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Przebudowa ulicy Kościuszki
W  drugiej połowie września rozpo-

częliśmy trzeci etap przebudowy ul. 
Kościuszki na odcinku od skrzyżowania 
z ul. 11-go Listopada do mostu na rzece 
Chełst. Planowany termin zakończenia 
prac budowlanych to koniec roku. Na in-
westycję Miasto otrzymało dofinansowa-
nie z  Funduszu Dróg Samorządowych 
w wysokości 1 048 515 zł , co stanowi 50% 
jej wartości.

Zadanie polega na całkowitej rozbiór-
ce istniejących  nawierzchni,  krawężni-
ków, obrzeży, itp., wykonaniu nowych 

nawierzchni, urządzeniu nowej ziele-
ni i  małej architektury  (ławki i  kosze 
na śmieci). Przewiduje się wykonanie 
nawierzchni  z  płyt lub kostki granito-
wej w taki sposób, aby tworzyły jednolitą 
całość ze zrealizowanymi  we wcześniej-
szych   etapach  odcinkami  ul. Kościusz-
ki (deptak).  Ponadto zadanie obejmuje 
wykonanie kanalizacji deszczowej, wo-
dociągu, wykonanie nowej instalacji elek-
trycznej oświetlenia ulicznego i kanałów 
technologicznych dla podziemnej sieci 
monitoringu. 

Organizacja ruchu zostanie nie zmie-
niona. Miejsca postojowe przylegać będą 
do jezdni, odróżniając się użytym mate-
riałem nawierzchni. W obszarze skrzy-
żowania z  ul. 11 Listopada wykonane 
zostanie wyniesienie obejmujące przej-
ście dla pieszych.

                                          Urząd Miejski w Łebie

Z życia gminy
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Recyklomat
Miło nam poinformować, że Gmina Miejska Łeba wygra-

ła konkurs „ Świat bez odpadów - recyklomat w Twojej gmi-
nie”. Nasza gmina otrzyma recyklomat, czyli nowoczesny 
automat do zbiórki odpadów PET. W recyklomacie będzie 
prowadzona również zbiórka punktów, które będzie można 
wymienić na nagrody. Przewidywane nagrody: pojemniki, 
kompostowniki, worki na odpady ulegające biodegradacji, 
a dla dzieci tekturowe zabawki do złożenia i kolorowania: 
domki, rakiety, samochody, zamki. Do konkursu zgłosiło 
się aż 108 gmin z całej Polski. Werdyktem jury recyklomaty 
trafią do sześciu gmin, w tym do Łeby. Konkurs zainicjowała 
firma Coca-Cola Polska wraz z partnerami: Fundacją Nasza 
Ziemia (operatorem grantu „Świat bez odpadów”) oraz fir-
mą EcoTech System. Akcję honorowym patronatem objęło 
Ministerstwo Rozwoju.

Łebska Recyklingowa Rybka 
Łeba dołączy do miast z całego świata 

które będą posiadały swoje recyklin-
gowe rybki. Recyklingowa Rybka to meta-
lowa konstrukcja w kształcie ryby, która 
służy jako gigantyczny „punkt zbiórki” 
plastikowych butelek i  innych przed-
miotów. Trzy takie konstrukcje zostały 
już zamówione i czekamy na ich dostawę. 
Zostaną one postawione na łebskich pla-
żach po stronie wschodniej i zachodniej. 
Instalacja tego typu promuje przesłanie 
aktywnego udziału społeczeństwa w wy-
siłkach na rzecz ochrony środowiska, 
dodatkowo wzmacniając walkę z zanie-
czyszczeniem Morza Bałtyckiego, które 
powoli jest przekształcane w morze „pla-
stikowe”.

Zachęcamy Państwa do wspólnego dba-
nia o ochronę środowiska w naszym mie-
ście.

Przypominamy, iż w Porcie Jachtowym 
stoi już metalowe serduszko na plastiko-
we nakrętki.

Julia Tomicka
Prezes Zarządu

Zakończenie
sezonu

żeglarskiego

koncert z muzyką szanty

na żywo !

pieczenie kiełbasek

żurek

17-10-2020

Sobota 17.10.2020 - godz. 1400- 1800

Port Jachtowy w Łebie
W tym dniu odbędzie się również slipowanie jednostek.

Zapisy pod numer bosmanów 605 668 427
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Nowy rok szkolny czas zacząć
Wakacyjny odpoczynek kojarzy nam 

się ze słońcem, plażą i  wodą, bez-
troskimi dniami i wolnym czasem. Tego-
roczne wakacje oraz były i nadchodzący 
rok szkolny zapadną na długo w naszej 
pamięci jako okres groźnej dla ludzkości 
pandemii.

Po blisko półrocznej przerwie, więk-
szość z nas nauczycieli, uczniów i rodzi-
ców jest już jednak znużona i gotowa do 
powrotu do szkolnych ławek.

Rozmowa z dyrektorem Szkoły Pod-
stawowej im. Adama Mickiewicza w Łe-
bie Maciejem Barańskim

To będzie wyjątkowy rok szkolny pe-
łen niepewności, izolacji i dbałości o zdro-
wie…

Myślę , że jeszcze pół roku temu, kiedy za-
witał do Polski Covid-19 nikomu z nas nie 
przyszłoby do głowy,że nowy rok szkolny 
będziemy otwierać w atmosferze niepew-
ności i lęku o zdrowie nas wszystkich. Wy-
dawało się, że zagrożenie po wakacjach 
minie i będzie normalnie, jednak stało się 
inaczej. Opracowane i wdrożone procedu-
ry bezpieczeństwa sanitarno-epidemiolo-
gicznego, przygotowane różne warianty 
realizacji nauczania, dają podstawę do 
stwierdzenia, że jesteśmy dobrze przygoto-
wani do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 
zarówno w formie stacjonarnej jak i zdalnej. 
To od nas wszystkich zależy, czy będziemy 
się do nich stosować by czuć się bezpiecznie 
i by ograniczyć do minimum rozprzestrze-
nianie się wirusa.

Czy kontynuować będziemy naukę 
w trybie zdalnym ?

Wszystko wskazuje na to, że rozpocznie-
my naukę w szkole w trybie stacjonarnym, 
ale w reżimie sanitarnym. O tym, czy kon-
tynuować będziemy naukę zdalną przeko-
namy się zapewne jesienią, kiedy w okresie 
trwania pandemii będziemy mieli do czy-
nienia z podwyższoną zachorowalnością 
na przeziębienia i grypę.

Do edukacji zdalnej jesteśmy dobrze 
przygotowani. Przypomnę, że od samego 
początku ograniczenia dostępu do szkół, 
tj. od 16.03.2020r. realizowaliśmy zajęcia 
w klasach IV-VIII za pośrednictwem plat-
formy Google Suite i  NUADU. Wykorzy-
stywane narzędzia i aplikacje umożliwiły 

nauczycielom realizację zajęć zgodnie z pla-
nem lekcyjnym i rozkładem zajęć. Classro-
om i Meet stały się codziennym standardem 
nauczania dla naszych uczniów, w przeci-
wieństwie do uczniów innych szkół w Polsce. 

Tylko 6% szkół, w  tym nasza Łebska 
szkoła od samego początku realizowała 

„nauczanie zdalne” w pełnym tych słów zna-
czeniu, za pośrednictwem wyspecjalizowa-
nych platform i narzędzi IT. Ograniczeniem 
dla niektórych uczniów był sprzęt i dostęp 
do Internetu choć i tu pomoc szkoły i mia-
sta okazała się wystarczająca.

Rodzice docenili nasze wysiłki i wysoko 
ocenili poziom realizowanych zajęć w kla-
sach IV-VIII. W  skali sześciostopniowej 
otrzymaliśmy „piątkę”. 

Nieco inaczej realizowane były zajęcia 
w nauczaniu wczesnoszkolnym. W klasach 
I-III dominowała karta pracy przesyłana 
za pośrednictwem E-dziennika. Tu nieste-
ty, musieliśmy dostosować formę pracy do 
możliwości ucznia i  dostępności do tech-
nologii IT.

Ocena naszej pracy i wkład nauczycieli 
tu również jest wysoki - „czwórkę” nie każ-
dy może dostać.

Wykres 1 Wyniki klas I-III

Wykres 2 Wyniki klas IV – VIII
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Dzisiaj z pełną świadomością mogę po-
wiedzieć: Jesteśmy gotowi do Hybrydowego 
nauczania na każdym poziomie nauczania. 
Teraz wszystko zależy od uczniów i rodzi-
ców. Niezależnie czy będzie pandemia czy 
nie formy nauczania zdalnego pozostaną 
w naszej szkole już na zawsze.

Dlaczego?
Pokazują to wyniki z egzaminu klas ós-

mych. Tak wysokich not Łeba w swojej hi-
storii jeszcze nie miała. W skali staninowej 
(1-10) uzyskaliśmy dwukrotnie wynik na 
poziomie 7 staninu - j. angielski i matema-
tyka i na poziomie 6 staninu – j. polski. Po-
szybowaliśmy w wynikach bardzo, bardzo 
wysoko, nasze średnie były dużo powyżej 
średniej uzyskanych w powiecie, wojewódz-
twie i kraju.

Tabelka i wykres 3 ( j. polski )
Tabelka i wykres 4 ( matematyka )
Tabelka i wykres 5 ( j. angielski )

Niewątpliwie możemy dzisiaj stwierdzić, 
forma i jakość nauczania w okresie ograni-
czenia pracy szkół z wykorzystaniem na-
rzędzi do zdalnej edukacji miała wpływ na 
wyniki egzaminu. Przyczynili się do tego 
nauczyciele, którzy wnieśli swój wkład 
i pracę oraz uczniowie, którzy wykorzysta-
li daną im szansę. Za to pragnę wszystkim 
im podziękować. 

Dzisiaj technologicznie jesteśmy gotowi 
aby jeździć „hybrydą”, aby tak się stało do-
brze by było gdyby każdy uczeń dysponował 
tabletem lub smartfonem.

Powoli zatem wchodzimy w nowy rok 
szkolny, a co nam przyniesie?

Przede wszystkim funkcjonowanie 
w  okresie pandemii będzie wymaga-
ło uporządkowania działań szkoły i jej 
organizacji w oparciu o wdrożone pro-
cedury. Oprócz przyswojonych zasad sa-
nitarnych: częstego mycia rąk, dystansu 
społecznego dochodzą formy organiza-
cji zajęć i wydzielenia stref, ograniczenia 
dostępu rodziców i petentów do szkoły 
i obiektów sportowych. Wszystko po to 
by ograniczyć i zredukować do minimum 
możliwość zakażenia i rozprzestrzenia-
nia się wirusa Covid -19.

Wszyscy do tych zasad musimy się sto-
sować. Jest nas dużo.

W szkole od 1 września 2020 w 17 od-
działach naukę rozpocznie ponad 280  
uczniów, w dwóch oddziałach przedszkol-
nych 50 przedszkolaków. Czuwać nad ich 

rozwojem będzie łącznie 54 pedagogów, 
a wsparciem będzie prawie 20 pracowni-
ków administracji i obsługi.

Pojawią się nowe projekty edukacyjne 
realizowane w ramach edukacji morskiej: 

„Łeba Perłą jest Bałtyku”, „Pod żaglami 
w dorzeczu Łeby”. W ramach porozumień 

język polski / rok 2020

Łeba 

(gmina 

miejska)

Powiat 

Lęborski

Woje-

wództwo 

Pomorskie

Polska Lębork 

(gmina 

miejska)

Cewi-

ce (gmina 

wiejska)

Nowa 

Wieś Lę-

borska 

(gmina 

wiejska)

Wicko 

(gmina 

wiejska)

miasta 

do 20 tys.

64,40% 55,46% 57,83% 58,42% 55,80% 55,21% 50,44% 58,57% 57%
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partnerskich będą realizowane warsztaty 
i zajęcia edukacyjne w klasach I-VIII z Na-
rodowym Muzeum Morskim w Gdańsku 
oraz Gdańskim Parkiem Naukowo-Tech-
nologicznym.

Od tego roku nawiązujemy stałą współ-
pracę partnerską ze szkołami z miejsco-
wości :Zakopane, Mikołajki, Świeradów 
Zdrój, która miejmy nadzieję zaowocują 
wymianą uczniów.

Kontynuować będziemy i to w większej 
liczbie, różnorodne zajęcia pozalekcyjne 
finansowane z środków KRPA, łącznie bli-
sko 30 godzin tygodniowo. W ofercie znaj-
dą się zajęcia artystyczne ( 16 godzin zajęć 
muzycznych, wokalnych, tanecznych, 
plastycznych ), rekreacyjno-sportowe ( 
12 godzin zajęć SKS ), zajęcia nauki i do-
skonalenia pływania prowadzone w kla-
sach III i IV-VIII( 6 godzin ). Ponadto przy 
współpracy Fundacji Szansa kontynuo-
wane będą zajęcia w ramach Akademii 
siatkówki Daniela Plińskiego.

Oferta zajęć jest naprawdę bardzo duża 
oby tylko znaleźli się uczniowie.

Okres minionych wakacji to okres re-
montów i inwestycji. Jakie działania re-
alizowała wasza szkoła?

Szkoła w ostatnich czterech latach zmie-
niła swoje oblicze i trudno tego nie zauwa-
żyć dostrzegają to zwłaszcza ci którzy na co 
dzień w niej przebywają. 

W 2017 roku realizowana była Termo-
modernizacja budynku szkoły, w  2018 
roku realizowany był kompleksowy remont 
wszystkich pomieszczeń i dostosowanie ich 
do szkoły ośmioklasowej, w 2019 przepro-
wadzono kompleksową modernizację sto-
łówki wraz z wyminą wyposażenia kuchni, 
przeprowadzono remont toalet szkolnych.

W bieżącym roku podczas ograniczenia 
dostępu uczniów do szkoły we wszystkich 
pomieszczeniach szkolnych zamontowano 
rolety. W okresie wakacji przeprowadzony 
został remont małej sali gimnastycznej, 
w której od października po zamontowa-
niu specjalistycznego wyposażenia działać 
będzie pracownia integracji sensorycznej. 
Nowoczesna sala powstanie dzięki m.in. 

wsparciu Fundacji LOTOS, która przeka-
zała na ten cel kwotę 20 tysięcy złotych.

Nowością również od nowego roku będą 
e-gazetki szkolne wyświetlane na monito-
rach rozmieszczone na korytarzach szkol-
nych. Na telebimach wyświetlane będą 
przydatne informacje dla uczniów i rodzi-
ców, prezentowane ciekawe wydarzenia 

szkolne, osiągnięcia i reportaże szkolne.
Szkoła również nabiera morskiego kli-

matu, pojawiły się akcenty marynistyczne, 
które zgodne są z kierunkiem rozwoju i ce-
lami edukacyjnymi szkoły.

Wszystkie te przedsięwzięcia realizo-
wane w  ostatnim okresie 4 lat koszto-
wały wiele wysiłku i  czasu ale również 

j. angielski / rok 2020

Łeba (gmina 

miejska)

Powiat Lę-

borski

Wojewódz-

two Pomorskie

Polska Lębork (gmi-

na miejska)

Cewice (gmi-

na wiejska)

Nowa Wieś 

Lęborska (gmi-

na wiejska)

Wicko (gmi-

na wiejska)

miasta do 20 

tys.

65,44% 48,09% 53,75% 53,46% 52,01% 36,76% 41,88% 46,01% 51%
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matematyka / rok 2020

Łeba (gmina 

miejska)

Powiat Lę-

borski

Wojewódz-

two Pomorskie

Polska Lębork (gmi-

na miejska)

Cewice (gmi-

na wiejska)

Nowa Wieś 

Lęborska (gmi-

na wiejska)

Wicko (gmi-

na wiejska)

miasta do 

20 tys.

56,33% 39,08% 45,48% 45,51% 38,85% 38,24% 34,36% 42,03% 43%



8

i  zaangażowania sporych nakładów po-
chodzących z dotacji i budżetu miasta.

Zobaczcie sami →

Czego możemy sobie życzyć?

Miłej nacechowanej szacunku atmosfery 
pracy, którą wspólnie będziemy współtwo-
rzyć, dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo 
nas Wszystkich, szkoły „wolnej” od przemo-
cy i agresji.

Bardzo dobrych i dobrych wyników edu-
kacyjnych na miarę każdego ucznia, zdania  
egzaminu ósmoklasisty na miarę tegorocz-
nych wyników naszych uczniów.

Wakacje w Bibliotece Miejskiej w Łebie
XVIII Nadmorskie Letnie Kursy 

Muzyczne 

W tym roku odbyły się już XVIII Nad-
morskie Letnie Kursy Muzyczne, prowa-
dzone przez Panią Agatę Savę – Mrozek 
wokalistkę operową i  solistkę. Uczest-
nikami kursów są uczniowie szkół mu-
zycznych, studenci polskich Akademii 
Muzycznych oraz mieszkańcy Łeby. 
Warsztaty prowadzone są przez uzna-
nych profesorów oraz doktorów polskich 
wyższych uczelni. W tym roku uczestnicy 
ćwiczyli się w czterech klasach: fortepia-
nu i akompaniamentu uczyła dr Monika 
Bierć, klasę klarnetu i saksofony prowa-
dził dr Woytek Mrozek, klasa skrzypiec 
prowadzona była przez dr Adama Wag-
nera natomiast śpiewu uczyła dyrektor 

edukacja
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Letnich Kursów Muzycznych mgr Agata 
Sava - Mrozek. Uwieńczeniem pracy pod-
czas warsztatów były koncerty Uczestni-
ków oraz Wykładowców, które odbyły się 
w kościele Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny oraz w Rybackim Centrum 
Kultury i Formacji Boleniec. Na scenie 
w trakcie koncertów mogliśmy usłyszeć 
dwie łebianki Panią Aleksandrę Frącko-
wiak w piosence „Nie mijaj życie me” z re-
pertuaru Ireny Jarockiej, Panią Elżbietę 
Frączek w utworze „Walc Embaras” z re-
pertuaru Ireny Santor oraz Damiana Pen-
kowskiego, który zaprezentował grę na 
akordeonie oraz fortepianie. Koncerty 
Letnich Kursów Muzycznych cieszą się 
uznaniem turystów oraz mieszkańców 
chętnie przybywających na to wydarze-
nie. 

XI Festiwal Działań Kreatywnych 
„Podwodne żagle”

XI Festiwal Działań Kreatywnych „Pod-
wodne żagle” to coroczne wydarzenie od-
bywające się latem. Organizatorami tego 
festiwalu są Biblioteka Miejska w Łebie, 
a także Muzeum Bajek, Baśni i Opowie-
ści z  Konstancina-Jeziorny, którego dy-
rektorem jest Pan Michał Malinowski. 
Tegoroczny festiwal odbył się w dniach 
18-31 lipca, dzień rozpoczynały „Bajkowe 
Poranki” w ogrodzie biblioteki miejskiej, 
oprócz pięknych opowieści dzieci szuka-
ły klejnotów zgubionych przez postacie 
z opowieści. Następnie w godzinach po-
południowych na deptaku odbywało się 

„Podwórko wyobraźni”, podczas którego 
można było stworzyć różne modele pojaz-
dów z drewna oraz rozkładane książecz-
ki. Każdy dzień kończył się „Wieczorami 
opowieści” pod magicznym drzewem 
w ogrodzie biblioteki. Na wszystkie trzy 
wydarzenia podczas festiwalu „Podwod-
ne żagle” dzieci i całe rodziny przybywa-
ły tłumnie niezależnie od pogody. Nasi 
młodzi łebianie chętnie i często nie mo-
gąc doczekać się opowieści gromadzili się 
pod drzewem czekając na kolejną niesa-
mowitą historię, opowiedzianą przez ba-
jarza Michała. 

Bardzo się cieszymy, że Festiwale 
z roku na rok cieszą się taką popularnoś-
cią i dzieci chętnie korzystają z atrakcji 
przygotowanych przez Pana Michała Ma-
linowskiego. Miło jest słyszeć, jak turyści 
przychodzą i mówią, że nie wyobrażają 
sobie urlopu bez Łeby i Festiwalu, gdyż 
ich dzieci od małego spędzają wakacje 
z opowieściami na dzień dobry i dobra-
noc, a  także z  podwórkiem wyobraźni, 
które co roku oferuje inne zajęcia.

Gra Miejska „Bursztyn Charlloty”

W  tym roku miała miejsce już dzie-
wiąta edycja gry miejskiej organizowa-
na przez Krzysztofa Petka KOMANDOSA 
oraz Bibliotekę Miejską w Łebie. 14 Sierp-
nia o godzinie 10 w budynku biblioteki 
miejskiej swoją pracę rozpoczął sztab 
gry miejskiej. Krzysztof Petek przed-
stawił historię, o którą opierała się gra: 

„Odnalezione niedawno dokumenty dają 
szansę odnalezienia zabytkowego, nie-
zwykle cennego wisiora z bursztynem. 
Mieszkający przed wojną w Łebie arty-
sta malarz Max Pechstein podarował go 
swojej żonie Charlotcie Kaprolat w roku 
1913 z dowód wdzięczności za urodzenie 
syna. Gdy w roku 1921 czterdziestoletni 
Pechstein zamieszkał z rodziną w Łebie, 
wisior z bursztynem, w którym zatopio-
na była paproć, wisiał w specjalnej gab-
lotce Charlotty. Kiedy drogi Charlotty 
i Maxa rozeszły się a artysta ożenił się 
ponownie z łebianką Martą, wisior, któ-
rego nie zabrała Charolotta, leżał ukryty 
w specjalnej domowej skrytce Maxa Pech-
steina. Jednak tuż przed wojną zaginał - i, 
jak świadczą odnalezione niedawno do-
kumenty, został ukryty przez złodzieja 
gdzieś na terenie Łeby. Sam opryszek zgi-
nął podczas działań wojennych, dlatego 
ślad po skarbie zniknął, wydawałoby się, 
bezpowrotnie... I oto dokumenty zostały 
odnalezione. Czternastego sierpnia kil-
ka grup detektywów będzie rywalizo-
wać, poszukując zaginionych precjozów. 
Otrzymają te same dokumenty, wska-
zówki – i serię podpowiedzi, prowadzą-
cych do celu!”. Po wprowadzeniu grupy 
rozlosowały pierwsze zadania i  udały 
się w miasto szukać skarbu. Niektóre za-
gadki były poukrywane, niektóre należa-
ło odnaleźć we wskazanych budynkach, 

a po jeszcze inne należało wrócić do szta-
bu i tu rozwiązać zagadkę. Podczas gry 
przydała się znajomość Alfabetu Morse`a, 
spryt w rozwiązywaniu zagadek oraz do-
bry wzrok, gdyż należało odnaleźć agen-
tów i zdobyć od nich wskazówki. Był to 
bardzo upalny dzień, temperatura prze-
kroczyła ponad 30 stopni, niestety było to 
powodem nie odnalezienia skarbu. Bur-
sztyn Charlotty gdzieś tam jest i czeka na 
odnalezienie. 

Poczta Neptuna

Na naszym profilu facebookowym 
(https://www.facebook.com/bibliote-
kawlebie) można zobaczyć wspaniały film, 
na którym Król Mórz Neptun przekazu-
je bibliotekarkom skrzynkę pocztową 
z dna Bałtyku. Wydarzenie to sprawiło, 
że w bibliotece powstała „Poczta Neptu-
na”, oprócz skrzynki biblioteka stworzyła 
okolicznościową pieczęć. Poza skrzynką 
można było podziwiać oryginalną sieć 
rybacką oraz skarby z dna Bałtyku mu-
szelki, morszczyn pęcherzykowaty, bur-
sztyny, a także atrybuty Neptuna takie 
jak trójząb oraz koronę. Turyści chętnie 
pozowali do zdjęć i przybijali pamiątko-
wą pieczątkę na pocztówki, znalazło się 
również kilka listów napisanych do Kró-
la Mórz Neptuna.  Poczta Neptuna działa-
ła do końca wakacji, czyli do 31 sierpnia. 
Mamy nadzieję, że również w przyszłym 
roku Neptun użyczy nam skrzynki z dna 
Bałtyku. 

Warsztaty „Bajki z Dna Bałtyku”

17 sierpnia w ogrodzie biblioteki od-
były się warsztaty pt. „Bajki z  dna Bał-
tyku”, prowadzone przez Panią Agatę 
Półtorak, autorkę książki dla dzieci o tym 
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Czytanie Narodowe
W sobotę 5 września 2020r. odbyła 

się dziewiąta edycja Narodowego 
Czytania. W tym roku czytano obszerne 
fragmenty ,,Balladyny”. Wydarzenie mia-
ło charakter teatralny, a w role bohaterów 
dzieła Juliusza Słowackiego wcielili się: 
Bożena Bończyszyn - Alina, Elżbieta Frą-
czek – Balladyna, Barbara Iskra – wdowa, 
Przemysław Rychter – Kirkor, Zuzanna 
Gocalińska – Skierka. O oprawę muzycz-
ną zadbali muzycy - Andrzej Formela 

–akordeon oraz Maria Formela skrzypce. 
Treść ,,Balladyny”wiecznie żywa, ważna, 
aktualna, a  lektorzy i  muzycy podczas 
uroczystości stworzyli aurę pełną pięk-
na, tajemnicy i emocji – bardzo dzięku-
jemy! Na zakończenie wydarzenia odbył 
się mały konkurs z wiadomości o Juliuszu 
Słowackim, a do wygrania były egzempla-
rze ,,Balladyny” ozdobione pamiątkową 
pieczęcią. Ogromne podziękowania skła-
dam Panu Bogdanowi Urbańczykowi za 

przygotowanie klimatycznego oświetle-
nia. W przyszłym roku „Moralność pani 
Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej będzie lek-
turą 10. edycji Narodowego Czytania.

Dorota Reszke
Biblioteka Miejska w Łebie

samym tytule. Uczestnicy warsztatów 
wysłuchali historii o powstaniu Morza 
Bałtyckiego, mogli również zapoznać 

się ze zwierzętami żyjącymi w  Bałty-
ku. Podczas zajęć dzieci wysłuchały baj-
ki pt. „Wszystkie dzieci chełbi modrej” 

zaprezentowanej z pomocą drewniane-
go teatrzyku kamishibai. Na zakończenie 
warsztatów, uczestników czekało specjal-
ne zadanie. Każde dziecko otrzymało igłę 
i nitkę oraz kawałki kolorowego materia-
łu, a następnie musiało uszyć, jednego 
z mieszkańców Morza Bałtyckiego, me-
duzę bełtwę festonową. Zadanie nie było 
łatwe, ale każdy sobie świetnie poradził 
tworząc własnoręcznie kolorowe medu-
zy, które stały się pamiątką z „morskich 
warsztatów”.

Alicja Kisielewska  
i Karolina Chrostowska

Biblioteka Miejska w Łebie

edukacja
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Sala historii Łeby
Sala Historii Łeby została wzbogacona 

o dwa wyjątkowe eksponaty - mary-
narkę kapitana żeglugi śródlądowej Jana 
Choroszmana oraz unikatowe zdjęcie. 
Muzeum Wojska Polskiego organizowało 
stałą ekspozycję broni wyprodukowanej 
w  konspiracji i  zleciło Janowi Chorosz-
manowi wykonanie trzech replik leś-
nych automatów. Fotografia upamiętnia 
Jana Choroszmana podczas uroczystości 
przekazania broni do Muzeum Wojska 

Polskiego w Warszawie 24 sierpnia 1962 
roku.

Ofiarodawcą tych wspaniałych pamią-
tek jest Pan Jarosław Gburczyk, który 
współpracował i przyjaźnił się z kapita-
nem. Bardzo dziękujemy!

Sala Historii Łeby czynna jest cały rok. 
Serdecznie zapraszamy mieszkańców 
i  turystów do odwiedzin tego wyjątko-
wego miejsca. Prosimy i zachęcamy Pań-
stwa o przekazywanie lub wypożyczanie 

eksponatów nawiązujących do historii 
naszego miasteczka.

Z uwagi na obowiązujące obostrzenia 
sanitarne, prosimy o wcześniejsze umó-
wienie terminu osobiście lub telefonicz-
nie - 690 623 193 lub 59 8661 723

Dorota Reszke
Biblioteka Miejska w Łebie

Słuchowisko z Biblioteką Miejską w Łebie
Od 7 września na naszym profilu fa-

cebookowym rozpoczęliśmy nowy 
cykl - Pokochaj Lektury – to rodzaj słucho-
wiska współtworzony z  nauczycielami 
Szkoły Podstawowej w  Łebie, wolonta-
riuszami i czytelnikami naszej bibliote-
ki. Bardzo zachęcamy do włączenia się 
do tej wyjątkowej inicjatywy i użyczenia 
swojego czasu i głosu. Wiele postaci lite-
rackich czeka! Zapraszamy wielbicieli sło-
wa pisanego, mówionego i słów ubranych 
w obraz aby spędzić piękny czas w towa-
rzystwie literackich bohaterów

Spędź jesień z biblioteką i współtwórz 
z nami słuchowisko – Pokochaj lektury. 
Telefon do biblioteki: 690- 623-193 lub 59 
8661 723.

Dorota Reszke
Biblioteka Miejska w Łebie

biblioteka
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,,Mała Książka  
Wielki Człowiek”
Biblioteka Miejska w Łebie zakwalifikowała się do projektu. 

,,Mała Książka Wielki Człowiek”. Kampania społeczna „Mała 
książka - wielki człowiek” przypomina o korzyściach wynikają-
cych ze wspólnego czytania i skierowana jest do najmłodszych 
czytelników oraz ich opiekunów. Już niedługo będzie można 
odebrać wyprawki czytelnicze. Więcej informacji w bibliote-
ce. Zapraszamy!

biblioteka
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ŁeBajka
Przez całe lato w  Miejskiej Bibliotece Publicznej 

w Łebie trwał Wakacyjny Festiwal Opowieści 
pt.,,ŁeBajka”. Mieszkańcy i turyści, dzieci, młodzież 
i dorośli mogli prezentować własne utwory w wybra-
nej formie pisarskiej: opowiadania, bajki, fraszki, wier-
sze związaną z Łebą i okolicą naszego miasteczka. Na 
łamach biuletynu będziemy prezentować ŁeBajki. Oto 
jeden z utworów napisany przez łebiankę Zuzannę 
Cienką.

~Zuzanna Cienka~

WIERSZ O ŁEBIE

JESTEM ZUZIA, MIESZKAM W ŁEBIE,

I ZACHWYCAM ŁEBĄ CIEBIE.

KAŻDY ZNAJDZIE TU MUSZELKĘ,

A W GŁĘBINACH RYBY WSZELKIE.

POPŁYNĄĆ TU W REJS STATKIEM MOŻESZ,

BY ZOBACZYĆ WIELKIE MORZE.

PODEJDŹ TEŻ, NA GÓRĘ ŁĄCKĄ.

BY OBEJRZEĆ WYDMĘ GORĄCĄ.

ZNAJDŹ TEŻ BURSZTYN I ZABIERZ DO DOMU,

ZACHOWAJ ALBO PODARUJ KOMUŚ.

W SŁOWIŃSKIM PARKU NARODOWYM,

SPOTKASZ WIELE GATUNKÓW CHRONIONYCH

ZWIERZĄT I ROŚLIN ROZMAITYCH,

KAŻDY JEST PIĘKNY, KAŻDY JEST INNY.

IDĄC PLAŻĄ, MOŻESZ UJRZEĆ,

ŻE ZAMEK NEPTUN JEST NA GÓRZE.

RZEKA ŁEBA WPADA DO MORZA,

JĄ TAKŻE OBEJRZEĆ MOŻNA.

PLAŻE SĄ TUTAJ WYJĄTKOWE,

ŚMIAŁO SIĘ KĄP W CZYSTEJ WODZIE!

PIASKI NA PLAŻACH GŁADKIE I CZYSTE,

A NASZE MORZE CUDOWNIE PRZEJRZYSTE.

SĄ TU JEZIORA SARBSKO I ŁEBSKO,

JAK ICH NIE ZOBACZYSZ, TO BĘDZIE KIEPSKO.

SĄ TU ATRAKCJE STARSZE I NOWE,

JEST PARK JURAJSKI I PARKI LINOWE.

TO JEST MOJA KOCHANA ŁEBA,

I JAK NAJCZĘŚCIEJ TO MIASTO ODWIEDZAJ!
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155 lat zorganizowanego 
ratownictwa morskiego w Łebie
Przez stulecia nadmorskie położenie 

Łeby sprawiało, że od czasu do czasu 
jej plaże stawały się i stają areną zmagań, 
o  uratowanie życia rozbitków i  o  odzy-
skanie zagrożonych jednostek. Niestety, 
mimo coraz doskonalszej techniki okrę-
towej, sprawdzalnych prognoz pogody, 
precyzyjnej nawigacji i procedur bezpie-
czeństwa, wypadki na morzu zdarzają się 
do dziś. Wody Bałtyku są wręcz naszpi-
kowane wrakami statków z minionych 
wieków, które miały nieszczęście w nich 
znaleźć swój koniec. Dość często się zda-
rzało, że z różnych przyczyn jednostka 
sztrandowała, czyli osiadała na mieliź-
nie w strefie płytkich wód blisko brzegu. 
Nie zawsze istniała możliwość wydosta-
nia jej na głębsze wody, więc dokonywała 
swojego żywota, jako przybrzeżny wrak. 
W niektórych wypadkach załoga lub jej 
część mogła się uratować o własnych si-
łach, inni mogli liczyć na pomoc z brzegu, 
a pozostali niestety ginęli.

Dawniej akcje ratownicze były podej-
mowane niemal wyłącznie z brzegu, a ich 
charakter przypominał pospolite rusze-
nie. Nie zawsze mieszkańcy Łeby, do-
strzegłszy statek w niebezpieczeństwie, 
za główny cel obierali sobie ratowanie ży-
cia rozbitków. Bardziej łakomym kąskiem 
bywał ładunek. Oddając sprawiedliwość 

należy dodać, że proceder rozkradania 
mienia z rozbitych statków był powszech-
ny. Jednak wzmianki wskazują, że miesz-
kańcy Łeby dzierżyli niechlubny prym 
w tej materii.  

Powstanie stacji ratowniczej

Kamieniem milowym w kierunku na-
dania ratownictwu morskiemu form zor-
ganizowanych, było powołanie do życia 
Niemieckiego Towarzystwa Ratowania 
Rozbitków (DGzRS). Jego motto brzmia-
ło: „Z myślą o naszych braciach na morzu”. 
Organizacja ta powstała 29 maja 1865 r. 
w Kilonii i  w krótkim czasie utworzyła 
wzdłuż niemieckich wybrzeży Bałtyku 
i Morza Północnego łańcuch 129 stacji 
ratowniczych. Stacja w Łebie była jedną 
z 33 znajdujących się w pruskiej prowin-
cji Pomorze. Rejon jej działania wynosił 
20 km, po 10 km na wschód i zachód od 
ujścia rzeki Łeby. Jak pokazała późniejsza 
praktyka, niektóre akcje przeprowadza-
no wspólnie z sąsiednimi stacjami z Czoł-
pina i Kopalina. 

Pierwsza baza mieściła się w szopie za 
dzisiejszym kinem. W 1903 r. przeniesio-
no ją do portu, a wybudowany wówczas 
obiekt do dziś znajduje się na posesji Sta-
cji i został pieczołowicie odrestaurowany. 

Z kolei pierwszą łódź dla łebskich ratow-
ników ufundowali czytelnicy berlińskie-
go czasopisma rodzinnego „Daheim”, 
dokonując dobrowolnych wpłat na ten 
cel. Dlatego wyrazem wdzięczności było 
nadanie jej nazwy od tytułu magazynu. 
Łódź „Daheim” była zbudowana z blachy 
stalowej, mierzyła 9 metrów długości i ob-
sługiwało ją 8 ratowników przy wiosłach, 
jeden przy sterze, a nad całością czuwał 
dowódca siedzący na dziobie. Wbudowa-
ne komory wypornościowe zapewniały 
jej niezatapialność. Do jej transportu na 
lądzie służył specjalny wóz konny z ram-
pą, z którego można było łódź wodować. 
Po wielodniowej podróży lądowej z Ham-
burga, 19 października 1865 r. powitano 
ją w Łebie. Jej nazwa była niezwykle ade-
kwatna do pełnionej funkcji. Rzeczownik 
Daheim w  języku niemieckim oznacza 
dom rodzinny lub ognisko domowe. Czyż 
nie jest marzeniem każdego rozbitka po-
wrót do domu i do rodziny?

Z pozostałych urządzeń będących na 
wyposażeniu Stacji należy wymienić 
6-funtowy moździerz linowy. Wystrzeli-
wano z niego w kierunku rozbitków po-
cisk z przymocowana liną. Do współpracy 
z nią służyły spodnie ratunkowe, czyli 
worek przypominający potężne nogawki 
z przytwierdzonym kołem ratunkowym. 
Rok po rozpoczęciu działalności ratow-
nicy otrzymali aparat rakietowy. To już 
była wyższa i bardziej precyzyjna techni-
ka, skazująca moździerz na zapomnienie. 

Godnością dowódcy w  nowo powsta-
łej organizacji obdarzono rybaka Radzo-
ma, a kierownikiem Miejskiej Komisji ds. 
Ratownictwa został burmistrz Sassenha-
gen. Członkowie Towarzystwa rekruto-
wali się na ogół z miejscowych rybaków 
i  marynarzy. Dla tej grupy zawodowej 
udział w  ratownictwie miał charakter 
honorowy, oparty na solidarności za-
wodowej. Zdarzało się, że dziś byli oni 
ratownikami, a jutro sami potrzebowali 
pomocy. Za udział w akcjach druhowie 
otrzymywali niewielki ryczałt. Formację 
zawodową utworzono dopiero po II woj-
nie św. O efektywności pracy łebskich ra-
towników świadczą przedwojenne dane. 
Do 1938 r. uratowano z bezpośredniego 
zagrożenia życia 117 osób i  wykonano 
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pokaźną ilość akcji. Rok 1938, to też ko-
niec ery wioseł. Stacja otrzymała pierw-
szą łódź z napędem motorowym o nazwie 

„Pommern” (Pomorze). Była to 11-metrowa 
jednostka z 80-konnym silnikiem wysoko-
prężnym. W czasie wojny statek przejęła 
Kriegsmarine, a jego dalsze losy są nie-
znane. Oczywiście łódź wiosłowa nadal 
była na wyposażeniu i wykorzystywano 
ją przy akcjach brzegowych. W dalszym 
ciągu nosiła ona nazwę „Daheim” mimo, 
że była to któraś już jednostka z kolei.

Powojenna reaktywacja

Po II wojnie św. polskie wybrzeże Bał-
tyku wydłużyło się o kilkaset kilometrów 
i kraj zyskał kilka nowych portów. W po-
czątkowym okresie palącym problemem 
było usunięcie pozostałych po wojnie 
min morskich. Zadanie to powierzono 
radzieckiej organizacji EPRON, która 
w krótkim czasie wyłowiła i unieszkod-
liwiła ok. 2 tys. min. Ponadto przy na-
brzeżach, na torach wodnych i na redach 
zalegało ok. 300 wraków, które stanowi-
ły poważne przeszkody nawigacyjne. Ich 
usuwaniem zajmowało się głównie Biuro 
Odbudowy Portów i wydział ratowniczo-

-holowniczy przedsiębiorstwa armator-
skiego GAL. Dopiero na początku lat 50. 
utworzono specjalistyczne przedsiębior-
stwo - Polskie Ratownictwo Okrętowe. 

W roku 1948 przystąpiono do organi-
zowania Brzegowej Stacji Ratowniczej 
w Łebie, wykorzystując poniemieckie bu-
dynki i sprzęt. Podlegała ona kapitanowi 
portu, a ratownicy rekrutowali się z eta-
towych pracowników portowych, którzy 
na czas akcji porzucali swoje normalne 
zajęcia. Dużym zaangażowaniem w reak-
tywacji BSR, a później jako ratownik, wy-
kazał się Zdzisław Dominiak (1924-2014), 
który całe swoje życie zawodowe poświę-
cił pracy w porcie. Stacja otrzymała z de-
mobilu łódź z silnikiem, którą wzmianka 
prasowa z 1949 r. określała jako „ścigacz”. 
Nadano jej nazwę „RC-1”. Pod koniec lat 50. 
PRO ulokowało w Łebie 15-metrowy sta-
tek ratowniczy z etatową załogą, nadając 
mu nazwę „Muszla”. W 1980 r. wycofano 
go z użytkowania.

Ratownictwo dziś

Obecnie łebska Stacja jest dobrze zor-
ganizowana i wyposażona, posiadająca 
znakomite warunki lokalowe. Od 2002 
roku działa ona w ramach Morskiej Służ-
by Poszukiwania i Ratownictwa. Na ca-
łym świecie służby tego typu noszą 
oznaczenie SAR, od angielskiego Search 

and Rescue - poszukiwanie i  ratunek. 
Ratownicy są w gotowości nieść pomoc 
ludziom na morzu przez 24 godziny na 
dobę, przez 365 dni w roku, niezależnie 
od pogody i stanu morza. W każdym cza-
sie służbę w bazie pełni 4-osobowa załoga 
statku ratowniczego „Huragan” i dyżurny 
ratownik Brzegowej Stacji Ratowniczej. 
BSR zatrudnia 5 ratowników zawodo-
wych, którzy wraz z  9 druhami ochot-
nikami tworzą silny, zgrany zespół. Do 
dyspozycji mają oni dwa specjalistyczne 
samochody marki Star i Land Rover, dwie 
łodzie motorowe oraz ratowniczy skuter 
wodny. Ten ostatni jest przystosowany 
do działań na rafach i kamienistym dnie. 
Tym samym istnieje możliwość swobod-
nego operowania w rejonie sztucznej rafy 
wzdłuż plaży wschodniej. 

W razie alarmu i konieczności wyjścia 
w morze statku „Huragan”, następuje to 
niemal natychmiast. Natomiast przy alar-
mach brzegowych dyspozycyjni ratowni-
cy zawodowi BSR i druhowie ochotnicy 
meldują się w ciągu kilku minut w stacji 
i przystępują do akcji. O sprawności tej 
służby niech świadczy fakt, że czas od 
ogłoszenia alarmu do podjęcia akcji jest 
zazwyczaj dużo krótszy, niż określony 
w regulaminie. 

Rocznie tutejsza SAR przeprowadza 
kilkadziesiąt akcji o bardzo zróżnicowa-
nym charakterze. W 2019 r. było ich 33. 
Trudno tu o szablon. Raz trzeba wyciąg-
nąć z kanału portowego niefrasobliwego 
pływaka, innym razem przejąć chorego 
z przepływającego statku. Do trudnych 
należą akcje w sztormie, polegające na 
podjęciu ludzi, tkwiących na jednostkach 

niesterownych lub osadzonych na mie-
liźnie. Najwyższy stopień trudności jest 
związany z podjęciem ludzi uwięzionych 
w wywróconych jednostkach. Mimo, że 
często dzieje się to ledwie kilkadziesiąt 
lub kilkaset metrów od brzegu, to ryzy-
ko dla niosących pomoc jest ogromne. 
Według statystyk 80 proc. wypadków 
na morzu ma miejsce w pobliżu brzegów. 
Ratownicy są również przeszkoleni na 
wypadek ewentualnego wodowania sa-
molotu oraz zwalczania rozlewów che-
micznych, np. plam ropy. 

 
Od 10 lat kierownikiem Stacji Ratow-

nictwa Morskiego w  Łebie jest Arka-
diusz Puchacz. Postać doskonale znana 
mieszkańcom z  działalności zawodo-
wej i społecznej. Ostatnio pełni on funk-
cję przewodniczącego Rady Miejskiej. 
W roku 1976, jako 20-latek, został zawo-
dowym ratownikiem morskim, czym zaj-
muje się nieprzerwanie do dziś. W czasie 
swojej długoletniej służby zdobył jedne 
z najwyższych kwalifikacji zawodowych 
w kraju. Za niezwykłą ofiarność, odwagę 
i wielkie zaangażowanie w szczególnie 
niebezpiecznej akcji, w 2002 r. został on 
odznaczony osobiście przez Prezydenta 
Kwaśniewskiego Medalem za Ofiarność 
i Odwagę. Odznaczenie to przyznano mu 
po raz drugi.  

Jarosław Gburczyk 

Foto: Archiwum BSR Łeba
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ENERGA PUCHAR MAŁYCH ŻAGLI 2020
W Łebie 22-23 sierpnia odbyły się re-

gaty ENERGA PUCHAR MAŁYCH 
ŻAGLI 2020,  których organizatorem był 
ŁEBSKI KLUB ŻEGLARSKI. Głównym 
Sponsorem Regat była ENERGA Z GRU-
PY ORLEN.

Do startu  stanęło 48  żeglarzy z  7 
klubów w wieku od 9 do 14 lat  rywali-
zujących w windsurfingowych klasach 
Techno 293  4.0 , 5.8 I 6.8. 

Pierwszego dnia organizatorom uda-
ło się przeprowadzić sześć wyścigów 
w  bardzo trudnych  warunkach: 3 wy-
ścigi w klasie 4.0 i 3 wyścigi w klasie 5.8 
i 6.8 . Słaby wiatr ,silny prąd oraz wyso-
ka fala znacząco utrudniały zawodnikom 
żeglugę . W niedzielę warunki wiatrowe 
były jeszcze trudniejsze, wiatr  osiągający 
prędkość  do  23 węzłów. Drugi dzień re-
gat zakończył się na 3 wyścigach w klasie 
4.0 i  3 wyścigach w klasie 5.8  i  6.8. 

W klasie Techno 6.8 dziewcząt  zwycię-
żyła Maja Cituk z Giżyckiej Grupy Regato-
wej a wśród chłopców  pierwsze miejsce 
wywalczył zawodnik Łebskiego Klubu 
Żeglarskiego – Michał Wojtaś. W klasie 
Techno 5.8 dziewcząt pierwsze miejsce 
zajęła Marta Miedzierska, a wśród chłop-
ców na pierwszej pozycji uplasował się 
Ryszard Zemfler -  oboje z  Gdańskiego 
Klubu Żeglarskiego. W klasie 4.0 również 
dominowali żeglarze Gdańskiego Klubu 

Żeglarskiego. Wśród dziewcząt pierwsze  
miejsce zajęła Kalina Szostek, a z chłop-
ców  pierwsze miejsce  zdobył Krzysztof 
Czuryło.

Wyniki szczegółowe:

W KLASIE 4.0 DZIEWCZĄT
1/ KAROLINA SZOSTEK  GKŻ
2/ LENA FORMELLA  GKŻ
3/ NINA JANKOWSKA  SKŻ
W KLASIE 4.0 CHŁOPCY
1/ KRZYSZTOF CZURYŁO GKŻ
2/ OLAF PODBIELSKI SKŻ
3/ADRIAN BOBORYCKI ŁKŻ

W KLASIE 5.8 DZIEWCZĄT
1/ MARTA MIEDZIERSKA   GKŻ
2/OLIWIA MICHALEWICZ MKS 

SZKUNER MYŚLIBÓRZ
3/HANNA CEJKO GIŻYCKA GRUPA 

REGATOWA

W KLASIE 5.8 CHŁOPCY
1/RYSZARD ZEMFLER  GKŻ
2/GUSTAW TRYBEK  SKŻ
3/JAN RODZIEWICZ  SKŻ
W KLASIE 6.8 DZIEWCZĄT
1/MAJA CITUK     GGR
2/ZUZANNA GOŁĘBIEWSKA  ŁKŻ
3/JULIA DAWICKA
W KLASIE 6.8 CHŁOPCY
1/MICHAŁ WOJTAŚ   ŁKŻ
2/RANCISZEK BLOCK PKŻ
3/KACPER KARBOWNIK  GGR

Partnertnerzy wydarzenia:

Miasto ŁEBA 
Stowarzyszenie beKite 
Gmina WICKO 
Port Jachtowy Przystań ŁEBA 
Parking Łeba 
Sklep Hydrosfera 
LGD Dorzecze ŁEBY

PZW koło Łeba
Zbliża się już koniec sezonu wędkarskiego, a więc warto po-

kusić się o małe podsumowanie. Ze względu na zagrożenie 
wirusem i obostrzenia sanitarne obecny sezon nie był najlepszy. 
Mimo tych różnych przeciwności udało się nam zorganizować 
kilka imprez. Zorganizowaliśmy w Pobłociu konkurs plastycz-
ny propagujący wypoczynek z wędką. Do oceny przedłożono 
nam bardzo ciekawych ponad 50 prac w trzech kategoriach wie-
kowych. Zwycięzców wyróżniliśmy nagrodami rzeczowymi.

Tradycyjnie w czerwcu zrealizowaliśmy Wielkie Zawody Ro-
dzinne, w których udział wzięły całe rodziny, reprezentujące 
różne pokolenia przy rekordowej frekwencji. W okresie letnim 
udało się nam zorganizować również w Cecenowie zawody spła-
wikowe w różnych grupach wiekowych. 13 września odbyły się 
zawody wędkarskie na terenie Portu Jachtowego, na których 
wyłoniliśmy zwycięzców metody spławikowej .

Dbamy również o  zarybianie powierzonemu naszej opie-
ce Łabędziego Stawu, w okresie wiosennym wpuściliśmy tam 
w znacznej ilości narybek karpia ok 2500szt, ok 1000szt narybku 
płoci, a w późniejszym okresie narybek węgorza dł od 15 do 20 
cm. Udało się nam również wpuścić tam trochę leszcza i okonia 

. Wszystkie dodatkowo pozyskane środki  finansowe  przezna-
czamy na zarybianie. Chcemy aby nadal Staw był atrakcyjnym 

terenem do wędkowania. Będziemy popierać prace z młodzieżą 
i w miarę możliwości propagować wędkarstwo jako dobrą for-
mę wypoczynku. Bardzo cieszy nas fakt, że większość wędka-
rzy wypuszcza złowione ryby, to dobry wzór do naśladowania.

Henryk Grymm
PZW Koło Łeba

sport
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Dziewczynki kochają konie, chłopcy się ich boją?
W  minionym roku szkolnym w  za-

jęciach Łebskiego Klubu Jeździe-
ckiego uczestniczyło prawie 40 uczniów 
ze szkół podstawowych w Łebie, Wicku 
i  Szczenurzy oraz kilku szkół ponad-
podstawowych w  Lęborku (dotyczy to 
młodzieży, która mimo obowiązków w no-
wych szkołach kontynuowała treningi 

jeździeckie). 
Najliczniejszą grupę stanowiły dziew-

czynki z  klas czwartych, piątych i  szó-
stych. Chłopców dałoby się policzyć na 
palcach jednej ręki, (dwóch).

Zważywszy na wiek klubowiczów zro-
zumiałym jest, że treningi (2 razy w ty-
godniu) koncentrowały się na nauce 

i doskonaleniu umiejętności. O tym, że 
one rosną świadczy liczba zdobywanych 
oznak Polskiego Związku Jeździeckiego. 
Brązowe oznaki posiada 6 osób, srebrne 

– trzy, a do egzaminu przed specjalną ko-
misją przygotowują się kolejni jeźdźcy.

Dwie pełnoletnie już amazonki  mają li-
cencje sportowe i startują w regionalnych 
konkursach w skokach przez przeszkody.

Oprócz treningów dodatkową atrakcją 
były jazdy terenowe, bieg myśliwski św. 
Huberta, ognisko, klubowa wigilia i uro-
czyste zakończenie roku, w którym jak 
w pozostałych imprezach, licznie uczest-
niczyli rodzice.

Od września ŁKJ wznawia zajęcia 
i ogłasza nabór nowych członków.

Serdecznie zapraszamy.
Zainteresowani proszeni są o kontakt 

w stadninie Maciukiewicz w Nowęcinie, 
tel.: 721 924 213/ 885 924 213.

(W.B.)

Motozloty Bike Week 2020 – 13-16 sierpnia 2020

X Zlot Bike Week Łeba 2020 w  Łebie 
przeszedł do historii. Było to wyjąt-

kowe wydarzenie, ponieważ do końca 
nie wiedzieliśmy czy obostrzenia wyda-
ne przez Ministerstwo Zdrowia pozwo-
lą nam na organizację takiej imprezy. 
Okazało się jednak, że wszystko poszło 

po naszej myśli. Podczas zlotu panowa-
ła przyjazna atmosfera, a koncerty były 
zorganizowane na wysokim poziomie. 
Podczas Motozlotów wystąpił legendar-
ny zespół Chłopcy z Placu Broni.  Długo 
będziemy wspominać ten wspaniały czas 
spędzony wśród okazałych motycykli 

i ich pasjonatów. Do zobaczenia za rok!

Zespół Centrum Informacji  
Turystycznej w Łebie

Fot. : Motozloty.com
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Łebscy: młodzi, zdolni, ambitni!!!

W dniach 15 -16.08.2020r. odbyły się 
zawody jeździeckie w  miejscowo-

ści Kwieki -  Mistrzostwa Polski Północ-
nej Juniorów. W barwach Jeździeckiego 
Klubu Sportowego „SENNY” Nowęcin 
brała udział nasza młoda łebianka Zofia 

Specjalska na koniu „Rusłan” zajmując 
szóste miejsce. Natomiast ta sama para 
dnia 23.08.2020r w miejscowości Rumia 
pod patronatem Alberta Darbouena w   
Regionalnych i Towarzyskich Zawodach 
W  Skokach Przez Przeszkody zdobyła 

pierwsze miejsce w klasie „P”. Wielkie 
brawa dla naszej „Amazonki” oraz świet-
nego szkoleniowca Jana Jurkiewicza, któ-
ry przygotował w  odpowiedni sposób 
swoich podopiecznych do tego spotkania.

Konie w  życiu Zosi są od zawsze. Naukę jazdy konnej za-
częła mając 9 lat, a  startować w  zawodach w  wieku 13. 

Najpierw były to zawody towarzyskie, a  z  czasem regional-
ne i coraz wyższe klasy. Cały swój wolny czas spędza w staj-
ni Senny w  Nowęcinie, należącej do Jeździeckiego Klubu 
Sportowego. W  wakacje mieszka przy stajni i  pracuje jako 
wolontariuszka, pomagając przy koniach oraz ucząc innych 
stawiać pierwsze kroki w jeździectwie. Największe przyjaź-
nie miały początek w stajni i trwają do dzisiaj. Obecnie Zosia 
uczęszcza do I Liceum Ogólnokształcącego w Lęborku o profilu 

matematyczno-informatycznym i stara się dzielić naukę z tre-
ningami w stajni. Tą ogromną pasją do skoków i do koni zaraził 
ją trener Pan Jan Jurkiewicz. W najbliższych planach Zosi zaraz 
po 18 urodzinach jest zrobienie kursu instruktora, bo chciałaby 
uczyć i dzielić się swoimi umiejętnościami z innymi. A planami 
z kategorii marzeń jest wzięcie udziału w Cavaliadzie….Trzyma-
my kciuki za Zosię i gratulujemy pasji! 

sport
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Czemu służy spis?
Spis umożliwi zebranie aktualnych danych 
dotyczących polskiego rolnictwa, wielkości 
gospodarstw, upraw i hodowli, poziomu 
zmechanizowania oraz jakości życia. 

Dzięki przekazanym informacjom będzie 
możliwe opisanie zmian, jakie zaszły 
w polskim rolnictwie od ostatniego 
Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r. 
Analiza danych pozwoli również na 
zaplanowanie środków finansowych 
na inwestycje lokalne i ogólnokrajowe.

Bezpieczeństwo danych zapewnia ustawa. 
Dostęp do danych zebranych w spisie 
posiadają wyłącznie upoważnione służby 
statystyczne. 

Informacje są poufne i podlegają 
szczególnej ochronie. Natychmiast po 
przekazaniu dane są anonimizowane, 
tak by nie była możliwa identyfikacja 
poszczególnych osób i gospodarstw 
rolnych. Dane posłużą jedynie do analiz 
mających ustalić sytuację polskiego 
rolnictwa oraz mieszkańców terenów 
wiejskich.  

Bezpieczeństwo danych

To podstawowa i najwygodniejsza forma spisu. Na stronie 
internetowej www.spisrolny.gov.pl zamieszczony zostanie 
elektroniczny formularz oraz jego szczegółowa instrukcja  
wypełniania. 

Masz trudności z obsługą Internetu? Poproś o pomoc. 
Jeśli nie czujesz się wystarczająco pewnie, poruszając się 
po Internecie, poproś o pomoc młodsze pokolenie – dzieci 
lub wnuki, albo swojego sołtysa, wójta, burmistrza. 

Nie masz dostępu do Internetu? Skontaktuj się ze swoim 
urzędem gminy. 

Informacje będą dotyczyły dwóch okresów. Z jednej strony 
pytania będą odnosić się do stanu z 1 czerwca 2020 r.:
  •  prowadzenia działalności rolniczej, 
  •  użytkowania gruntów, 
  •  powierzchni zasiewów, 
  •  pogłowia zwierząt gospodarskich, 
  •  ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych. 

Z drugiej strony będą odnosić się do 12 miesięcy 
poprzedzających 1 czerwca br.: 
  •  struktury dochodów gospodarstwa domowego, 
  •  prowadzenia działalności innej niż rolnicza bezpośrednio 
     związanej z gospodarstwem rolnym, 
  •  aktywności ekonomicznej, 
  •  zużycia nawozów. 

Jakie dane będą zbierane?

Spisz się samodzielnie 
przez Internet!

Tylko w sytuacji, gdy nie będziesz miał 
możliwości dokonania spisu przez Internet, 
rachmistrz statystyczny przeprowadzi wywiad 
telefoniczny lub odwiedzi Ciebie w domu.  

POWSZECHNY SPIS ROLNY
1 września - 30 listopada 2020 r.
To największe badanie statystyczne dotyczące rolnictwa, 
które zostanie przeprowadzone również we wszystkich 
krajach Unii Europejskiej. 
Udział w spisie jest obowiązkowy i obejmuje wszystkie 
gospodarstwa rolne prowadzące działalność rolniczą. 

Spiszmy się, jak na
rolników przystało!

www.spisrolny.gov.pl

Możesz też zadzwonić pod numer infolinii.

informacje
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