk

Wojciech Grabowski
Piotr Głuszko
Piotr Klawikowski
Dawid Tryba
Jakub Guzik
Mikołaj i Nikodem Panek
Wszystkich klubowiczów i mieszkańców Łeby prosimy o osobiste
wsparcie i doping w tym dniu.
Stawka wielka, bronimy tytułu
Mistrzów Polski w Sztafecie
z 2016! TERMIN i MIEJSCE
ZAWODÓW: 2.12.2017r. (sobota) godz.10:30
GDAŃSK – ul. Szafarnia 6
U/4 PORT JACHTOWY – Marina Stare Miasto

MIKOŁAJKOWY CHRZEST
MORSÓW ŁEBSKICH
10.12.2017r., godz.12:00
Wszystkich kandydatów na
morsów łebskich zapraszamy na
niepowtarzalny chrzest na MORSA ŁEBSKIEGO.
Zarząd gwarantuje zimną wodę,
wspaniałą zabawę w naszej morsowej rodzinie,poczęstunek ze
smacznym kiszonym szwedzkim
śledziem.
Prosimy o zgłoszenia do dnia
3.12.2017.
Zgłoszenia przyjmują:
kandydaci spoza Łeby – mors
Piotr 880 192 699
kandydaci z Łeby – foczka Krystyna 697 945 694
Można bezpośrednio na morsowaniu.

XXVI Finał WOŚP
w Łebie – zapowiedź

D

rodzy Państwo, zapraszamy Was serdecznie na XXVI Finał
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbędzie się
14 stycznia 2018 roku, w godzinach od 15.00 do 18.00 w Rybackim Centrum Kultury i Formacji BOLENIEC w Łebie. Gwiazdą
wieczoru będzie NOWATOR – polski raper, wokalista i autor
tekstów, a także muzyk i kompozytor. Znany z takich hitów jak:
„Co tu jest grane”, „Wrócę nad ranem”, czy choćby „Przez chwilę”.
Oprac. Michał Sałata
Fot. Materiały prasowe
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BŁĘKITNE MORSY ŁEBSKIE

za przybycie, za kąpiel i wspaniałą atmosferę oraz zabawę. Podziękowania dla
pani ANI MIELKE i jej zespołowi za wspaniałą muzykę szantową. Szczególne podziękowania dla BURMISTRZA MIASTA
ŁEBA, RADNYCH MIASTA, CENTRUM
INFORMACJI TURYSTYCZNEJ, LOKALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ, za
przybycie i zaszczycenie swoją osobowością naszej kąpieli, PODZIĘKOWANIA
DLA PREZESA PORTU JACHTOWEGO
ORAZ CAŁEJ ZAŁOGI PORTU – SEZON
MORSOWY 2017 \ 2018 UWAŻAM ZA
OTWARTY. Kąpiących się morsów było
około 100 .
MORS ŁEBSKI IRENEUSZ MANIA

21 10 2017 morsy rozpoczęły sezon
morsowy 2017 \ 2018 w porcie jachtowym w Łebie. Morsów powitał prezes
portu jachtowego. Po kąpieli odbył się
poczęstunek, nie zabrakło grochóweczki, bigosiku, kiełbasek, kaszaneczki,
ciasta oraz innych smakołyków. Na kąpiel przyjechały morsy z dużym stażem
w morsowaniu, ku naszemu zaskoczeniu

przybyło kilkudziesięciu debiutantów,
żeby spróbować przygody z morsowaniem, były to osoby w różnym wieku
za co im z osobna dziękujemy. Wśród
przybyłych gości były: foczki i morsy WEJHEROWA, WŁADYSŁAWOWA,
SŁUPSKA, BIAŁOGARDU, BISZTYNKA, DRAWSKA POMORSKIEGO, HELU,
BOŻY TUCHOM I GDYNI. Dziękujemy im

Kąpiel Błękitnych Morsów Łebskich odbywa się w każdą sobotę i niedzielę plaża
B koniec ulicy Turystycznej o godzinie
11:00 chętnych spróbować przygody
z zimnymi kąpielami serdecznie zapraszamy, indywidualne kąpiele można ustalać na telefon 600 469 925.

Wywiad z Jarosławem Gburczykiem –
pasjonatem Historii naszego miasta

Skąd Pan czerpie wiedzę na temat historii Łeby?
– Źródeł wiedzy o historii Łeby jest dużo
w odniesieniu do XX w., ale już znacznie
mniej dotyczących XIX i wcześniejszych
wieków. Im bardziej cofamy się w czasie,
tym niestety coraz więcej białych plam.
Na potrzeby zainteresowań najczęściej
korzystam z niemieckich opracowań, publikacji i archiwaliów, które są rozsiane po

polskich i niemieckich bibliotekach, archiwach, muzeach, antykwariatach, a także znajdują się w posiadaniu organizacji,
instytucji i osób prywatnych. Niemal
wszystkie źródła sprzed 1945 r. były pisane w tym języku, z uwagi na wielowiekową przynależność miasta do państw
niemieckojęzycznych. Dużą wartość
mają wspomnienia, dzienniki i relacje
dawnych mieszkańców oraz osób kiedyś z Łebą związanych. W tym biuletyny
„Związku Łebian” (Bund der Lebaer) – organizacji zrzeszającej dawnych niemieckich mieszkańców miasta. Nieocenione
są biblioteki cyfrowe i zasoby internetu,
z których często korzystam. Nie sposób tu
pominąć publikacje polskich historyków
i kontakty z innymi pasjonatami. Jeżeli do
tego dodamy zdjęcia, widokówki, mapy,
wytwory artystyczne, pamiątki, a nawet
dawne odciski stempli pocztowych i bilety kolejowe, to obraz zacznie układać się
w całość. Co jakiś czas otwierają się nowe,
do tej pory nieznane lub jeszcze nieopracowane tematy, więc bezczynność mi nie
grozi. Być może to wszystko brzmi poważnie, ale spokojnie, nie jestem niewolnikiem własnych zainteresowań.

Czym Pan zajmuje się na co dzień?
– Na chleb zarabiam w sposób absolutnie niezwiązany z historią, chyba
że motoryzacji (żartuję). Od lat jestem
pracownikiem przedsiębiorstwa zarządzającego kilkoma dużymi płatnymi parkingami i garażami wielopoziomowymi.
Moją rolą, jako dyspozytora, jest nadzór
nad prawidłowym funkcjonowaniem
wszystkich trybików tego wbrew pozorom skomplikowanego systemu, który
działa w pełni automatycznie. To praca polegająca w połowie na śledzeniu
monitorów, a w połowie na sprawach
technicznych i organizacyjnych. Jako ciekawostkę chciałbym dodać, że posiadamy
tyle miejsc parkingowych, że spokojnie
zmieściłyby się na nich wszystkie samochody łebian i jeszcze zostałoby sporo
miejsca dla turystów.
Dlaczego wyjechał Pan z Łeby, kiedy
to było oraz gdzie Pan obecnie mieszka?
– Łebę opuściłem jesienią 1989 r. jako
26-latek, dołączając do rodziców i rodzeństwa, którzy wyjechali pół roku wcześniej

Historia
i osiedlili się w Niemczech nad Morzem
Północnym. Główną przyczyną naszej
emigracji były względy ekonomiczne,
gdzie zwyczajnie po ludzku człowiek
chciał sobie poprawić szarą egzystencję.
Działo się to w okresie upadku słusznie minionego ustroju, kiedy w Polsce
przeciętnie zarabiało się czarnorynkową
równowartość 30-40 dolarów miesięcznie. W przesiedleniu i starcie na obcej
ziemi pomocne było pochodzenie mojego
ojca, który urodził się na terenie Wolnego Miasta Gdańska.
Kiedy narodziła się pasja związana ze
zgłębianiem wiedzy o Łebie?
– Już w latach 70. jako kilkunastoletni
chłopak fascynowałem się różnymi historyjkami o Łebie, które czasami brzmiały sensacyjnie i nieprawdopodobnie, ale
nie było nikogo i niczego, co by je mogło
zweryfikować. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że nieżyjący już pan Edward Kubiak
miał dużą wiedzę o dziejach Łeby, chociaż
mieszkaliśmy 150 metrów od siebie. Powoli, różnymi sposobami zacząłem dociekać w temacie. Na początku była to
zwykła ciekawość, która z czasem przerodziła się w pasję. Kamieniem milowym
w jej rozwoju był rok 2001, kiedy kupiłem pierwszy komputer. Pozwolił on wygodnie archiwizować i opracowywać
posiadany materiał oraz czerpać pełną
garścią z rosnących zasobów internetu.
Od tego czasu możemy mówić o znacznym ożywieniu zainteresowań. Zwłaszcza, że kilka lat wcześniej opanowałem
język niemiecki.
Interesuje się Pan historią powszechną czy tylko historią tego regionu (miasta Łeby)?
– Nie sposób zajmować się przeszłością
Łeby w oderwaniu od dziejów regionu,
który dodatkowo często zmieniał przynależność państwową. Tu automatycznie
wkraczamy w obszar historii tych państw.
Poza tym w Łebie do XIX w. w zgodzie
obok siebie żyli Niemcy i Kaszubi, więc
w tym kontekście warto zahaczyć o etnografię. Natomiast historią powszechną
interesuję się w stopniu raczej umiarkowanym. Pasja związana z dziejami Łeby
sprawia mi dużo satysfakcji. Jest portem,
w którym czuję się bezpiecznie i stanowi
odskocznię od prozy codzienności. Główny nurt moich zainteresowań kończy się
przed rokiem 1950. Posiadaną wiedzę spisałem i umieściłem w sieci pod adresem
historialeby.pl.tl

Najciekawszy „news” zdaniem Pana
związany z historią Łeby?
– Tu zabił mi pan ćwieka, bo trudno z tysięcy interesujących wątków wyłuskać
ten najciekawszy. Dlatego w to miejsce
chciałbym przedstawić największą niegodziwość dawnych łebian. Bezsprzecznie było nią... pijaństwo, kilkukrotnie
wzmiankowane w ciągu wieków. Jednym ze świadectw jest kronika pastora
Scheera, który w 1766 roku tak pisał: „Nabożeństwa niedzielne rozpoczynały się
przeważnie z opóźnieniem dlatego, że
do kościoła przychodziło wielu pijanych.
Czasami zaraz po niedzielnym obiedzie
urządzali oni sobie zakrapiane podwieczorki”. Posiadam wspomnienia byłych
mieszkańców z okresu międzywojennego, w których podają, że w soboty, niedziele i święta połowa tutejszych mężczyzn
utrzymywała się na nogach bardzo niepewnie. Również w dni powszednie na ulicach widywano wielu pijanych. Długo to
trwało, ale pod koniec XX w. sytuacja na
froncie trzeźwości uległa znacznej poprawie. Tak mi się przynajmniej wydaje.
Czy często Pan odwiedza Łebę?
– Niedawno w miarę dokładnie policzyłem wszystkie wypady do Łeby w ciągu całego 28-letniego okresu emigracji. Wynik
był całkiem przyzwoity, oscylujący wokół 75 pobytów. Dawniej przyjeżdżałem
3-4 razy w roku, a ostatnimi laty zazwyczaj 2. Tak czy inaczej corocznie spędzam
tu 4 tygodnie. Zdarzało się dostosować
urlop do konkretnych wydarzeń w mieście. Ostatnio do ubiegłorocznych prac
archeologicznych przy ruinach kościoła
w Starej Łebie. Kilka razy mogłem je obserwować, doświadczając autentycznego
dotyku historii.
Co w Łebie jest takiego wyjątkowego,
że chce się tu wracać?
– Przyczyn jest wiele i pewnie występuje ich kilka naraz. Dla jednych kluczowe będzie błogie wylegiwanie się na
piaszczystej plaży, dla drugich romantyczne spacery z ukochaną po malowniczych uliczkach, a trzeciego urzeknie
nadmorski klimat lub magia ruchomych
wydm. Tak można by wymieniać jeszcze
długo. Mnie osobiście z Łebą łączy silna
więź emocjonalna. Tu się wychowałem
i spędziłem młodość, tu mam kolegów,
znajomych, starych przyjaciół i układy
rodzinne. Znam tu każdą ścieżkę, ulicę,
dom, zapach lasu, morza i portu, i w miarę

dobrze poznałem historię tego fascynującego miasteczka. To wszystko sprawia, że
tu odpoczywam najlepiej. Również moi
dwaj synowie zachwycili się Łebą i wiele
razy kroczyli drogami, po których chadzałem w młodości. Pewnie przyjadą tu
jeszcze niejeden raz.
Czy jest Pan z wykształcenia historykiem?
– Nie jestem historykiem z uwagi na
brak wyższego wykształcenia i niezbędnych studiów w tym zakresie. Nigdy nie
przejawiałem zainteresowania, aby zająć
się tą dziedziną profesjonalnie.
W chwili obecnej największym wyzwaniem jest budowa 2 odcinka DW214
do Łeby. Jakby mógł Pan przybliżyć naszym czytelnikom, jak wyglądała historia związana z budową pierwszej drogi
twardej z Lęborka do Łeby (kiedy rozpoczęto prace? ile trwały?)
– Od półtora wieku Łeba jest połączona
z Lęborkiem szosą o twardej nawierzchni. W 1869 r. po bardzo długim, 26-letnim
okresie wreszcie ukończono jej budowę.
Wcześniej z Łeby do Lęborka jeździło
się traktem gruntowym przez Wrzeście
i Skarszewo, omijając Charbrowo i Wicko. Według XVIII-wiecznej mapy tamtędy prowadził szlak pocztowy, czyli była
to droga główna. Oddanie nowej, brukowanej szosy w sposób zasadniczy zmieniło warunki podróżowania i transportu
towarów. Powodem tak długiego okresu
budowy były problemy finansowe, związane z katastrofalną suszą i nieurodzajem
w latach 1846-47. Projekt uzyskał płynność finansową dopiero w 1852 r. Niestety, po paru latach roboty znowu utkwiły
w miejscu. Tym razem pod Łebą. Powodem były zaległości tutejszego magistratu z płatnościami na końcowy odcinek, co
wstrzymało dalszą budowę na kilka lat.
Na zakończenie tej długo wyczekiwanej
inwestycji utwardzono dzisiejszą ul. Kościuszki, stosując nieobrobiony kamień
polny tzw. kocie łby. Była to pierwsza wybrukowana ulica w mieście. W roku 1912
wymieniono jej nawierzchnię na obrobione kamienie z czerwonego granitu o gładzonej powierzchni. Ten majstersztyk
sztuki brukarskiej przetrwał do przełomu lat 70. i 80.
rozmawiał Michał Sałata
Centrum Informacji Turystycznej w Łebie
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Teresjada 2017

5

listopada 2017r odbyła się Teresjada – ,,Zdrowie – dbajmy o siebie, bo zawsze jest
coroczne święto Pań noszących to pięk- na to czas”. Podczas trzygodzinnego spotne imię, organizowane przez Uniwersytet kania uczestnicy mogli skorzystać m.in.
Trzeciego Wieku w Łebie. Wydarzenie z wykładu pt. ,,Zasady zdrowego odżywiaodbyło się po raz trzeci i jak każdego nia i sposoby wspierania odporności orroku imprezie towarzyszył ważny cel. ganizmu w okresie jesienno-zimowym”
W tym roku Teresjada stała pod hasłem: poprowadzonego przez Panią dietetyk

Darię Opara. Uczestnicy poznali dwie
wyjątkowe kobiety z powiatu lęborskiego, które opowiedziały o swoich zajęciach
w cyklu: ,,Praca pełne pasji” Były to Panie
Aleksandra Majchrzak sołtys Krępy Kaszubskiej oraz Marzena Reclaf z gminy Cewice, która jest organizatorem spływów
kajakowych po rzece Bukowinie. Przy
stanowiskach zorganizowanych przez
SPS ZOZ Lębork Panie mogły skorzystać
z bezpłatnych badań na poziom cukru we
krwi, poziom ciśnienia tętniczego oraz zapoznać się z metodą samokontroli piersi
i sposobów znajdywania guza (na fantomach). Oprawę artystyczną zapewnił zespół Rapsodia z Wicka pod kierunkiem
Elżbiety Mart. Teresjada odbyła się po raz
trzeci pod gościnnym dachem ośrodka
wypoczynkowego Zdrowotel który specjalnie na tę okazję przygotował pyszny
i zdrowy poczęstunek. Honorowy Patronat – Starostwo Powiatowe w Lęborku,
Gmina Miejska Łeba, sponsor Energa.
Dorota Reszke
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„Jestem łebski”
R

uszyła V edycja projektu „Jestem łebski” organizowanego przez bibliotekę
miejską w Łebie. W tym roku biorą w nim
udział uczniowie klas V i VI szkoły podstawowej. Do tej pory do projektu zgłosiło
się 20 uczniów, ale lista jest ciągle otwarta.
Dla niektórych to już trzeci z kolei rok,
podczas którego będą poznawać tajemnice swojego miasta.
Projekt „Jestem łebski” ma na celu zapoznanie młodzieży z historią i zabytkami
Łeby, z jej kultowymi mieszkańcami oraz
ważnymi dla Łeby wydarzeniami. Udział
w nim to nie tylko nauka i zabawa, ale czasami ciężka praca.
Podczas spotkań w bibliotece ucznio- „Rybmor.” Sprawdzą również czy łebianie
wie stworzą makietę miasta, na której pamiętają jeszcze takich mieszkańców
zaznaczą miejsca warte obejrzenia oraz jak: piekarz Tomasz Stachowiak, pielęgzaprojektują łebskie kartki.
niarka Stanisława Nowak, lekarz Zenon
Dużym zainteresowaniem wśród mło- Grzybowski, malarz Ryszard Cenckiewicz,
dzieży w poprzednich projektach cieszyło rzeźbiarz Andrzej Miszczak czy pasjonat
się pozyskiwanie informacji od starszych historii Łeby Edward Kubiak. A może pomieszkańców Łeby na temat powojen- znają kogoś nowego?
Podczas projektu nie może zabraknąć
nych wydarzeń w mieście oraz łebian,
którzy byli i są znani nie tylko w środo- zajęć poświęconych Słowińskiemu Parwisku lokalnym, ale także w Polsce i na kowi Narodowemu, który w tym roku obświecie. Tym razem uczestnicy projek- chodzi 50 – lecie swojego istnienia. Łebscy
tu będą mieli za zadanie zdobyć informa- wybiorą się do filii Muzeum Przyrodnicje o zakładach przemysłowych, które czego w Rąbce, aby lepiej poznać florę
funkcjonowały w Łebie, m.in. mleczarni, i faunę Parku.
rozlewni wód, Państwowym GospodarPoznają również pracę ratowników
stwie Rybackim oraz Spółdzielni Pracy, morskich z Brzegowej Stacji RatowniPrzetwórstwa i Rybołówstwa Morskiego czej w Łebie.

Pieśni patriotyczne
w bibliotece miejskiej
11

Listopada, w 99. rocznicę odzyskania przez Polskę
niepodległości, biblioteka miejska w Łebie zaprosiła
mieszkańców do tradycyjnego, wspólnego śpiewania pieśni
patriotycznych. W tym roku dołączyli do nas harcerze z 10 Łebskiej Drużyny Starszoharcerskiej „Leśni Łowcy”, którzy wspólnie z nami chcieli uczcić ten dzień.

Nie mogło zabraknąć akcentów historycznych. Prowadzący
spotkanie oraz śpiew Andrzej Radajewski przybliżył uczestnikom postać marszałka Piłsudskiego, gdyż rok 2017 jest Rokiem
Józefa Piłsudskiego.
Beata Czaja – dyrektor biblioteki miejskiej w Łebie

Zaproszą do biblioteki łebskich rybaków, aby poznać specyfikę tego zawodu
oraz niebezpieczeństwa jakie czyhają na
nich na morzu.
Tradycyjnie w maju uczniowie wezmą
udział w grze miejskiej. Ciekawe, czego
będą szukali tym razem?
Na zakończenie projektu łebscy wydadzą swój biuletyn, w którym zamieszczą
relacje ze swoich działań.
Beata Czaja – dyrektor biblioteki miejskiej
w Łebie
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Z książką do przedszkolaków

R

ozpoczął się nowy rok przedszkolny. Wraz z nim biblioteka miejska powraca do łebskich przedszkoli z projektem
„Z książką do przedszkolaków”.
Od września do czerwca przyszłego roku bibliotekarki będą
odwiedzały przedszkola, w których będą czytały dzieciom bajki i opowiadały legendy o Łebie, jednocześnie zapraszając ich
na spotkania w bibliotece.
Akcja ma na celu promowanie czytelnictwa wśród dzieci oraz
zachęcenie ich do korzystania z biblioteki.
Beata Czaja – dyrektor biblioteki miejskiej w Łebie

„Z książką na walizkach”

W

Łebianie chętnie pomagają
podopiecznym schroniska OTOZ
Animals z Dąbrówki.

W

miesiącu październiku br. pracownicy Urzędu Miasta
Łeby tradycyjnie już zorganizowali zbiórkę darów dla
schroniska “Przytulisko OTOZ Animals” w Dąbrówce koło Wejherowa.
Urzędnicy przekazali trzy pełne przyczepy załadowane po
brzegi: kołdrami, kocami, materacami oraz żywnością mokrą
i suchą dla psów i kotów. Zorganizowanie zbiórki było możliwe dzięki wsparciu i pomocy wielu osób wielkiego serca z terenu miasta Łeby m.in. mieszkańców, radnych, pracowników
urzędu, lokalnych przedsiębiorców oraz stowarzyszeń działających na terenie miasta, którzy chętnie wsparli tą inicjatywę.
Szczególne podziękowania należą się ośrodkowi Lech Resort
& Spa w Łebie, Pensjonatowi „Julia” oraz Ośrodkowi Wypoczynkowemu „Marta & Günter” z Łeby.
oprac. CIT Łeba

tym roku już po raz 10 odbyły się Pomorskie Spotkania Pisarzy z Młodymi Czytelnikami.
„Z książką na walizkach” – to akcja czytelnicza, która ma
na celu popularyzację czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
Dla wielu dzieci jest to często pierwszy kontakt z autorem
ich ulubionych książek. Tegoroczne hasło „walizek” brzmiało „Strachy na lachy”.
W ramach tej akcji biblioteka miejska zaprosiła do Łeby
dwie autorki:
Dorotę Combrzyńską - Nogalę – polonistkę, surdopedagoga, autorkę książek obyczajowych i książek dla dzieci oraz
Małgorzatę Strękowską - Zarembę – pisarkę, dziennikarkę,
współautorkę podręczników.

Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród
dzieci. Autorki zachęcały do zadawania pytań i chętnie na
nie odpowiadały. Nie zabrakło wspólnej zabawy.
Uczniowie mogli kupić książki autorek i poprosić o autograf.
Współorganizatorem akcji była Wojewódzka i Miejska
Biblioteka Publiczna im. Josepha
Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku oraz Wydawnictwo Literatura.
Beata Czaja – dyrektor biblioteki miejskiej w Łebie
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Pokaz biżuterii w bibliotece

Każdy projekt ma wyjątkowy charakter
ze względu na ręczne wykonanie oraz zastosowanie unikalnych materiałów najwyższej jakości.
Projektantka w swoich realizacjach
chętnie sięga po szlachetną porcelanę,
którą w stylowy sposób osadza w srebrze
i mosiądzu.
Biżuteria Aleksandry Puchacz to harmonijne połączenie oryginalnego wzornictwa z funkcjonalnością i jakością
wykonania.
Jej pracownia oferuje własne, oryginalne wzornictwo, a także realizuje prace na zamówienie klientów. Wykonuje
prace jubilerskie w zakresie przerobu
i naprawy biżuterii ze złota lub srebra.
Dodatkowo zajmuje się oprawą kamieni szlachetnych oraz obróbką bursztynu,
a także czyszczeniem oraz odświeżaniem
biżuterii, która utraciła swój blask.
Beata Czaja – dyrektor biblioteki miejskiej w Łebie

W

2012 roku, podczas realizacji przez
bibliotekę miejską projektu „Jestem
łebski”, jednym z zadań, które musieli wykonać jego uczestnicy było znalezienie
w Łebie młodych ludzi, którzy mają ciekawe zainteresowania oraz uzyskanie od
nich informacji na temat ich pasji.
Jedną z takich osób była Aleksandra Puchacz. Dziś projektantka biżuterii.
W bibliotece miejskiej odbyło się spotkanie z artystką, która opowiedziała
o swojej pracy i pokazała stworzoną przez
siebie biżuterię. Było co oglądać.
Aleksandra Puchacz urodziła się
w 1988 roku i do 16 roku życia mieszkała

w Łebie. Następnie przeprowadziła się do
Gdyni, gdzie uczęszczała do Liceum Plastycznego. W 2013 roku ukończyła studia projektowania biżuterii na Akademii
Sztuk Pięknych w Łodzi (wzornictwo, Wydział projektowania ubioru i odzieży).
Projektowaniem oraz tworzeniem biżuterii zajmuje się od 10 lat.
Od 2 lat posiada w Łebie własny warsztat jubilerski zaopatrzony m.in. w piec
jubilerski do wypalania emalii oraz porcelany.
Tworzy autorską markę biżuteryjną, której estetyka opiera się na połączeniu designu i sztuki rzeźbiarskiej.

Bezpłatne zajęcia
ruchowe dla
seniorów!
Z

apraszamy do udziału w bezpłatnych zajęciach ruchowych
dla seniorów “Seniorzy z energią”, które odbywają się w każdy poniedziałek od godziny 17:30 w małej sali w szkole podstawowej przy ulicy Tysiąclecia w Łebie. Chętnych na zajęcia
zapraszamy do zgłoszeń na adres mailowy: it@leba.eu lub pod
numerem telefonu komórkowego 600 800 927. Więcej informacji na stronie www.seniorzyenerga.pl
CIT Łeba
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Piękny Gdańsk

P

oznajemy uroki małej ojczyzny:
„Gdańsk i okolice” to hasło naszej wyprawy dofinansowanej w ramach konkursu grantowego Funduszu „Akumulator
społeczny”.
Pierwszym etapem naszej wyprawy
była Archikatedra w Oliwie i wysłuchanie koncertu organowego, a potem
krótki spacer po Parku Oliwskim. Następnym punktem wycieczki było zwiedzenie Głównego Miasta( Brama Wyżynna,
Targ Węglowy, Wielka Zbrojownia, Targ
Drzewny, Targ Rybny, Długie Pobrzeże,
Żuraw Gdański, Długi Targ).
Zanim jednak dojechaliśmy do Gdańska Oliwy, mieliśmy okazję poznać historię mijanych po drodze miast: Lęborka
i Wejherowa.
Lębork stał się ośrodkiem administracyjnym i miejskim Pomorza Gdańskiego po opanowaniu go przez Krzyżaków
i zniszczeniu przez nich Białogardy. Jako
główna warownia na zachodnich rubieżach państwa krzyżackiego Lębork
uzyskał w 1341 roku prawa miejskie
i rozpoczęto w mieście budowę zamku.
Natomiast Wejherowo założone zostało przez Jakuba Wejhera i w 1650 roku
uzyskało prawa miejskie. Ponieważ przejeżdżaliśmy przez ziemię kaszubską, wysłuchaliśmy kilku przyśpiewek i anegdot
w języku kaszubskim.
Oliwa jest dzielnicą Gdańska. Wschodnią jej granicę wyznacza brzeg Zatoki
Gdańskiej, natomiast zachodnią – las. Od
północy Oliwa graniczy z Sopotem, a od
południa z Wrzeszczem i Zaspą.

U schyłku XII wieku na terenach położonych niedaleko książęcej siedziby
w Gdańsku powstało opactwo cysterskie. Klasztorna legenda głosi, że książęta pomorscy wybudowali tu drewniany
zamek myśliwski, na miejscu którego
powstał później Pałac Opacki. Do Oliwy przybył pełny konwent cysterski
z klasztoru w Kołbaczu, który był filią
opactwa duńskiego Esrom, wywodzącego się z Clairvaux – jednej z najstarszych
filii zgromadzenia cystersów. Cystersi zobowiązywali się do ascezy, kontemplacji
i milczenia. Poza praktykami religijnymi
ich głównym zajęciem była praca fizyczna oraz nauka. Za założyciela oliwskiego

klasztoru uznaje się Sambora I, który zrealizował plany swojego ojca Subisława I.
Sambor I w 1188 roku nadał cystersom
przywilej, zgodnie z którym stali się oni
posiadaczami siedmiu położonych blisko
siebie wiosek: Oliwy, Laskowic, Kłębowa, Starkowa, Stanowa, Gransowa i Sińcimic. Ufundowanie klasztoru umocniło
wpływy chrześcijaństwa na Pomorzu
Gdańskim. Cystersi przyczynili się do
udoskonalenia technik gospodarowania
i stanowili najlepszy przykład postępu
w rolnictwie i gospodarce na tym terenie.
Opactwo Cysterskie w Oliwie, zarządzeniem króla pruskiego z 1831 roku,
po 645 latach istnienia zostało zlikwidowane. Zabudowania klasztorne i kościół
klasztorny Trójcy Świętej przekazano
w 1835 roku parafii katolickiej. Po utworzeniu Diecezji Gdańskiej w 1925 roku
świątynia otrzymała rangę Katedry Diecezji Gdańskiej. Z chwilą utworzenia
w 1992 roku Metropolii Gdańskiej katedra została podniesiona do godności Archikatedry. Obecnie nosi ona wezwanie
Trójcy Świętej. Jest to najstarszy i najwspanialszy obiekt zabytkowy Pomorza
Gdańskiego, który zachwyca imponującym wyglądem zewnętrznym. Dzisiejsza
świątynia to trójnawowa bazylika z dziewięcioprzęsłowym korpusem zachodnim.
W jej otoczeniu znajduje się piękny ogród,
w którym jest barokowy, dawny pałac
opatów. Dziś jest to siedziba galerii sztuki współczesnej.
Najcenniejszym zabytkiem katedry
są organy wykonane przez Jana Wulfa
z Ornety. Mają one 110 głosów i 7876 piszczałek. Oprawę prospektu organowego
stanowią figury 25 aniołów. Na słynnych
organach katedry w Oliwie odbywają się
koncerty podczas Międzynarodowego
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Festiwalu Muzyki Organowej. Mieliśmy
okazję posłuchać krótkiego koncertu wykonanego na tych organach.
Potem udaliśmy się w dalszą drogę do
Gdańska, który jest jednym z najcenniejszych miejskich zespołów zabytkowych
Polsce. Turystów przyciągają tu przede
wszystkim pamiątki kultury i sztuki oraz
tysiącletnia historia.
Górujące nad miastem wzgórze było
głównym punktem obronnym Gdańska.
Obecnie znajduje się tu Centrum Hewelianum, składające się z dwóch wystaw:
„Energia, Niebo i Słońce” oraz „Wehikuł
Czasu”.
Wędrówkę przez historyczną część
Gdańska rozpoczęliśmy przy Bramie Wyżynnej. Przez wieki stanowiła ona główny
wjazd do miasta i początek Drogi Królewskiej. Tak jak Brama Wyżynna uosabiała
potęgę, tak znajdujący się za nią Zespół
Przedbramia przypominał, że w Gdańsku lepiej przestrzegać prawa. To tutaj
znajdowało się więzienie miejskie oraz
katownia. Kilka kroków dalej olśniła nas
blaskiem Brama Długouliczna, zwana
obecnie Złotą. Zbudowana ćwierć wieku
po Bramie Wyżynnej, powstała według
projektu Abrahama van den Blocke w stylu późnego renesansu. W przeciwieństwie do Wyżynnej nie pełniła funkcji

obronnej, lecz jako dzieło sztuki miała
być świadectwem potęgi i bogactwa miasta. Zdobią ją rzeźby będące alegoriami
pokoju, bogactwa, wolności, sprawiedliwości, zgody, sławy i roztropności.
Ulica Długa charakteryzuje się ogromnym bogactwem stylów architektonicznych. Długi Targ to reprezentacyjny plac
Gdańska, który w odróżnieniu od innych
średniowiecznych miast Polski nie posiada rynku. Wzdłuż Długiego Targu stoją
gmachy najważniejszych instytucji publicznych (Zielona Brama, Dwór Artusa
i Ratusz) i najbardziej reprezentacyjne
kamienice mieszczańskie. W Gdańsku
każda uliczka ma swoją historię. Wystarczy przejść się Mariacką, Piwną, św. Ducha czy Ogarną, aby je odkrywać jedna
po drugiej. Fontanna Neptuna – władcy
mórz to chyba najpopularniejszy symbol
Gdańska i jeden z najstarszych pomników o świeckim charakterze. Na uwagę
zasługuje ulica Mariacka. Odbudowana
ze zniszczeń wojennych uliczka przypomina atmosferę starego, hanzeatyckiego
Gdańska.
Żuraw – to zabytkowy dźwig portowy
oraz jedna z bram wodnych Gdańska.
Ciekawy jest również budynek Poczty Polskiej. Przed jej gmachem znajduje się pomnik upamiętniający walkę

pocztowców.
Bazylika Mniejsza św. Brygidy w Gdańsku to symbol nie tylko wiary, ale i dziękczynienia za wolność daną przez Boga
narodowi polskiemu i tym, do których
zawitała ona dzięki „Solidarności”. W bazylice znajdują się liczne tablice, epitafia
oraz pamiątki walk o wolną i niepodległą
Polskę, a także budowany jest bursztynowy ołtarz.
Gdańsk jest miastem pełnym muzeów, galerii, sal koncertowych. To tutaj
powstało Europejskie Centrum Solidarności. Niepowtarzalna architektura dawnych wieków przyciąga zwiedzających
z całego świata.
Dziękujemy naszemu przewodnikowi
Panu Stasiowi za to, że mogliśmy lepiej
poznać Gdańsk, jego historię, zabytki
i współczesność.
Zapraszamy do obejrzenia wystawy fotograficznej, którą przygotowaliśmy we
współpracy z biblioteką miejską w Łebie.
Wystawa będzie dostępna od 27 listopada
2017 roku w Centrum Informacji Turystycznej przy ulicy Kościuszki.
Doceniajmy uroki małej ojczyzny.
Halina Stachewicz
przewodnicząca PZERiI Koło NR 1
w Łebie
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DEN i otrzęsiny klas 7

Literackie spotkanie
z czytelniczym
klubem

18

października w szkole w ramach obchodów święta bibliotek szkolnych
odbyło się spotkanie Klubu Miłośników
Książki, w którym uczestniczyli zarówno
uczniowie jak i nauczyciele. Takie coroczne październikowe spotkania pod kierownictwem pani Eweliny Bas stają się okazją
do wymiany doświadczeń czytelniczych,
przybliżenia życia i twórczości autorów,
a także zaproponowania uczniom ciekawej formy spędzania wolnego czasu.

14

października to Dzień Edukacji
Narodowej, nazywany potocznie
Dniem Nauczyciela. Z racji tego uroczystość w naszej szkole odbyła się w piątek 13.
Apel nie tylko był podziękowaniem
za trudną pracę nauczyciela, który dla

ucznia jest jak koło ratunkowe na morzu
wiedzy, ale był też okazją do przyjęcia
nowych uczniów do braci szkolnej. Siódmoklasiści przeszli chrzest. Pierwsze zadanie polegało na przejściu przez ucho
igielne Neptuna (koło ratunkowe), drugie było próbą uśmiechu przez zjedzenie
plastra cytryny, jak przystało na dzielnych majtków. Na zakończenie otrzęsin
złożono przysięgę:
My, majtki pokładowe przyrzekamy
na swoją głowę zawsze odrabiać prace
domowe. Nie grymasić, do nikogo się nie

kwasić i wszystkich dookoła szanować.
Przestrzegać Statutu Szkolnego i słuchać kapitana naszego!
Całość akademii śpiewem dopełnił zespół Wave pod batutą pana Piotra Fugla.
Nauczycielom przygotowującym apel
dziękujemy za trud i zaangażowanie: M.

Kietlińska-Antoniewicz, E. Bas, E. Sękowska, G. Braun-Rulewska i T. Antoszek, który nagrał uroczystość szkolną.
Koło Młodych Dziennikarzy: Wiktoria Zenker i Paulina Piołunkowska kl. 3b
M. Kietlińska-Antoniewicz,
E. Bas, W. Baniak

W dyskusyjnym panelu uczestniczyły
panie Elżbieta Frączek, Marzena Kietlińska-Antoniewicz, Ewelina Bas, Dorota Lechończak i liczna grupa uczniów z kl. VII
szkoły podstawowej oraz II i III gimnazjum. Uczestnicy literackiego spotkania
zachęcali do czytania pięknymi opowieściami o losach bohaterów wybranych
przez siebie powieści. Ta różnorodność
postaci i mnogość wydarzeń nie pozwalały się nudzić ani przez chwilę.
W tym roku na liście najciekawszych książek znalazły się: Girl Online, cykl Kroniki rodu Kane, Dotyk
Julii, Larista, Jesienna miłość, Barwa ciszy, Koszmarne istoty, które spotykasz
każdego dnia, Charlotte, Głos wszechmogący, Władca Pierścieni, Gra o tron,
7 nawyków skutecznego działania i Jesteś cudem. Szczególną uwagę słuchaczy
zdobyła książka „Charlotte” francuskiego
pisarza Davida Foenkinosa. Utwór opowiada o życiu Charlotte Salomon – artystki malarki, która w wieku dwudziestu
sześciu lat, będąc w ciąży, straciła życie
w obozie koncentracyjnym.
Kolejne spotkanie odbędzie się już
wkrótce. Serdecznie zapraszamy!
tekst Wiktoria Malek 2a,
Ewelina Bas

Edukacja
40 uczniów. W porównaniu z edycją zeszłoroczną liczba chętnych do zabawy
rośnie, co potwierdzają wypowiedzi zadowolonych uczestników:
„Myślę, że w tym dniu można zrobić coś
dla siebie, sprawdzić swoje umiejętności matematyczne i fajnie rywalizować ze
sobą oraz pobijać własne rekordy” – Paulina Grala 3b.
„Spoko sprawa, bo osoby, które potrafią
dobrze i szybko liczyć w pamięci mogą się
wykazać i zabłysnąć inteligencją” – Agnieszka Kreft 3a.

Egzamin z tabliczki mnożenia
„Są podobno osoby, wiem to ze słyszenia, które mają problemy z tabliczką mnożenia […]”.
„Kto zna tabliczkę mnożenia?”
Marta Jucewicz

Ś

wiatowy Dzień Tabliczki Mnożenia
to akcja edukacyjna, która odbywa
się każdego roku w ostatni piątek września. Ma ona na celu zachęcić wszystkich
do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji
zdążyli ją zapomnieć, mają okazję nadrobić te zaległości.
Główne motto akcji „Młodsi sprawdzają czy starsi tabliczkę mnożenia znają” przyciąga społeczności na całym
świecie. W tym roku po raz kolejny nasza
szkoła włączyła się w obchody Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia. 29 września
2017 r. wszyscy uczniowie, począwszy
od klasy trzeciej szkoły podstawowej

a skończywszy na klasie trzeciej gimnazjum sprawdzali poziom znajomości tabliczki mnożenia. Każdy uczeń losował
kartkę z 5 przykładami i rozwiązywał je.
Poziom trudności zadań zależał oczywiście od wieku uczniów.
Za dobrze udzieloną odpowiedź można
było otrzymać lizaka, jabłko lub batonika. Lizaki i batoniki sponsorowała Rada
Rodziców. Klasa VIa przygotowała krótką prezentację dla klas trzecich na temat
idei Dnia Tabliczki Mnożenia, okraszoną własnymi wierszami oraz domino tabliczkowe.
W budynku B Szkoły Podstawowej do
zmagań z tabliczką mnożenia przystąpiło

Wystawa w morskim klimacie

S

pośród wielu atrakcyjnych i pożytecznych form upowszechniania czytelnictwa w naszej szkole dominujące miejsce
zajmują wystawy. To jeden ze skuteczniejszych sposobów zachęcania uczniów do czytania, ponieważ książka najlepiej potrafi
zareklamować się sama. Tak to już jest, że urokowi bogato ilustrowanej książki, wyeksponowanej do obejrzenia na wystawie
bibliotecznej, ulegną nawet stroniący od czytelnictwa uczniowie.
Ekspozycja książek przygotowana w związku z konkursem
plastyczno-fotograficznym z akcentem morskim, została przyjęta z dużym entuzjazmem i zainteresowaniem wśród uczniów,
a także nauczycieli. Na wystawie znalazły się książki o tematyce morskiej, pochodzące z księgozbioru biblioteki szkolnej i te
udostępnione przez miejską biblioteką w ramach wypożyczeń
międzybibliotecznych.
tekst: Ewelina Bas, Dorota Lechończak, Wioletta Nowakowska

„To bardzo fajna rozrywka i jednocześnie
trening pamięci, poza tym matematyka jest
zawsze na czasie” – Wiktoria Zenker 3b.
Prezentujemy listę najlepszych wśród
najstarszych uczniów szkoły, tj. Katarzyna Baniak 3a, Julia Itrich 3a, Wiktoria
Bieniek 3a, Paula Jakubowska 3b, Julia
Ostapko 2a, Damian Jabłoński 2b, Wojciech Piasecki 2a, Irmina Jasińska 2b, Julia Mroczkowska 7b i Gracjan Zenker 7b.
Bardzo serdecznie dziękujemy ekspertom za pomoc w przeprowadzeniu konkursu. Zapraszamy za rok.
tekst: Leszek Fic
Dorota Lechończak
Tomasz Antoszek
Jolanta Fic
Magdalena Dominiak-Marzec

Koło Młodych Dziennikarzy: tekst Paulina Piołunkowska kl. 3b gimnazjum
E. Bas, M. Kietlińska-Antoniewicz,
W. Baniak
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Edukacja
października członkowie koła biblioteczno-redakcyjnego, przedstawiciele klas
gimnazjalnych oraz klasy siódmej poznali zasoby biblioteki związane z tematyką
historii Pomorza, rybaków oraz katastrof,
jakie miały miejsce na Morzu Bałtyckim.

Edukacja Morska, jako element kształtujący
tożsamość lokalnej społeczności

W

bieżącym roku szkolnym nasza
szkoła przystąpiła do programu
„Edukacja Morska, jako element kształtujący tożsamość lokalnej społeczności”.
W ramach programu, od września odbyła się część działań z tym związanych.
Uczniowie klas pierwszych, w ramach
programu, 8 września zostali przyjęci
podczas morskiego ślubowania w poczet
szkolnej braci. W październiku odbyło się
uroczyste pasowanie naszych najmłodszych przedszkolaków na „Marynarzy”.
Również we wrześniu delegacja naszej
szkoły uczestniczyła w Pikniku Żeglarskim w Ustce, w ramach „Sieci współpracy

i samokształcenia w edukacji morskiej”.
Uczniowie żeglowali, uczyli się węzłów
żeglarskich. Obejrzeli również pokazy
ratownictwa morskiego z udziałem jednostki SAR. Na początku października
w ramach realizacji programu uczniowie
klas siódmych wzięli udział w wycieczce
na Półwysep Helski.
Uczniowie klas piątych 28 września
uczestniczyli w Bibliotece Miejskiej,
w zajęciach na temat fauny i flory Morza
Bałtyckiego. Poznali historię powstania
portu jachtowego, jego przeznaczenie
oraz sporty wodne, jakie można uprawiać nad naszym morzem. Natomiast 12

„Sprzątanie Świata – razem możemy więcej”

„S

przątanie Świata” to lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest
inicjowanie działań, dzięki którym
zmniejszy się nasz negatywny wpływ na
przyrodę.
29 września br. uczniowie klas drugich
pod opieką pani Emilii Sękowskiej i Wioletty Nowakowskiej zabrali się do pracy
i zbierali śmieci z plaży. Uporządkowali
także teren wokół szkoły i w pobliskim

lesie. Każdy przeszedł krótki instruktaż
w zakresie bezpieczeństwa, więc prace
porządkowe przebiegały sprawnie i bezawaryjnie. Uczniowie wrzucali zebrane
odpady do odpowiednich worków, przeznaczonych na papier, metal i plastik.
I tak po udanych porządkach wygląd
lasu zdecydowanie się poprawił. Na koniec uczniowie wraz z opiekunami przystanęli, aby zrobić pamiątkowe zdjęcia na

W bibliotece szkolnej uczniowie klasy IIIc oraz IIa uczestniczyli w zajęciach
„Bajkowe opowieści z akcentem morskim”.
Uczniowie rozwiązywali bajkowe zagadki
i rebusy, „morską krzyżówkę”, pokonywali tajemnicze labirynty. Pomogli bajkowym postaciom dotrzeć do celu. Bawili
się w czytelnicze skojarzenia. Nie obyło
się bez zabaw ruchowych „Gra w piratów”.
Wcześniej klasa trzecia wykonała prace
plastyczne „Moja mała łajba”. W ramach
rozwijania zainteresowań czytelniczych
uczniów szkoły, poznania kultury narodu
i dziedzictwa regionalnego, a także słownictwa i literatury związanej z morzem,
część klas młodszych uczestniczyła już
w zajęciach, z edukacji czytelniczej i medialnej, poznając legendy o morzu i Łebie. Uczniowie na podstawie legendy
dowiedzieli się „Dlaczego woda morska
jest słona”, poznali legendę „Siedmiu łebian w niebie”, „O lochu przy kościele Św.
Mikołaja w Łebie”. Usłyszeli fragmenty
historii naszego regionu, poznali postać
Andrzeja Urbańczyka, wzbogacili słownictwo związane z morzem. Poznali książki
o regionie i tematyce morskiej, które znajdują się w zbiorach biblioteki.

tle morza i czystej plaży.
Jak oceniają tegoroczne porządki sami
uczestnicy? Oto niektóre komentarze:
– W tym roku wyjątkowo turyści nie
zostawili wielu śmieci po sobie, to oczywiście dobrze o nich świadczy. Oby tak
zostało – powiedziała pani Nowakowska,
nauczycielka geografii.
– Gdy turyści zobaczą tak czystą plażę,
będą wracać tutaj każdego lata. Ja sama
chętniej będę ją odwiedzać – dodała Julia
Żórawska z klasy IIb gimnazjum.
Sprzątnie Świata w tym roku było bardzo udane. Zresztą sami możecie sprawdzić, urządzając sobie krótki spacer po
łebskim wybrzeżu. Pamiętajcie, że plaża i lasy to nasze wspólne dobro, o które
trzeba dbać.
Koło Młodych Dziennikarzy: Wiktoria Malek kl. 2a i Anna Warzyńska kl. 2b
E. Bas, J. Jagodzińska,
M. Kietlińska-Antoniewicz,
W. Baniak
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Znad morza nad morze!

N

a początku października w ramach realizacji programu „Edukacja Morska”
uczniowie klas siódmych szkoły podstawowej wzięli udział w wycieczce na Półwysep Helski. Po znanych nadmorskich
miejscowościach oprowadzał uczestników pan Tadeusz Salamon, a opiekę nad
młodzieżą sprawowały panie Monika
Rabka, Ewa Staszewska, Grażyna Braun-Rulewska, Anna Lisowska i Ewelina Bas.
Na trasie tej wspólnej eskapady uczniowie poznali historię klasztoru benedyktynek w Żarnowcu, która zaczyna się ponad
700 lat temu od darowizny pomorskich
książąt dla opactwa cystersów w Oliwie.
Kolejnym punktem na szlaku turystycznym było zwiedzanie Latarni
Morskiej Rozewie o największym zasięgu nominalnym ze wszystkich latarń

i okazja do wspólnych zdjęć. Władysławowo urzekło wszystkich niecodzienną atmosferą, architekturą, a w komentarzach
uczestników czuć było zachwyt i podziw.
W końcu po czterech godzinach podróży uczestnicy wycieczki dotarli do Helu.
Proponowana przez organizatorów trasa
wiodła wybranymi atrakcjami turystycznymi. Program obejmował zwiedzanie fokarium, wystaw stacji Morskiej Instytutu
Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego,
pokaz karmienia fok, co dało możliwość
głębszego zapoznania się z fauną i florą Morza Bałtyckiego. W następnej kolejności młodzież zwiedziła, znajdujące
się w centrum miasta, Muzeum Rybołówstwa – fantastyczne miejsce w nowoczesnym stylu z wieloma informacjami
i ciekawymi eksponatami. Było też coś
dla miłośników militariów. Spacerując po
helskim cyplu, szkolni piechurzy trafili
na pozostałości fortyfikacji, czyli baterii

polskiego wybrzeża (wysokość wieży
32,7m). Latarnia Rozewie nieopodal Jastrzębiej Góry jest najstarszym tego typu
obiektem w naszej okolicy, a w jego wnętrzu znajduje się małe muzeum, które
posiada zbiór latarni morskich od starożytności do dzisiaj.
Na liście najpiękniejszych miejscowości nad morzem znalazło się Władysławowo. Ze szczytu wieży widokowej można
podziwiać całą panoramę tego portowego
miasta. Tu dosłownie wszystko zachwycało, a w szczególności Aleja Gwiazd Sportu
i pomnik „Korony Himalajów”, czyli przestrzennej rzeźby poświęconej osiągnięciom polskiego himalaizmu. Po spacerze
promenadą nadszedł czas, by podziwiać
morskie wybrzeże i okoliczną przyrodę. Była też chwila dla fotoreporterów

artylerii nr 31 im. Heliodora Laskowskiego – chlubę bohaterskiej obrony Wybrzeża przed najeźdźcą hitlerowskim.
Chociaż wycieczka odbywała się
w deszczowej aurze, był to bardzo udany wyjazd, który niewątpliwie poszerzył
wiedzę uczniów w zakresie morskiej historii naszego regionu.
Koło Młodych Dziennikarzy: Julia Mroczkowska kl. 7b
E. Bas, J. Jagodzińska, M. Kietlińska-Antoniewicz, W. Baniak
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Oko w oko z „potworem”
w oceanarium
7

listopada klasy trzecie pojechały do
Oceanarium w Gdyni pod opieką nauczycieli Leszka Fica, Marzeny Kietlińskiej-Antoniewicz i Emilii Sękowskiej.
Spacerkiem wzdłuż morza wyruszyli
oglądać podwodny świat. Po drodze minęli ogromny wojenny statek „ORP Błyskawica” i słynny „Dar Młodzieży”.
W środku muzeum Morskiego Instytutu Rybackiego powitały ich niezwykłe
okazy ryb morskich i słodkowodnych
z różnych regionów świata. Były też skorupiaki, gady i płazy. Uwagę uczestników
zwróciły m.in. aksolotl meksykański – potwór wodny, patelnica niebieskoplama,

Celem wycieczki była integracja klas,
zdobycie dodatkowych informacji o Morzu Bałtyckim oraz poznanie nowych
gatunków zwierząt. Była też uczta dla
kinomanów – do wyboru w kinie film
„Emotki” i „Thor”. Wspólny wyjazd pokoniki morskie, anakonda zielona, zna- szerzył wiedzę gimnazjalistów w zakresie
na także jako anakonda olbrzymia. Jed- edukacji morskiej. W końcu wiele gatunnak prawdziwą atrakcją okazały się ków stworzeń mogli zobaczyć już nie tyl-

budzące postrach wśród mieszkańców
południowoamerykańskich rzek strętwy, potocznie zwane węgorzami elektrycznymi. Przeważnie zabijają ryby, ale
potrafią dzięki swoim umiejętnościom
zabić nawet duże zwierzę. Zgromadzone
bogactwo flory i fauny z całego świata podziwiał tłum ludzi.
Oceanarium to duży obiekt, który mieści się na kilku piętrach, a kierunek zwiedzania wskazują strzałki, które prowadzą
przez szereg sal i kończą się przy sklepiku z pamiątkami. Tu każdy znajdzie coś
dla siebie.

ko w atlasach, ale i na żywo. Zdaniem
uczestników w listopadzie, w miesiącu
nie do końca sprzyjającym wycieczkom
szkolnym, bawili się nie tylko dobrze, ale
zdobyli też przydatną wiedzę, którą mogą
wykorzystać w szkole.
tekst Paula Jakubowska, Laura Kormańska, Paulina Piołunkowska, Wiktoria Zenker
Ewelina Bas, Marzena Kietlińska-Antoniewicz
fot. Emilia Sękowska
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Wieczór z nauką „Nerd Night”
W

piątkowy wieczór, 10 listopada odbyła się w I Liceum Ogólnokształcącym w Lęborku IV edycja Nerd Night. Na
zajęcia pokazowe przybyło ok. 400 osób,
w tym m.in. uczniowie z Łeby, Leśnic, Nowej Wsi Lęborskiej, Lęborka. Opiekę nad
uczniami z Łeby – reprezentacją klas VII
szkoły podstawowej oraz II i III gimnazjum pełniły panie Marzena Kietlińska-Antoniewicz i Emilia Sękowska. Z chwilą
przekroczenia progu budynku wszyscy
przenieśli się do szkoły magii w Hogwarcie, a to dzięki niesamowitej scenografii
i charakteryzacji licealistów. Na szkolnych korytarzach witały uczniów postaci z powieści J. K. Rowling o przygodach
młodego czarodzieja. Gospodarze zorganizowali nie tylko pokazy doświadczeń,
ale także ciekawy seans filmowy.
Licealiści pod opieką nauczycieli w ramach współpracy i chęci dzielenia się zdobytą wiedzą przygotowali dla kolegów
z innych szkół eksperymenty, wspólne
zajęcia warsztatowe i prelekcje z różnych
przedmiotów, takich jak chemia, biologia,
fizyka czy informatyka. Wieczorna oferta

obejmowała m.in. chemię z Galem, przeprowadzanie symulacji optycznych, badanie przez biologów działania układu
oddechowego oraz zależności między sercem a rozumem, zgłębianie tajemnic piramid egipskich przez humanistów, zajęcia
z fotografii, a także podróż geograficzną
śladami Harry’ego Pottera.
Była też uczta dla „ścisłowców”, którzy rozwiązywali skomplikowane układy równań, oglądali artystyczne pokazy
laserowe, zgłębiali tajniki astronomii
i poznawali instrumenty do obserwacji najciekawszych zjawisk na niebie,

projektowali spersonalizowane figurki
na drukarce 3D, a także omawiali zagadnienia z automatyki i robotyki poprzez
zabawę z robotami. W jednej z klas rozegrała się nawet bitwa robotów.
Zdaniem uczniów przygotowana oferta edukacyjna była naprawdę różnorodna
i bogata, ale szczególną uwagę zwróciły
technika malowania światłem i poka-

zy strzelectwa. Niewątpliwie piątkowy
wieczór pełen wrażeń i eksperymentów
z nauką upłynął wszystkim bardzo szybko. Dziękujemy starszym kolegom za zaangażowanie i wkład pracy w organizację
imprezy naukowej.
tekst Paulina Piołunkowska z 3b, n-l
Ewelina Bas
fot. n-l Emilia Sękowska
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Łeba zakończyła Puchar
Bałtyku w Duathlonie
i Duathlon na Wydmach!

S

ezon duathlonowy 2017 został oficjalnie zamknięty w Łebie, gdzie wystartowało 222 zawodników. Było bardzo
słonecznie, a na trasie bardzo mokro, do
tego stopnia, że dosłownie każdy dojeżdżał na metę oblepiony kilkucentymetrową warstwą błota. Było jednak świetnie,
a grząski teren to tylko dodatkowa atrakcja.
Deszczowe lato i początek jesieni zdecydowanie zrobił swoje i postawił zawodników przed sporym wyzwaniem.
Trasa biegowa była dość sucha, rowerowa

jednak obfitowała w głębokie kałuże
i grząskie odcinki, w których rower potrafił zapaść się do połowy koła. Trasę
dało się jednak przejechać, a najszybsi
pokonywali dystans 24 km w czasie poniżej 55 minut.
Do wyboru były trzy kategorie: duathlonu, gdzie najpierw zawodnicy biegli
3,5 km, potem jechali na rowerze 24 km
i na koniec znów biegli, tym razem 7 km;
maratonu mtb mini na 24 km i mega na 48
km. Trasa biegowa częściowo poprowadzona była po plaży, która tego dnia była

utwardzona wiatrem i deszczem.
Na mecie na każdego uczestnika czekał pamiątkowy medal, a także dwudaniowy obiad w jadalni hotelu Zdrowotel.
Po wszystkim natomiast odbyła się ceremonia dekoracji najlepszych zawodników
sobotniej imprezy i najlepszych duathlonistów i cyklistów z łączonej klasyfikacji generalnej Duathlonu na Wydmach
i Pucharu Bałtyku. Każdy, kto stanął na
podium otrzymał pamiątkową statuetkę.

Sport

„BALTIC CUP 2017”
W

minioną niedzielę 5 listopada zakończyły się w Łebie szóste międzynarodowe zawody w strzelaniach
pneumatycznych „BALTIC CUP 2017”.
W tym roku w Łebie wystartowało 393 zawodników z Litwy, Łotwy, Rosji, Szwecji,
Ukrainy, reprezentacja Polski seniorów
i juniorów oraz zawodnicy z 35 polskich
klubów. Wśród startujących zawodników
nie zabrakło uczestników Igrzysk Olimpijskich, medalistów mistrzostw Świata,
Europy.
W trwającej trzy dni imprezie zawodnicy rywalizowali w strzelaniach pneumatycznych z pistoletu i karabinu w sześciu
kategoriach wiekowych:
• młodzik,
• młodziczka,
• junior, juniorka,
• senior, seniorka.
Zawody pomimo dużej ilości startujących przebiegły bardzo sprawnie. Jest to
zasługa, w dużej mierze, profesjonalnej
pracy sędziów i obsługi technicznej zawodów jak i wykorzystaniu systemu elektronicznych tarcz SIUS.
Zawody stały na bardzo wysokim poziomie o czym mogą świadczyć 2 nowe rekordy Polski, które ustanowili:
• Klaudia Breś – Zawisza Bydgoszcz
(olimpijka z Rio de Janeiro) w finale pistoletu pneumatycznego 241,4 pkt.
• Maciej Kowalewicz – Gwardia Olsztyn – w finale karabinu pneumatycznego juniorów 248,4 pkt.
Wyniki na bardzo wysokim poziomie
osiągnęli:
• Tomasz Bartnik w karabinie pneumatycznym seniorów – 625,3 pkt.
• Maciej Kowalewicz w karabinie
pneumatycznym juniorów – 621,9 pkt.

• Paweł Tokarz w karabinie pneumatycznym młodzików – 298,3 pkt.
• Izabela Twardosz w karabinie pneumatycznym seniorek – 416,1 pkt.
• Dżapbarovaite Martyna – w karabinie pneumatycznym juniorek – 414,6 pkt.
• Vendela Sorensson, Joanna Tomala
i Agata Nowak w pistolecie pneumatycznym seniorek – 385 pkt.
• Wiktor Blada w pistolecie pneumatycznym młodzików – 281 pkt.
Rywalizację w mix-ach wygrali:
– w karabinie pneumatycznym – Weronika Bykowska i Tomasz Cygan z TKS
Tarnów
– w pistolecie pneumatycznym – Vendela Sorensson i Lander Per-Anders ze
Szwecji
Z zawodników naszego klubu najlepiej
spisali się:
• Paweł Tokarz – 4 w Baltic Cup i 1
w Amicus Cup
• Julia Okuniewska – 4 w BC i 3 w AC
• Paula Wrońska – 12 w BC i 3 w AM

• Stanisław Boniaszczuk – 4 w BC i 10 AC
• Jakub Kozłowski – 8 w BC i 6 w AC
• Anna Lejk – 4 w BC i 15 w AC
Zarząd klubu dziękuje wszystkim, bez
których wsparcia organizacja tak dużej
imprezy jaką były Międzynarodowe Zawody Strzeleckie „Baltic Cup 2017” byłaby
niemożliwa a w szczególności:
Staroście Powiatu lęborskiego Pani Teresie Ossowskiej-Szarej, Burmistrzom
Lęborka i Łeby Panom Witoldowi Namyślakowi i Andrzejowi Strzechmińskiemu,
Wójtowi Gminy Wicko Panu Dariuszowi Walaśkiewiczowi, Panu Stanisławowi
Mazurkowi właścicielowi firmy Amicus,
Pani Annie Rudnickiej Prezes ZZO „Czysta Błękitna Kraina”, Pani Prezes Hotelu
Wodnik Krystynie Puszcz, Panu Rafałowi
Reszce Dyrektorowi Farm Frites Poland,
Leszkowi Pisarskiemu właścicielowi hotelu LECH, Panu Maciejowi Barańskiemu
Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Łebie.
Tekst. Klub Strzelecki
Lider Amicus Lębork
Fot. Piotr Boniaszczuk
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