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II edycja Winter Tour Promo Łeba 2013
zakończona sukcesem!

fot. Agnieszka Pałac

Przedstawiciele Centrum Informacji Turystycznej
w Łebie, Referatu Rozwoju i Promocji Starostwa
Powiatowego w Lęborku oraz Portu Jachtowego
w Łebie uczestniczyli w zimowej trasy promocyjnej
Łeby Winter Tour – Promo Łeba 2013, która miała
miejsce w Beskidzie Śląskim. Wspólnie zawitaliśmy
w Ustroniu 14-15 lutego, przy wejściu na Kolej
Linową Czantoria, gdzie dziennie przebywało około
6 tys. osób oraz w Szczyrku 16-17 lutego na stoku
w Czyrnej, podczas Zimowego Pucharu Radia ZET
w Beskidzkiej 5, z którego z kolei dziennie
korzystało około 5 tys. osób.
Zachęcaliśmy w ten sposób tamtejszych mieszkańców oraz obecnych turystów do wypoczynku
w Łebie i całym powiecie lęborskim. Ukazaliśmy
„perełki” naszej okolicy takie jak Słowiński Park
Narodowy z ruchomymi wydmami, dzięki którym
m.in. jest unikatem na skalę europejską. Za aranżację
wystroju stoiska promocyjnego posłużyły nam
piaskownica dla najmłodszych wypełniona morskim
piaskiem, parasole oraz parawany pomorskiego,
w taki sposób, aby utrwalić wspomnienia pobytu nad
Bałtykiem, przeniesionym na ten czas w równie
piękny zimowy beskidzki krajobraz.
Każdego dnia przeprowadzany był konkurs wiedzy
o Łebie i regionie, w którym m.in. można było
wygrać weekendowe pobyty ufundowane przez
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WILLĘ LATARNIK w Łebie, ZDROWOTEL Łeba
oraz PRZYSTAŃ ŁEBA Resort&Restaurant, bilety
wstępu do atrakcji i upominki sprezentowane przez
Park Rekreacyjno-Edukacyjny Sea Park Sarbsk,
smakołyki producenta przysmaków rybnych DOS
w Łebie, specjał Browaru Łebskiego oraz niepowtarzalne łebskie pamiątki. Pragniemy podkreślić,
iż powodzenie akcji zawdzięczamy lokalnym
władzom, zarządcom i pracownikom Kolei Linowej
Czantoria oraz Szczyrkowskiego Ośrodka Narciarskiego, a przede wszystkim Dyrektorowi Miejskiego
Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji w Szczyrku
i pracowników Informacji Turystycznej w Szczyrku.
Kolejny raz mieliśmy okazję zaprezentować walory
naszego przepięknego miasta oraz to, z czego słynie.
Każdy odwiedzający miał okazję skosztować
„Śledzia po Łebsku”, posłuchać pieśni żeglarskich,
a najmłodsi pobawić się plażowymi zabawkami
w piaskownicy. Najczęściej odwiedzali nas turyści
z województw śląskiego i łódzkiego, którzy
jednocześnie byli mile zaskoczeni egzotycznym
widokiem nadmorskiej Łeby na stokach narciarskich. Mamy nadzieję, że wywołane pozytywne
emocje wpłyną na wybór Łeby, jako miejscowości
na wypoczynek nie tylko w okresie wiosennym
i letnim.
Paweł Dąbrowski i Agnieszka Pałac
Asystenci Burmistrza Miasta Łeby
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Razem - Spotkanie Radnych
Miasto Łeba położone jest w bezpośrednim
sąsiedztwie z Gminą Wicko. Nie sposób jest żyć
w oderwaniu od siebie, ponieważ w bardzo wielu
dziedzinach dotyczących Nas musimy działać
wspólnie. W dniu 13. marca 2013 roku Radni Rady
Miejskiej w Łebie gościli Radnych Gminy Wicko.
Spotkanie poświęcone było omówieniu następujących tematów:
 Współfinansowanie punktu medycznego przy
ul. Pocztowej 10 w Łebie, w zakresie nocnej
i świątecznej opieki medycznej z wyłączeniem
okresu sezonu letniego, tj. lipiec i sierpień.
 Działalność spółek: Przedsiębiorstwa
Wodociągowego „Łeba – Wicko” Sp. z o. o.
w Nowęcinie oraz Spółki Wodnej „Łeba”
w Łebie.
Jesteśmy przekonani, że wypracowane wnioski,
pozwolą nam lepiej zadbać o nasze wspólne interesy.
Barbara Dąbrowska
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łebie

fot. Radosław Czyżewski

Łebskie Targi Pracy
Wzorem roku ubiegłego dnia 4 kwietnia
2013 r. odbędą się Łebskie Targi Pracy.
Celem głównym targów jest prezentacja
pracodawców dysponujących wolnymi
miejscami pracy oraz instytucji, których
działalność skierowana jest do sektora
mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Zachęcamy Przedsiębiorców
i zakłady pracy do przedstawienia
własnej oferty, ponieważ jest to
doskonała okazja do nawiązania
kontaktu z osobami poszukującymi
pracy. Do udziału w Targach zaproszono
również Urząd Skarbowy w Lęborku,
Inspektorat ZUS w Lęborku, Powiatowy
Urząd Pracy w Lęborku, Lokalny Punkt
Informacyjny Funduszy Europejskich
w Lęborku Stowarzyszenie "Wolna
Przedsiębiorczość", Powiatowe
Centrum Informacyjne w Lęborku oraz
instytucje bankowe. Szczegółowe
informacje można uzyskać w Urzędzie
Miejskim w Łebie w pokoju nr 11 A lub
pod nr telefonu 59 86 61 510 wew. 47.
Na stronie www.leba.eu dostępny jest
formularz zgłoszeniowy.
Wioletta Morawiak
gł. spec. ds. kadr i organizacji pracy
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Morsy Łebskie
tym razem w Mielnie
Na początku lutego morsy obchodziły swoje święto
na X Międzynarodowym Zlocie Morsów w Mielnie.
W stolicy zimowych kąpieli, za którą uważa się to
miasto, gościło blisko 1800 Morsów.
W niedzielę 10. lutego br. po krótkiej rozgrzewce na
plaży, wszystkie zebrane Morsy punktualnie
o godz.12:00 weszły do wody. Oczywiście nie
zabrakło na zlocie Morsów z Łeby, którzy godnie
reprezentowali Nasze miasto oraz cały Powiat
Lęborski. Oprócz Morsów z Polski w zlocie
uczestniczyły również Morsy z Niemiec, Rosji
i Szwecji.
U schyłku sezonu zimowych kąpieli 2012-2013,
podsumowując mijający sezonu, który oficjalnie
zakończymy z końcem kwietnia, zauważyliśmy, że
coraz więcej turystów przyjeżdżających do Łeby na
parę dni z przyjemnością korzysta z zimowych
kąpieli. Wielu z nich wchodzi do morza bardzo
spontanicznie. Ostatnio kąpali się z nami pani
Weronika z synem Przemkiem z Rybnika.
Miniony czas zaowocował również nawiązaniem
kontaktu z Morsami z Zakopanego licząc na owocną
współpracę.
Przypominamy, że w każdą sobotę i niedzielę oraz
w Święta Wielkanocne o godz.13:00 Morsy z Łeby
zapraszają wszystkich chętnych do udziału
w kąpielach, a widzów do kibicowania.
Jerzy Thiel
Stowarzyszenie "Łeba Mors Poland - Morsy Łebskie”

fot. Morsy Łebskie

Łeba nie otrzyma statutu uzdrowiska
Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Ministerstwa Zdrowia, w odpowiedzi na pismo
Burmistrza Miasta Łeby w sprawie możliwości
utworzenia na terenie miasta Łeby uzdrowiska,
poinformował, że w nawiązaniu do uwarunkowań
istniejących na obszarze miasta, nie istnieje realna
możliwość utworzenia na obszarze Gminy Miejskiej
Łeba miejscowości o statucie uzdrowiska.
Miejscowość Łeba jest całkowicie zurbanizowana
i nie istnieje na jej terenie obszar, który spełniałby
wymogi ustawowe przypisane strefie "A" ochrony
uzdrowiskowej, tj. Strefie na obszarze której
prowadzone jest lecznoctwo uzdrowiskowe – pisze
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Włodzimierz Śliwiński, Naczelnik Wydziału
ds. Uzdrowisk w Departamencie Organizacji
Ochrony Zdrowia. Oznacza to, że utworzenie
uzdrowiska na obszarze miasta Łeba jest nierealne.
Pomimo oficjalnego stanowiska Ministerstwa
Zdrowia, zachęcamy wszystkich przedsiębiorców
świadczących w swoich obiektach usługi okołouzdrowiskowe do ich kontynuacji i różnicowania
oraz rozwoju swoich działań. Państwa propozycje
dywersyfikują i wzbogacają ofertę miasta, co
sprawia, że Łeba jest atrakcyjna przez cały rok.
Andrzej Strzechmiński
Burmistrz Miasta Łeby
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Reggae, rap, blues
i pop o Łebie
W lutym młodzież z realizowanego przez Bibliotekę
Miejską projektu „Jestem łebski” uczestniczyła
w warsztatach perkusyjnych prowadzonych przez
Tomasza Łosowskiego.
Artysta zaproponował i zrealizował z Łebskimi
bardzo ciekawą formę warsztatów: wędrówkę przez
różne style muzyczne poprzez skomponowanie
w tych stylach łebskiej piosenki do tekstów
napisanych wcześniej przez samą młodzież.
Piosenka, zagrana i zaśpiewana przez Łebskich
z pomocą perkusisty, zamieszczona jest w formacie
mp3 na stronie www.jestemlebski.pl.
Maria Konkol
Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Łebie

Moim zdaniem warsztaty perkusyjne były bardzo
pouczające. Nauczyłem się jak trzymać rytm
grania. Mogłem wymyślić tekst piosenki o Łebie,
którą zaśpiewaliśmy z panem Tomaszem
Łosowskim w różnych stylach muzycznych.
Karol Wójcik
Warsztaty perkusyjne były bardzo ciekawe.
Sam pan Tomasz Łosowski jest bardzo ciekawym,
godnym podziwu człowiekiem. Nie żałuję, że
byłam na tych warsztatach.
Karolina Burzyńska
Warsztaty perkusyjne były bardzo fajne
i ciekawe. Nauczyłam się grać na perkusji oraz
dowiedziałam się jak nazywają się jej części.
Aleksandra Gierszewska
Fajnie było. Podobało mi się!
Arkadiusz Okenczyc
Warsztaty perkusyjne były fajne i bardzo
ciekawe. Pan Łosowski jest bardzo ciekawą osobą
i dobrym perkusistą.
Cezary Grabowski
Warsztaty perkusyjne z panem Tomaszem
Łosowskim były bardzo ekscytujące, ciekawe
i interesujące. Dzięki nim zaciekawiła mnie gra na
perkusji. Podczas warsztatów dowiedziałam się
jak tworzyć różne style muzyki i w jaki sposób
można zaśpiewać jeden tekst w różnych stylach.
Dowiedziałam się również jak nazywają się
poszczególne części perkusji.
Kamila Garstka
Warsztaty perkusyjne bardzo mi się podobały.
Nauczyłam się na nich jak posługiwać się
pałeczkami i jak ważna jest muzyka.
Wiktoria Kleina
Bardzo się cieszę z tych warsztatów, ponieważ
mogliśmy śpiewać i tworzyć własne kompozycje
muzyczne. Każdy z nas mógł pograć na perkusji.
Pan Tomasz Łosowski był bardzo miły
i sympatyczny. Moim zdaniem najfajniejsze było
to, że mogliśmy zaśpiewać ułożony przez nas
utwór: „W telewizji są Kiepscy, a w Łebie
Łebscy”.
Angelika Greczko

fot. Beata Czaja
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Nowy Komendant
Placówki Straży Granicznej w Łebie
Dzień 09 lutego 2013r. był pierwszym dniem Pana
majora SG Jarosława Manikowskiego na stanowisku
Komendanta Placówki Straży Granicznej w Łebie.
Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej,
kontradmirał SG Piotr Stocki rozkazem
personalnym powierzył obowiązki komendanta
Placówki SG w Łebie majorowi Manikowskiemu.
Poprzedni Komendant ppłk SG Krzysztof
Maluchnik odszedł do Władysławowa, gdzie
zgodnie z rozkazem personalnym Komendanta
Oddziału objął obowiązki tamtejszego Komendanta
Placówki SG.
Nowy Łebski Komendant SG, służbę rozpoczął
w 1994 roku. Początki jego drogi służbowej to Łeba,
gdzie zdobywał szlify pogranicznika. W późniejszym czasie służba na morskiej granicy zaprowadziła go do Helu, następnie Władysławowa
i ponownie od 1999r do Łeby, gdzie został powołany
przez ówczesnego Komendanta MOSG na stanowisko Zastępcy Komendanta Strażnicy.
Piotr Spólny
Placówka Straży Granicznej w Łebie

Obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych
W dniu 24. lutego 2013r. mjr SG Jarosław
Manikowski, pełniący obowiązki Komendanta
Placówki Straży Granicznej w Łebie, wraz
z delegacją funkcjonariuszy uczestniczył w obchodach Narodowego Dnia "Żołnierzy Wyklętych",
które odbyły się w Parafii pw. Matki Boskiej
Różańcowej w Luzinie. Msze św. celebrował ksiądz
arcybiskup Sławoj Leszek Głódź w asyście
kompanii honorowej oraz orkiestry reprezentacyjnej
Marynarki Wojennej. W uroczystościach wzięli
udział przedstawiciele Sejmu RP w osobach Doroty
Arciszewskiej – Mielewczyk, Jarosława Sellina
i Janusza Śniadka, Posłów na Sejm RP. Obecny był

również dowódca Marynarki Wojennej Pan admirał
Floty Tomasz Mathea. Po uroczystej mszy świętej
nastąpiło poświęcenie i odsłonięcie tablicy
upamiętniającej męczeństwo generała Rafała
Filedorfa - "Nila", pułkownika Łukasza
Cieplińskiego oraz majora Zygmunta Szendzielorza
– "Łupaszki", w hołdzie którym licznie zgromadzone delegacje złożyły kwiaty. Następnie odbył się
uroczysty apel poległych oraz defilada kompanii
reprezentacyjnej Marynarki Wojennej RP.
Piotr Spólny
Placówka Straży Granicznej w Łebie

fot. Piotr Spólny
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Mistrzostwa Morskiego Oddziału Straży Granicznej
w halowej piłce nożnej
Gorąca atmosfera, wielkie nadzieje, sportowa
rywalizacja far play to wszystko działo się na hali
sportowej Zespołu Szkół Podstawowych
i Gimnazjalnych w Łebie. Zorganizowane po raz
czternasty zawody w halowej piłce nożnej o puchar
Komendanta Placówki Straży Granicznej Łebie oraz
piąte zawody o puchar Komendanta Morskiego
Oddziału Straży Granicznej miały wspaniała oprawę
sportową. Rywalizowało dwanaście drużyn
reprezentujących jednostki organizacyjne MOSG.
Gorąca atmosfera turnieju towarzyszyła sportowcom od początku do samego końca. Rywalizacja
była bardzo zacięta, nikt nie ustępował pola. Wola
walki sportowej była widoczna na każdym kroku.
Mecz po meczu wyłaniał najlepsze zespoły. Efektem
tej niezwykle zaciętej rywalizacji było zwycięstwo
gospodarzy turnieju, którzy nie tylko kolejny raz
sprawdzili się jako organizatorzy zawodów ale
i tegoroczni zwycięzcy.
Zawody uświetnił swoją obecnością Piotr Stocki,
Komendant MOSG kontradmirał SG, który
dekorował zwycięskie zespoły wspólnie z włodarzami Miasta Łeby oraz Powiatu Lęborskiego.
W ceremonii dekoracji wziął udział również
Krzysztof Maluchnik, były Komendant PSG
w Łebie ppłk SG, pomysłodawca oraz pierwszy
organizator turnieju.
Piotr Spólny
Placówka Straży Granicznej w Łebie

fot. Piotr Spólny







WYNIKI
Piłkarz turnieju
Rafał Filipkowski z PSG
w Gdańsku Rębiechowie
Statuetkę far play - drużyna PSG w Elblągu
Najlepszy strzelec turnieju - Paweł Kania
z PSG w Darłowie
Najlepszy bramkarz turnieju - Mariusz Izdebski
z PSG w Darłowie

Kwalifikacja Drużynowa:
 I miejsce drużyna PSG w Łebie
 II miejsce drużyna
z Kaszubskiego Dywizjonu SG
 III miejsce drużyna z PSG Gdańsk Rębiechowo
 IV miejsce drużyna z PSG w Darłowie

Zajęcia w Zespole Szkół Gimnazjalnych
w Nowej Wsi prowadzone przez funkcjonariuszy PSG w Łebie

fot. Piotr Spólny

W dniu 7. lutego 2013r. funkcjonariusze Placówki
Straży Granicznej w Łebie uczestniczyli w zajęciach
wychowawczych, które odbyły się w Zespole Szkól
Gimnazjalnych w Nowej Wsi Lęborskiej. Tematem
przewodnim prowadzonych zajęć było uzależnienie
od substancji narkotycznych. Przy prowadzeniu
zajęć wykorzystano prezentację multimedialną
dotyczącą uzależnień oraz form walki z tym
zjawiskiem. Uczestnicy zajęć, trzy klasy gimnazjalne, z zainteresowaniem wysłuchały i aktywnie
Łebski Biuletyn Informacyjny - Nr 2/2013

uczestniczyły w prowadzonych zajęciach. Na uwagę
zasługuje fakt, iż w prowadzeniu zajęć funkcjonariuszy SG wspierali młodzi uczniowie liceum
ogólnokształcącego o profilu straży granicznej
z Łeby. Pani Małgorzata Korszla, dyrektor Zespołu
Społecznych Szkół Ponadgimnazjalnych Łebie,
obecna na tych zajęciach, zachęcała młodzież
gimnazjalną do podjęcia dalszej nauki w tej szkole.
Piotr Spólny
Placówka Straży Granicznej w Łebie
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Łebianie na Biegu Piastów
W tym roku na początku marca grupa z Łebskiego
Teamu reprezentowała Łebę w Biegu Piastów w
Jakuszycach. W piątek 1 marca br. na dystansie 10
km biegły łebianki Anna Budaszewska, Jolanta
Stawrosiejko i Ewa Grzędzicka i łebianie Krzysztof
Budaszewski, Marek Glegoła i Jacek Wawrzyniak.
W sobotnim biegu na 50 km wziął udział nasz jedyny
zawodnik długodystansowy Janusz Stawrosiejko,
który po raz kolejny poprawił swój wynik na tym
morderczym dystansie. W ostatnim niedzielnym
biegu na 26 km biegło 3 mężczyzn Krzysztof
Budaszewski, Roman Grzędzicki i Jacek
Wawrzyniak. Pozostali członkowie Łebskiego
Teamu kibicowali nam i promowali nasze miasto
prezentując dumnie flagi i koszulki. Atmosfera jak
co roku była doskonała,warunki pogodowe bardzo
dobre, trasy biegowe przygotowane wyśmienicie.
Na koniec ciekawostka najstarszy uczestnik miał 93
lata i ukończył bieg na 26 km.
Jacek Wawrzyniak

fot. Łeb-ski Team

Benefis Zespołu JANTAR
fot. Irena Hilla

7 lutego 2013 Zespół JANTAR obchodził 20-lecie
pracy społecznej na rzecz mieszkańców Łeby.
W sali bankietowej Ośrodka Wczasowego SAILOR
zebrała się spora grupa mieszkańców Łeby, władze
miasta, radni, przedstawicieli organizacji, zaproszeni goście z Lęborka oraz zespoły i chóry z naszego miasteczka. Była to wielka radość dla członków
zespołu, że jako pierwszy chór dorosłych w Łebie,
prowadzony przez te wszystkie lata przez panią Irenę
Hilla, a muzycznie przez pana Edmunda Hilla
(19 lat), doczekał tak okrągłej rocznicy.
JANTAR organizując koncerty, uroczystości, spotkania z mieszkańcami, czy występując poza miastem
Łeba - zawsze promował swoje miasteczko pieśnią,
poezją czy wystawianiem humorystycznych scenek
teatralnych bądź moralitetów łączonych z jasełkami.
Cały okres działalności zespołu to nie tylko
satysfakcja i radość z pracy twórczej, ale mozolne
ćwiczenia oraz wielokrotne próby mające na celu
scalenie zespołu tak, by w końcowym efekcie
amatorzy - aktorzy i chórzyści w jednym mogli
wystąpić przed publicznością.
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Członkowie Zespołu JANTAR Z CAŁEGO SERCA
DZIĘKUJĄ za współpracę, zaangażowanie i pomoc
zespołowi w ciągu tych 20 lat: tj. byłym
Burmistrzom i Radnym, obecnemu Burmistrzowi
p. Andrzejowi Strzechmińskiemu, obecnym
Radnym, Bibliotece Miejskiej w Łebie, Janinie
Godlewskiej, Prezes Banku Spółdzielczego w Łebie,
Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej
w Łebie, proboszczom Parafii św. Jakuba i Parafii
Wniebowzięcia NMP, Sióstrom Służebniczkom
NMP Niepokalanie Poczętej, Ośrodkom wczasowym: Arkun, Wodnik, Angela, Sailor, Ewa,
Seniorom Uniwersytetu III wieku, Emerytom
i Rencistom z Łeby i z Lęborka, Caritas przy Parafii
Wniebowzięcia NMP, zespołowi Belferek
z Lęborka, piekarniom Klassa i Płotka, prywatnym
sponsorom, firmie Stamir, restauracji Pasja oraz
byłym członkom zespołu JANTAR za ich wkład
pracy. Wszystkim chórom i zespołom z Łeby
dziękujemy za uświetnienie swoim występem
naszego benefisu.
Zespół JANTAR
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XV Jubileuszowy Maraton Piłki Siatkowej

fot. Radosław Czyżewski

Dobiegł końca XV Maraton Piłki Siatkowej
Młodzieży w Łebie. Podczas drugiego turnieju
maratonu udział brały zespoły młodziczek i
młodzików. Impreza po raz pierwszy objęła swym
zasięgiem cały powiat lęborski, ponieważ w jednym
czasie równolegle rozgrywane były mecze grupowe
w halach Szkoły Podstawowej w Łebie, Łebskiego
Towarzystwa Oświatowego, Gimnazjum nr 2 w
Lęborku, Zespołu Szkół w Cewicach oraz Zespołu
Szkół w Wicku. Bardzo trudne logistycznie
przedsięwzięcie, postawione przed organizatorami
Jarosławem Pruskim, Joanną Bieniek i Tadeuszem
Rabką, zakończyło się wielkim sukcesem.
Czterdzieści zespołów młodziczek i młodzików
walczyło w pięciu halach w tym samym czasie
tocząc boje grupowe XV maratonu siatkówki.
Zgromadzenie takiej ilości zespołów w turnieju było
nie lada zadaniem, które udało się spełnić, czyniąc w
ten sposób łebski maraton największą imprezą
młodzieżowej siatkówki w kraju i w Europie. W
czasie dwóch tygodni w łebskim maratonie
zobaczyć mogliśmy sześćdziesiąt osiem zespołów z
kraju i zagranicy. Przez dwa tygodnie w powiecie
lęborskim mieliśmy wielkie święto młodzieżowej
siatkówki. W imprezie wzięło udział blisko tysiąca
młodych adeptów siatkówki, którym bacznie
przyglądał się koordynator makroregionalny
Szkolnych Ośrodków Siatkarskich, były
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reprezentant Polski Pan Adam Nowik. Wraz z
Burmistrzem Miasta Łeby i Starostą Lęborskim, do
maratonu włączyli się: Burmistrz Miasta Lęborka,
Wójt Gminy Cewice, Wójt Gminy Wicko. Tym
sposobem maraton stał się imprezą powiatową
promującą cały powiat lęborski i piłkę siatkową.
Przez trzy dni podzieleni na cztery grupy młodzicy i
młodziczki prowadzili rozgrywki o prymat turnieju.
Wszystkie zespoły otrzymały puchary ufundowane
przez Burmistrza Miasta Łeby, Burmistrza Miasta
Lęborka, Wójta Gminy Cewice oraz pamiątkowe
koszulki ufundowane przez Burmistrza Miasta Łeby,
właścicieli Zdrowotelu Łeba Państwa Elżbietę i
Wojciecha Pietruszewskich oraz Starostę
Lęborskiego. Najlepsi zawodnicy i zawodniczki
otrzymali statuetki ufundowane przez Fundację
Polska Siatkówka.
Głównymi organizatorami maratonu byli pani
Joanna Bieniek, pan Jarosław Pruski oraz pan
Tadeusz Rabka i SPPS Łeba, SPS Lębork, UKS
Iryda Cewice.
Sponsorzy Maratonu: Wiesław Formela- FORMEL,
Firma Bakoma, Elżbieta i Marek Wenta, Piotr Zając,
Małgorzata Zawadzka.
Jarosław Pruski
Organizator
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Dyżury radnych
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łebie Barbara
Dąbrowska pełni dyżur w każdą środę w godz. od
12:00 do 15:30 w budynku Urzędu Miejskiego przy
ul. Kościuszki 90 w pokoju nr 2 - Biuro Rady Miasta.
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 Miasta.

Dyżury Radnego Rady
Powiatu Lęborskiego
Radny Rady Powiatu Lęborskiego, członek Zarządu
Powiatu Lęborskiego - Tomasz Tutak pełni dyżur
w Urzędzie Miejskim w Łebie, w każdy pierwszy
poniedziałek miesiąca w godzinach 13:00-13:50.
Zapraszam na www.tomasztutak.pl.

ŁEBSKIE
TARGI
PRACY
Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Łebie
ul.Tysiąclecia 11

dnia 4 kwietnia 2013 roku
w godz. 10:00 - 13:00
TARGOM TOWARZYSZĄ:
prezentacje ﬁrm i ofert pracy
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prezentacje instytucji wspierających prowadzenie
działalności gospodarczej
punkty informacyjne Powiatowego Urzędu Pracy,
Urzędu Skarbowego i Inspektoratu ZUS
SERDECZNIE ZAPRASZAMY OSOBY POSZUKUJĄCE PRACY
LUB ZAINTERESOWANE PODJĘCIEM
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ!

Organizatorem Targów jest Burmistrz Miasta Łeby
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