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Szanowni Mieszkańcy Miasta Łeby
Bycie Radnym Miasta Łeby to zaszczyt, ponieważ daje możliwość działania na rzecz dobra
Naszego miasta i jego mieszkańców.
Łebianie decyzją wyborczą powierzyli mi dwukrotnie mandat Radnego Rady Miejskiej
w Łebie. Ten zaszczytny obowiązek pełnię nieprzerwanie 2007 roku.
Dwa lata temu Wysoka Rada powierzyła mi funkcję Przewodniczącej Rady Miejskiej w Łebie,
którą starałam się pełnić w poczuciu wielkiej odpowiedzialności za dobro wspólne. Dziękuję
Państwu za to wyróżnienie i wielki zaszczyt.
 Dziękuję Wszystkim Mieszkańcom miasta Łeby.
 Dziękuję Paniom i Panom Radnym za współpracę ze mną podczas pełnienia tej funkcji.
 Dziękuję Panu Burmistrzowi za współpracę ze mną jako Przewodniczącą Rady Miejskie
Łebie.
 Dziękuję Proboszczom naszych łebskich parafii za współpracę i życzliwość.
 Dziękuję Dyrektorom podległych jednostek miejskich.
 Dziękuję Dyrektorom jednostek niepublicznych, z którymi współpracowałam.
 Dziękuję Dyrektorom ośrodków wczasowych za pomoc i współpracę.
 Dziękuję pracownikom Burmistrza, a zwłaszcza Pani Barbarze Andrzejak
za merytoryczność, fachowość i sumienność, a także ludzką uczciwość.
Dziękuję wszystkim i nadal proszę o współpracę, już w ramach pełnienia przez mnie mandatu
Radnej Rady Miejskiej w Łebie. Mojemu następcy na funkcji Przewodniczącego Rady
Miejskiej Łeby życzę powodzenia w prowadzeniu spraw miejskich.
Dziękuję.
Barbara Dąbrowska
Radna Rady Miejskiej w Łebie

Obowiązek wpisu do ewidencji obiektów
świadczących usługi hotelarskie
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o usługach turystycznych (tekst jednolity z 2004 r.
Dz. U. Nr 223, poz. 2268) osoby świadczące usługi
hotelarskie w innych obiektach niż obiekty
hotelarskie zobowiązane są przed rozpoczęciem
działalności zgłosić taki obiekt do ewidencji
prowadzonej przez Burmistrza Miasta Łeby.
Obowiązek ten dotyczy wszystkich, którzy świadczą
usługi hotelarskie w obiektach, które nie są
obiektami hotelarskimi (czyli nie są: hotelem,
motelem, pensjonatem, kempingiem, domem
wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym,
schroniskiem). Zgodnie z ustawą usługi hotelarskie
to: krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie
domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych,
a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep
samochodowych oraz świadczenie, w obrębie
obiektu, usług z tym związanych. Pod pojęciem
innych obiektów mogących świadczyć usługi
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hotelarskie rozumie się ośrodki wczasowe, ośrodki
kolonijne, ośrodki szkoleniowo wypoczynkowe,
kwatery agroturystyczne, pokoje gościnne,
internaty i szkoły zamienione w czasie wakacji i ferii
na schroniska.
Zatem przypominamy w szczególności osobom
wynajmującym pokoje gościnne o obowiązku
dokonania zgłoszenia oraz aktualizowania
dokonanych wcześniej wpisów.
Ewidencja innych obiektów, w których są
świadczone usługi hotelarskie, prowadzona jest
niezależnie od ewidencji działalności gospodarczej.
Wnioski o dokonanie wpisu w ew. obiektów
świadczących usługi hotelarskie można pobrać
w Biurze Obsługi Klienta UM w Łebie.
Anna Rataj
Młodszy referent do spraw przedsiębiorczości
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Kończy się inwestycja

fot. Roman von Mach

Na terenie Łeby w kwietniu 2013 r. zakończone
zostaną przez Generalnego Wykonawcę –
Hydrobudowę Gdańsk S. A., roboty budowlane
polegające na modernizacji i rozbudowie
oczyszczalni ścieków, prowadzone od grudnia
2011 r.
Inwestycja dofinansowywana jest z Funduszu
Spójności - Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko.
Całkowity koszt projektu wynosi ok. 27 mln złotych,
a dofinansowanie ze środków unijnych ok. 14,9 mln
złotych. Inwestorem i beneficjentem dofinansowania jest Spółka Wodna „Łeba” w Łebie.
Projekt współfinansowany jest również przez Gminę
Miejską Łeba – w kwocie ok. 3 mln zł. oraz Gminę
Wicko – w kwocie ok. 0,5 mln zł.
W listopadzie ubiegłego roku beneficjent podpisał
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku aneks do umowy
o dofinansowanie pozwalający na zrealizowanie
dodatkowych przedsięwzięć inwestycyjnych
o szacunkowej wartości ok. 925 tys. zł.

w bieżącym miesiącu podpisana zostanie
z wybranym Wykonawcą – Hydrobudową Gdańsk
S.A. umowa na realizacje tego zadania. Wymagany
termin wykonania zamówienia to 20 września
2013 r. (wraz z uzyskaniem pozwolenia na
użytkowanie).

Przedsięwzięcia te polegają na:
 zakupie ładowacza teleskopowego i przyczepy
do transportu słomy;
 zaprojektowaniu i budowie systemu lamp UV do
dezynfekcji ścieków oczyszczonych.

Ładowacz i przyczepa zwiększą efektywność pracy
kompostowni stanowiącej element oczyszczalni
ścieków. Lampy UV, mając na uwadze, że wylot
ścieków oczyszczonych znajduje się w odległości
ok. 1 km od strefy przybrzeżnej Morza Bałtyckiego,
przyczynią się do dodatkowego zapewnienia
bezpieczeństwa sanitarnego plaż i wód
przybrzeżnych zgodnie z zapisami Dyrektywy
2006/WE dot. zarządzania jakością wód
w kąpieliskach.
Roman von Mach

Dostawa ładowacza i przyczepy, przez wyłonioną
w wyniku przetargu firmą Ulenberg sp. z o.o.
z siedzibą w Główczycach w woj. pomorskim,
nastąpiła w dniu 8 marca br. Natomiast w dniu
12.04.2013 r. rozstrzygnięto przetarg na rozbudowę
oczyszczalni o stanowisko lamp UV. Jeszcze
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Dyrektor Spółki Wodnej
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Koncert Finałowy Talentiada 2013 – Morska Przygoda

fot. Agnieszka Pałac

W niedzielne popołudnie 14 kwietnia br. można było
udać się „morska przygodę”. Już po raz ósmy
Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Adama
Mickiewicza w Łebie wraz z Radą Rodziców
zorganizowała koncert „Talentiada”. W tym roku
koncert przebiegał pod hasłem „Morska przygoda”,
dlatego też atmosfera koncertu miała charakter
morskiego, żeglarskiego klimatu. Patronat nad
koncertem objął Pan Tomasz Bobin, Dyrektor
Urzędu Morskiego w Słupsku.
Tegoroczna edycja projektu pn. „Talentiada” to nie
tylko sam finałowy koncert, ale także konkursy
i działania związane z tym projektem. Na przełomie
miesięcy marzec – kwiecień br. odbyły się konkursy
związane z „Talentiadą”, tj. konkurs muzyczny,
którego laureaci występowali podczas koncertu
finałowego, konkurs plastyczny „Morska
maskotka”, w którym uczestniczyli uczniowie
wszystkich klas, a także konkurs wiedzy o morzu
„Morze – mój region”, nad którym patronat objęła
Pani Katarzyna Woźniak, Dyrektor Słowińskiego
Parku Narodowego.
Po raz kolejny koncert pt. „Talentiada” połączył
możliwości prezentacji artystycznych lokalnych
grup muzycznych, tanecznych, lokalnych
przedszkoli, możliwość ciekawego spędzenia czasu
wolnego, a także wsparcia finansowego budżetu
Rady Rodziców – na terenie hali odbyła się zbiórka
publiczna, z której środki przeznaczone będą na
nagrody dla uczniów szkoły oraz dofinansowanie
wycieczek szkolnych.
Tegoroczny koncert wsparli artystycznie zaproszeni
do współpracy goście. I tak podczas koncertu
w dwóch blokach artystycznych mogliśmy usłyszeć
Orkiestrę Morskiego Oddziału Straży Granicznej na
czele z kapelmistrzem kpt. SG Jarosławem
Rywalskim. Ciekawym punktem programu była
także zaprezentowana przez Kompanię Honorową
Zespołu Szkół Morskich w Darłowie musztra
paradna. Muzycznie także wzbogacił program
artystyczny zespół szantowy „Internaccy
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fot. Tomasz Siebert

Mjuzykanci” ze Szkoły Morskiej z Darłowa,
w składzie którego Zespołu grają i śpiewają
nauczyciele i wychowawcy z internatu wraz
z uczniami. Podczas koncertu można było zobaczyć
ciekawą ekspozycję – mini wystawę z Muzeum
Marynarki Wojennej z Gdyni oraz wystawę
z dokumentacją fotograficzną akcji ratowniczych
SAR.
Koniec koncertu zwieńczyło losowanie nagrody
głównej: roweru ufundowanego przez Pana
Andrzeja Strzechmińskiego, Burmistrza Miasta
Łeby i stacji pogody (zegara – barometru)
u f u n d o w a n e g o p r z e z P a n a Wo j c i e c h a
Karlikowskiego oraz chwila, na którą czekali
najmłodsi uczestnicy koncertu: rozdanie medali.
Dzięki zaangażowaniu rodziców, życzliwości
sponsorów i ludzi dobrej woli, a także środków
finansowych pochodzących z budżetu Gminy udało
się zorganizować koncert, który łączy wspaniałą
inicjatywę prezentacji utalentowanych dzieci oraz
młodzieży naszego miasta oraz możliwości
rodzinnego, ciekawego spędzenia czasu.
Zapraszamy na stronę internetową lebork24.info,
gdzie można zobaczyć kilkuminutowy film
poświęcony inicjatywie „Talentiada 2013 – Morska
przygoda”.
Eliza Lechończak
Sekretarz Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Łebie
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Majówka z Radiem ZET
Weekend majowy już niebawem. W tym roku będzie
wyjątkowo długi, bo zacznie się 26. kwietnia
(piątek) i potrwa do 5. maja (niedziela). W związku
z tym przygotowaliśmy ciekawą akcję promocyjną
pod nazwą Morze, Góry i Mazury - Majówka
z Radiem ZET.
Jednocześnie bawić będziemy się w Łebie, Szczyrku
oraz Mikołajkach w towarzystwie RADIA ZET.
W każdej miejscowości powstaje lista miejsc, które
wezmą udział w zabawie. Turyści zdobywać będą
naklejki o odpowiedniej wartości punktowej - za
usługi świadczone przez lokalnych przedsiębiorców: za noclegi, za gastronomię, odwiedzenie
lub skorzystanie z atrakcji (płatnych i bezpłatnych),
za zakup pamiątek oraz zakupy w pozostałych
27 kwietnia
Kąpiel w Morzu Morsów Łebskich
miejsce: Wejście na plaże A od ul. Sosnowej, godz. 13:00

sklepach i punktach usługowych, które zgłosiły nam
chęć uczestnictwa.
Naklejki umieszczane będą na specjalnych kartach
konkursowych, dostępnych w Informacji Turystycznej. Punkty wymienione zostaną na atrakcyjne
nagrody rzeczowe - co będzie nagrodą zadecyduje
sam grający, wybierając określoną rzecz z puli
nagród, generowanych na dany dzień.
Lista pojawi się również na specjalnie utworzonej
podstronie Radia ZET, stronach internetowych
Organizatorów akcji, fanpage'u na Facebooku,
ulotkach i plakatach.
Agnieszka Pałac
Paweł Dąbrowski
Zespół Centrum Informacji Turystycznej w Łebie ****

3 maja
Bezpiecznie na wodzie w Łebie

organizator: Morsy Łebskie

pokazy bezpieczeństwa, zawody wiosłowych łodzi WOPR
(każdy może wziąć udział w zawodach)

28 kwietnia

miejsce: Kapitanat Portu Łeba, ul. Kościuszki 1, godz. 14:00-15:00
wstęp wolny

Wielka pobudka przez Indian
i Kowbojów w Łeba Parku

organizator: Burmistrz Miasta Łeby,
Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Łeby,
Centrum Informacji Turystycznej w Łebie****

miejsce: Łeba Park – Park Dinozaurów ul. Kolonijna, godz. 9:00-19:30
organizator: Łeba Park – Park Dinozaurów

29 kwietnia
Dancing z muzyką ze starej płyty
miejsce: Zdrowotel Łeba, ul. Nadmorska 15/7, godz. 20:00
wstęp wolny
organizator: Zdrowotel Łeba

30 kwietnia
Karaoke każdy śpiewać może
miejsce: Zdrowotel Łeba, ul. Nadmorska 15/7, godz. 20:00
wstęp wolny
organizator:Zdrowotel Łeba

1 maja
BASTION SZYFRÓW
miejsce: Biblioteka Miejska w Łebie, ul. 11 Listopada 5, godz. 10:00-16:00
Weź udział w historycznej grze miejskiej!

wstęp wolny
organizator: Biblioteka Miejska w Łebie

„ABC” Żeglarstwa
miejsce: Port Jachtowy w Łebie, ul. Jachtowa 8, godz. 13:00-15:00
Pokaż żeglarski, nauczanie zasad bezpieczeństwa,
zabawy na wodzie, kurs żeglarski!

wstęp wolny
organizator: Międzyszkolny Klub Żeglarski „Marina Łeba”

Majówka miejska - rodzinny piknik
koncerty lokalnych zespołów, zabawy dla dzieci, mały
poczęstunek

miejsce: Skwer Rybaka w Łebie, ul. Kościuszki, godz. 15:15-17:45
wstęp wolny
organizator: Burmistrz Miasta Łeby,
Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łebie,
Centrum Informacji Turystycznej w Łebie****

Polskie Śpiewanie przy ognisku
koncerty lokalnych zespołów, zabawy dla dzieci, poczęstunek

miejsce: Ogród Biblioteki Miejskiej w Łebie,
ul. 11 Listopada 5a, godz. 18:00
wstęp wolny
organizator:Biblioteka Miejska w Łebie

4 maja
„Historia Pomorza krzyżem pisana”
miejsce: Zdrowotel Łeba, ul. Nadmorska 15/7, godz. 09:00
Wycieczka autokarowa z przewodnikiem szlakiem zamków krzyżackich.
organizator: Zdrowotel Łeba

„Złote polskie przeboje”
miejsce: Zdrowotel Łeba, ul. Nadmorska 15/7, godz. 20:00
Impreza taneczna!

wstęp wolny
organizator: Zdrowotel Łeba

Uroczyste Otwarcie Przystań Łeba
Szanty i nie tylko zespołu Synkopa
miejsce: Tawerna Przystań Łeba, ul. Jachtowa 8, godz. 19:30
wstęp wolny
organizator: Przystań Łeba Resort&Restaurant, Port Jachtowy w Łebie

Wieczór Karaoke

5 maja
Koncert szant zespołu „TRAVERS”
miejsce: Zdrowotel Łeba, ul. Nadmorska 15/7, godz. 20:00
wstęp wolny
organizator: Zdrowotel Łeba

miejsce: Tawerna Przystań Łeba, ul. Jachtowa 8, godz. 20:30
wstęp wolny
organizator: Przystań Łeba Resort&Restaurant, Port Jachtowy w Łebie

2 maja
Biesiada
przy ognisku z muzyką na żywo i samodzielnym pieczeniem
kiełbasek

miejsce: Zdrowotel Łeba, ul. Nadmorska 15/7, godz. 19:30
wstęp wolny
organizator: Zdrowotel Łeba
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ŁEBSKIE NAGRODY
Nagrody rzeczowe HI-TEC

USŁUGI

Plecaki Kangaba
Plecaki Kangaba Mini
Torby Sahel
Torby Kaito black





NOCLEGI
Hotel Gołębiewski – Mikołajki
Voucher na pobyt
Hotel Robert`s Port Lake Resort & SPA – Mikołajki
Voucher na pobyt
Ośrodek Wypoczynkowy "Leśna Polana" –
Mikołajki
Voucher na pobyt
Wioska Żeglarska "Apartamenty Portowe" Mikołajki
Voucher na pobyt
Pokoje w Kinie "Beskid" - Szczyrk
Voucher na pobyt
Willa Biały Dom - Szczyrk
Voucher na pobyt


GASTRONOMIA
Solenie i Wędzenie Ryb z Połowów Własnych
Jacek i Wojciech Konińscy
Voucher o wartości 50 zł na zakup ryby
Przystań Łeba Resort & Restaurant
Voucher o wartości 150 zł na obiad/kolację
Restauracja DORSZ
Voucher o wartości 100 zł na obiad dla 2 osób
Smażalnia „Dolores”
Voucher na obiad dla 2 osób
Kawiarnia „Sweet Cafe”
Voucher na kawę i ciasto dla 2 osób
Pizzeria Mandragora
Voucher na dużą pizzę z Karty Menu
Chata Rybacka i www.pizzaleba.pl
Voucher o wartości 50 zł na obiad
Hotel Łeba
Voucher na kolację dla 2 osób

Informacja turystyczna
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Lech Resort & Spa
Voucher o wartości 50zł, 100zł i 150zł do Spa
Pro Spa w Hotelu Łeba***
Voucher do Spa
Hotel Wodnik***
Voucher o wartości 100zł do Spa

ATRAKCJE
Łeba Park
Bilety rodzinne
Przystań Łeba Resort & Restaurant
Voucher na przejażdżkę motorówką
Muzem Motyli
Motyl z Tajlandii o wartości 100 zł
„Sea Park” Park Rekreacyjno-Edukacyjny
w Sarbsku
Bilety wstępu
Power Park
Bilety wstępu
Labirynt Park Łeba
Bilety wstępu
Tarzan Park
Bilety wstępu
aktywnaleba.pl Krzysztof Pałac
Lekcje tenisa z instruktorem
Brzydkie Kaczątko Rejsy w morze
Bilety rodzinne na rejs
Chomiczówka
Voucher do Wodne Raju
Arena Słońca
Voucher rodzinny na basen
Zdrowotel Łeba
Nauka chodu Nordic Walking z instruktorem
+ karta rabatowa Active Club Zdrowotel Łeba



GADŻETY, PAMIĄTKI REGIONALNE
„Sea Park” Park Rekreacyjno-Edukacyjny
w Sarbsku
Torba z upominkami Sea Park
Funty Łebskie
Moneta Regionalna
Księstwo Łeba
Paszporty Księstwa Łeby
Biblioteka Miejska w Łebie
Kartki Łebskie - Łeba w Starej Fotografii
Centrum Informacji Turystycznej w Łebie
Ręczniki plażowe Łeby
Parasole Łeby
Piłkeczki plażowe Łeby
Notesy Łeby
Długopisy Łeby
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GDZIE MOŻNA ZDOBYĆ NAKLEJKI Z PUNKTAMI?
- zakup zabiegów rehabilitacyjnych w przychodni

NOCLEGI
Arena Słońca, ul. Szkolna 1a, tel. 59 8662 803, www.arenaslonca.pl
Chomiczówka, ul. Brzozowa 8, tel. 609 816 416,
www.chomiczowkaleba.pl
Hotel Łeba***, ul. Nadmorska 9b, tel. 59 8664 500, www.hotelleba.pl
Hotel Wodnik***, ul. Nadmorska 10, tel. 59 8661 366,
www.wodnik.leba.pl
Lech Resort & Spa, ul. Brzozowa 18,
tel. 59 8661 342, www.lechresortspa.pl
O.W. Słowiniec
ul. Nadmorska 19, tel. 59 8661 366, www.slowiniec.leba.pl
Pensjonat Angela***
ul. Plac Dworcowy 2a, tel. 59 8662 647, www.pensjonatangela.pl
Przystań Łeba Resort& Restaurant, ul. Jachtowa 8, tel. 601 862
411, www.przystanleba.pl
Stadnina Koni Maciukiewicz, Restauracja pod Gołębnikiem,
Nowęcin ul. Św. Huberta 4, tel. 59 8661 874, www.nowecin.com.pl
Villa Latarnik, ul.Zawiszy Czarnego 35b,
tel. 602 646 664, www.latarnik.eu
Villa Verdi, ul. Obrońców Westerplatte 20,
tel. 59 8664 330, www.villaverdi.pl
Willa ATENA, ul. Bema 9, tel. 504 587 902, www.willaatena.com
Zdrowotel Łeba, ul. Nadmorska 15/17, tel. 59 8661 870,
www.zdrowotel.pl




GASTRONOMIA
Arena Słońca, ul. Szkolna 1a, tel. 59 8662 803, www.arenaslonca.pl
Chata Rybacka, ul. Abrahama 8, tel. 501 145 909, www.muzaleba.pl
Kawiarnia Sweet Cafe, ul. Wojska Polskiego 23, tel. 504 587 902
Lech Resort & Spa
ul. Brzozowa 18, tel. 59 8661 342, www.lechresortspa.pl
Pensjonat Angela***, ul. Plac Dworcowy 2a,
tel. 59 8662 647, www.pensjonatangela.pl
Pizzeria Mandragora, ul. Wojska Polskiego 23a, tel. 502 109 609
Pizzeria Pasat, ul. Abrahama 1, tel. 533 535 035, www.pizzaleba.pl
port łeba club, ul. Wybrzeże 1a, tel. 59 8661 271,
www.portlebaclub.pl
Restauracja DORSZ, ul Wojska Polskiego 23,
tel. 502 109 609, www.knajpadorsz.pl
Restauracja Książęca Hotelu Wodnik***
ul. Nadmorska 10, tel. 59 8661 366, www.wodnik.leba.pl
Restauracja La Maree Hotelu Łeba***, ul. Nadmorska 9b, tel. 59
8664 500, 59 8664 501, www.hotelleba.pl
Smażalnia Pasat, ul. Abrahama 1, www.muza-leba.pl
Smażalnia ryb DOLORES, ul. Turystyczna 9,
www.smazalniadolores.pl
Smażalnia O'KOŃ, ul. Wybrzeże 2
Solenie i Wędzenie Ryb z Połowów Własnych Jacek
i Wojciech Konińscy, smażalnia przy moście, ul. Turystyczna 1
Stadnina Koni Maciukiewicz, Restauracja pod Gołębnikiem,
Nowęcin ul. Św. Huberta 4,
tel. 59 8661 874, www.nowecin.com.pl
Tawerna Przystań Łeba
ul. Jachtowa 8, tel. 601 862 411, www.przystanleba.pl
Zdrowotel Łeba
ul. Nadmorska 15/17, tel. 59 8661 870, www.zdrowotel.pl
Złota Rybka - Chomiczówka
ul. Brzozowa 8, tel. 609 816 416, www.chomiczowkaleba.pl




USŁUGI
Centrum Urody i Zdrowia Hotelu Wodnik***
ul. Nadmorska 10, tel. 59 8661 366, www.wodnikleba.pl
- zakup usług SPA
Centrum Pro Spa Hotelu Łeba***
ul. Nadmorska 9b, tel. 59 8664 520, www.hotelleba.pl
- zakup usług SPA
Lech Resort & Spa
ul. Brzozowa 18, tel. 59 8661 342, www.lechresortspa.pl
- zakup usług SPA
Pensjonat Angela***
ul. Plac Dworcowy 2a, tel. 59 8662 647, www.pensjonatangela.pl
- zakup usług kosmetycznych
Villa Verdi
ul. Obrońców Westerplatte 20, tel. 59 866 43 30, www.villaverdi.pl
- zakup usług SPA
Zdrowotel Łeba
ul. Nadmorska 15/17, tel. 59 8661 870, www.zdrowotel.pl
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ATRAKCJE
aktywnaleba.pl Krzysztof Pałac, tel. 506 766 243
Kort tenisowy, Instruktor Tenisa
przedłużenie ul. Brzozowej (w lesie)
- wynajęcie kortu, lekcje tenisa z instruktorem
Instruktor Nordic Walking
Wypożyczalnia kijów do Nordic Walking, ul. Jagiellońska 1
- lekcje Nordic Walking z instruktorem, wypożyczenie kijów do
Nordic Walking
Arena Słońca
ul. Szkolna 1a, tel. 59 8662 803, www.arenaslonca.pl
- wykupienie biletu/karnetu na basen
Chomiczówka
ul. Brzozowa 8, tel. 609 816 416, www.chomiczowkaleba.pl
- wstęp do Wodnego Raju (sauna i jacuzzi)
Hotel Łeba***
ul. Nadmorska 9b, tel. 59 8664 500, www.hotelleba.pl
- wykupienie biletu/karnetu na basen
Labirynt Park Łeba
ul. Wspólna, tel. 724 801 234, www.labiryntparkleba.pl
- zakup biletu i skorzystanie z atrakcji
Łeba Park – Park Dinozaurów
ul. Kolonijna, tel. 600 145 300, www.lebapark.pl
- zakup biletu i skorzystanie z atrakcji
Muzeum Motyli
ul. Morska 1, tel. 502 329 066, www.muzeummotyli.pl
- zakup biletu i skorzystanie z atrakcji
Power Park – Park Rozrywki
ul. Nadmorska 27, tel. 603 555 285, www.powerpark.pl
- zakup biletu i skorzystanie z atrakcji
Sea Park – Park Rekreacyjno-Edukacyjny w Sarbsku
Sarbsk 39, tel. 782 198 484, 502 083 170, www.seapark.pl
- zakup biletu i skorzystanie z atrakcji
Stadnina Koni Maciukiewicz
Nowęcin, ul. Św. Huberta 4, tel. 59 8661 874, www.nowecin.com.pl
- zakup biletu na jazdę konną
Tarzan Park – Park Linowy
ul. Do Rąbki, tel. 58 681 30 85, www.tarzanpark.pl
- zakup biletu i skorzystanie z atrakcji
Zdrowotel Łeba
ul. Nadmorska 15/17, tel. 59 8661 870, www.zdrowotel.pl
- Szkoła Nordic Walking - udział w zajęciach z instruktorem


PUNKTY DARMOWE (za atrakcje)
ABC Żeglarstwa
Port Jachtowy w Łebie, ul. Jachtowa 8
1 maja (środa), godz. 13:00 – 15:00
- uczestnictwo w szkoleniu
Bezpiecznie na wodzie w Łebie z Radiem ZET
Kapitanat Portu Łeba, ul. Kościuszki 1
3 maja (piątek), godz. 14:00
- uczestnictwo w ćwiczeniu z udzielania pierwszej pomocy
Centrum Informacji Turystycznej w Łebie****
ul. Kościuszki 121
- odwiedziny informacji
- Wystawa fotografii Mariusza Oszustowicza „W pogoni za światłem”
- Wystawa obrazów „Morskie Inspiracje”
- polub nas na Facebooku – facebook.leba.eu
- szukaj tablic z logiem Radia ZET w Łebie (zrób sobie zdjęcie)
Kąpiel Morsów Łebskich
Wejście na plażę A od ul. Sosnowej
28 kwietnia (niedziela), godz. 13:00
- zrób zdjęcie kąpiącym się Morsom Łebskim
Punkt Informacji Turystycznej w Łebie
ul. 11 Listopada 5a
- polub nas na Facebooku – facebook.leba.eu
- odwiedziny informacji
- szukaj tablic z logiem Radia ZET w Łebie (zrób sobie zdjęcie)
Port Jachtowy w Łebie
ul. Jachtowa 8, tel. 59 8661 735, www.port.leba.eu
- odwiedziny Portu Jachtowego
Biblioteka Miejska w Łebie
ul. 11 Listopada 5a, tel. 59 8661 723, www.bibliotekaleba.pl
- Wystawa „Łeba w starej fotografii”
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Termin: 1 maja
Początek: godz. 10
Opis gry
Założeniem gry jest rywalizacja małych grup
w odkryciu obecnej tożsamości złoczyńcy z czasów
powojennych, oficera UB Borysa Kurki, który –
mimo podeszłego wieku – wciąż kieruje organizacją
przestępczą. Zbrodniarz nie tylko krzywdził ludzi,
ale i ukrył wielki skarb, do którego jest szansa
dotrzeć. Niestety – zaszyfrował swoje wskazówki.
Grupy otrzymają kopię zestawów jego notatek.
Zadanie jest dwojakie: spośród dwunastu opisanych
postaci wyeliminować należy jedenaście, w ten
sposób odkrywając, jak wygląda i jak się dziś
nazywa przestępca. Służyć temu będą rozproszone
wskazówki logiczne, ukryte pod różnymi adresami
w Łebie. Niestety – adresy będą zawierać stare
nazwy ulic, w dodatku podane w formie opisowej.
Znajomość historii i umiejętność korzystania ze
źródeł (biblioteka) pozwolą uczestnikom odszukać
właściwe adresy i obecne nazwy ulic. Tam otrzymają
wskazówki prowadzące do rozwiązania zagadki.
Jednocześnie na różne sposoby uczestnicy będą
mogli zdobywać kody, dające szansę rozszyfrowania
zagadki ukrycia skarbu. Tu także konieczne będzie
spenetrowanie zasobów, pozwalających zapoznać
się z historią Łeby.
Warunkiem odnalezienia skarbu będzie nie tylko
rozszyfrowanie notatek, ale i odkrycie obecnej
tożsamości Borysa Kurki. Dzięki tej wiedzy
zwycięska grupa odnajdzie skarb sprzed lat.
Grupy śledcze tropić będą wysłańcy przestępczej
organizacji Borysa Kurki, starając się odebrać
uczestnikom wskazówki, dane, informacje – albo
naprowadzić ich na fałszywe tropy.
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Pomóż nam ustalić tożsamość złoczyńcy,
który pod obcym nazwiskiem cieszy się
bezkarnością!
Weź udział w historycznej grze miejskiej.

Plan gry 1 maja
10:00
 spotkanie uczestników w Bibliotece Miejskiej
w Łebie, podział na grupy zadaniowe, wybranie
dowódców grup
 Szefem sztabu gry dowodzi Krzysztof Petek
Komandos, www.petek.net.pl
10:15
 szczegółowe instrukcje i reguły gry przekazuje
uczestnikom Komandos
 dowódcy grup otrzymują zestawy notatek
do rozszyfrowania
10:30
 grupy wyruszają w teren, zdobywają w dowolnej
kolejności wskazówki
 pod rozszyfrowanymi adresami na każdą z grup
czeka wskazówka
 w miejscach nieobsługiwanych – pierwsza grupa
bierze wszystko
16:00
 spotkanie uczestników w sztabie
 podsumowanie akcji
 wręczenie nagród niespodzianek
 ognisko w ogrodzie Biblioteki
Łebski Biuletyn Informacyjny - Nr 3-4/2013

Morsy
Łebskie
Podsumowanie zimowych kąpieli

fot. Agnieszka Pałac i Morsy Łebskie

Zbliża się koniec sezonu Morsowego i nadchodzi
czas podsumowania zimowych kąpieli. W ubiegłym
roku o tej porze byliśmy na etapie założenia
stowarzyszenia Morsów. Obecnie jesteśmy grupą
liczącą 24 uczestników. Grupa założycielska liczyła
16 morsów.

zaprzestajemy uprawiania sportu. Każdy z nas
aktywnie spędza wolny czas tj. biegamy lub
uprawiamy nordic walking, jeździmy na rowerze.
Przez cały rok występując na zawodach w różnych
dziedzinach sportu w dalszym ciągu reprezentujemy
Łebę i cały Powiat Lęborski.

Flagi z herbem Łeby powiewały na I Światowym
Zlocie w Kołobrzegu, jak również na X Międzynarodowym Zlocie w Mielnie oraz kilku lokalnych
zlotach fanatyków kąpieli w zimnej wodzie. Jeden
spośród nas, kolega Wojciech, godnie reprezentował
Łebę na Zimowych Mistrzostwach Anglii
w pływaniu w zimnej wodzie, w których zajął
5. miejsce. Na jednym ze zdjęć Prezes Wojciech
z dwukrotnym mistrzem świata w pływaniu
zimowym i mistrzem Londynu Lechem
Bednarkiem, Merem Londynu i kolegą Bogdanem
z Białogardu. Wojciech brał również udział
w wycieczce i kąpieli integracyjnej Morsów z Polski
i Szwecji w Sztokholmie.

Ostatnio dołączyła do nas Pani Renata, małżonka
Morsa Łebskiego Michała Klassy, w ten oto sposób
mamy już 3 małżeństwa Morsów.

Pomimo, że jesteśmy z różnych miejscowości
i w różnym wieku, łączy nas zamiłowanie do kąpieli
zimą. Z chwilą nastania okresu letniego nie
Akcja „Dziennika Bałtyckiego” i Lasów Państwowych

Za każde
5 kg makulatury
dostaniesz
sadzonkę drzewa
9 maja – Łeba, Skwer Rybaka, godz.11-16
Przyjdź z makulaturą i kuponem zamieszczonym
w piątkowym dodatku do Dziennika Bałtyckiego (Echo Ziemi Lęborskiej).
Tego samego dnia, o tej samej porze odbędzie się
zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego.
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Szczególne podziękowanie należy się panu
Grzegorzowi Sojdzie, który udostępniając swój
lokal na przebieralnię dla Morsów, przyczynił się do
propagowania zimowych kąpieli.
Jerzy Thiel
Stowarzyszenie "Łeba Mors Poland - Morsy Łebskie"

Bezpłatne, całoroczne
badania cytologiczne
ZAPRASZAMY kobiety w wieku 25-59 lat, które
w okresie ostatnich 36 miesięcy nie brały udziału
w programie profilaktyki raka szyjki
macicy na bezpłatne badanie
cytologiczne w każdą środę
w godzinach 16:00-18:00
(przez cały rok).

GABINET POŁOŻNEJ
Katarzyny Misiorek
Łeba 1 Maja 17A
tel. 604-345-965
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Morze, śnieg i kije

czyli II Mistrzostwa Nordic Walking w Łebie

fot. Alicja Niemiec

23. marca w naszym mieście odbyła się kolejna już
edycja święta Nordic Walking. Na tej imprezie,
mimo kapryśnej pogody, pojawiło się prawie trzysta
osób, z czego aż czterdziestu trzech uczestników
reprezentowało Łebę. Zawody przebiegły w duchu
sportowej rywalizacji, gdzie mimo śniegu
i delikatnego mrozu dawało się wyczuć gorącą
atmosferę. Dobrze oznaczona trasa marszu biegła od
ośrodka Zdrowotel Łeba przez las i plażę morską.
Dodatkowo na trasie byli obecni sędziowie, harcerze
i opieka medyczna, którzy w razie potrzeby służyli
pomocą. Każdy z zawodników po przejściu swojego
dystansu otrzymywał okolicznościowy medal i mógł
udać się na posiłek regeneracyjny.
Uczestnicy mieli do wyboru dwa dystanse: pięcio
i dziesięciokilometrowy. Na 5 km najlepszym
Łebianinem był Rafał Ostrowski (szesnasty
w kategorii open) z czasem 35 min. 14 s., następny
był Maciej Pietruszewski z czasem 35 min. 22 s.
i Jerzy Thiel z czasem 36 min. 52 s. Na 10 km
natomiast niepokonany był Krzysztof Pałac (szósty
w kategorii open) z czasem 70 min. 11 s. tuż za nim
byli: Adrian Sosnowski z czasem 73 min. 13 s.
i Jacek Beczyczko z czasem 75 min. 36 s.
Mistrzostwa miały swoje zwieńczenie w gimnazjalnej sali gimnastycznej, gdzie ci, którzy stanęli na
podium, otrzymali puchary, upominki i ręcznie
robione palmy wielkanocne. Następnie odbyło się
losowanie nagród, a wieczorem uroczysta kolacja.
Chcieliśmy ponownie zorganizować imprezę będącą
swoistym świętem sportu. Miały to być zawody
zrzeszające różnych ludzi, o różnych zainteresowaniach, pochodzących z różnych miejsc, których
łączy wspólna pasja – Nordic Walking. Naszym
zadaniem – Zdrowotelu Łeba – jest przede wszystkim
zapewnienie uczestnikom dobrej zabawy, niezapomnianych wrażeń i aktywnego wypoczynku. Z tego
co słyszałam cel ten udało nam się osiągnąć. Elżbieta
Pietruszewska, organizator Mistrzostw, z uśmiechem tak podsumowała łebskie rozpoczęcie sezonu
Nordic Walking.
Łebski Biuletyn Informacyjny - Nr 3-4/2013
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Ceremonia rozdania nagród odbyła się na hali
sportowej ŁTO w Łebie. Odznaczenia wręczali:
Andrzej Strzechmiński, Burmistrz Miasta Łeby wraz
z przedstawicielkami Zdrowotelu Łeba
i jednocześnie organizatorkami zawodów Elżbietą
Pietruszewską i Dorotą Sosnowską. Po przyznaniu
zaszczytnych miejsc nastąpił czas na rozlosowanie
upominków ufundowanych przez sponsorów.
Można było otrzymać kije, kubki, perfumy, zestawy
herbat i wiele innych, warto więc było zaczekać do
końca.
II Mistrzostwa Nordic Walking w Łebie o Palmę
Pierwszeństwa i jednocześnie otwierająca cykl
zawodów Pucharu Pomorza Nordic Walking,
należały do wyjątkowo udanych zarówno dzięki
wszechobecnemu „duchowi sportu” jak i doskonałej
organizacji. Sam Andrzej Strzechmiński – burmistrz
Łeby mówił Cieszę się, że impreza tak efektywnie
promująca aktywny styl życia odbywa się z dużym
sukcesem w Łebie. Jest to wspaniała okazja, aby nasi
goście poznali uroki tego miasta i nie ograniczali się
tylko do leżenia na plaży. W dalszym ciągu będę
wspierał inicjatywę promowania Nordic Walking
i mam nadzieję, że już w najbliższym czasie
doczekamy się w Łebie kolejnej imprezy związanej
z chodzeniem z kijami.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom,
tym którzy byli po raz pierwszy i tym, którzy są już
bardziej doświadczeni. Na zakończenie sezonu
serdecznie zapraszamy na Finał Pucharu Bałtyku
i Pucharowych Mistrzostw Polski Nordic Walking,
czyli na I Bałtyckie Mistrzostwa Nordic Walking
w Łebie, które odbędą się 30. listopada 2013 roku.
Adrian Sosnowski
Zdrowotel Łeba

Łebianie, którzy stanęli na podium
Na dystansie 5 km:
 Jadwiga Kluska - 1 miejsce
 Lilia Matejko - 1 miejsce
 Agnieszka Pałac - 2 miejsce
 Rafał Ostrowski - 3 miejsce
 Maciej Pietruszewski - 3 miejsce
 Piotr Sułkowski - 3 miejsce
 Eleonora Szachniuk - 3 miejsce

Na dystansie 10 km:
 Teresa Trylewicz - 1 miejsce
 Krzysztof Pałac - 2 miejsce
 Adrian Sosnowski - 2 miejsce
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fot. Alicja Niemiec

fot. Zdrowotel Łeba

Zostań Dziennikarzem
By rozwijać zainteresowania wśród uczniów 11
kwietnia br. odbyły się w Gimnazjum w Łebie
warsztaty dziennikarsko-literackie, w których
uczestniczyli przede wszystkim uczniowie koła
redakcyjnego. Młodzież poznała gatunki publicystyczne, podstawową terminologię dziennikarską,
a także strukturę redakcji gazety. Podczas ćwiczeń
redakcyjnych młodzi redaktorzy otrzymali od pani
Marzeny Kietlińskiej-Antoniewicz praktyczne
wskazówki jak napisać dobry reportaż.
Uczniowie byli zachwyceni warsztatami i opowieścią pana Wiesława Baniaka o jego pracy w redakcji
„Głosu Pomorza”. W ten sposób uczestnicy
warsztatów poznali kulisy pracy profesjonalnego
dziennikarza. Okazało się, że zawód ten wymaga
wielu poświęceń i mobilności, gdyż zbieranie
informacji wiąże się często ze zmianą miejsc
i spotkaniami z wieloma ludźmi. Wszyscy
zainteresowani gimnazjaliści, którzy wzięli udział
w szkoleniu, oprócz fachowej wiedzy otrzymali
również materiały szkoleniowe, które będą pomocne
na zajęciach koła redakcyjnego. Co to jest lead i jak
pisać czołówki to już żaden problem!

fot. Ewelina Bas

Patryk Manthej Chlubą Szkoły
9 kwietnia 2013r w Zespole Szkół nr 1 w Sopocie
odbyło się wręczenie zaświadczeń i nagród
Laureatom Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych. Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II
w Łebie reprezentował Patryk Manthej z klasy IIIc.
W czasie trwania uroczystości Patryk otrzymał z rąk
pani Elżbiety Wasilenko, Pomorskiego Kuratora
Oświaty zaświadczenie o nadaniu tytułu Laureata
Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego. Zgodnie
z zarządzeniem kuratora Patryk jest zwolniony
z dwóch części egzaminu gimnazjalnego (części
przyrodniczej i matematycznej), uzyskując maksymalną liczbę – 200 punktów.
Tomasz Antoszek
Nauczyciel Gimnazjum w Łebie

Po słodkim poczęstunku, uczestnicy spotkania
rozwiązywali quiz wiedzy dziennikarskiej, który
poprowadziły pani Marzena Szachniuk i pani
Ewelina Bas. Najlepsi okazali się:
 I miejsce – Weronika Malek (IIb)
 II miejsce – Karolina Kotkowska (IIb), Łukasz
Radłowski (IIIb), Natalia Karziewicz (IIIb)
 III miejsce – Małgorzata Gwardyś (IIb), Alicja
Kasprzyk (IIb), Dawid Breska (IIIb), Aleksandra
Gierszewska (Ia)
Ewelina Bas i Marzena Szachniuk
Nauczyciele Gimnazjum w Łebie
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fot. Tomasz Antoszek
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Dyżury radnych
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łebie 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 każdą pierwszą
środę miesiąca w godzinach 14:00-14:45.
Zapraszam na www.tomasztutak.pl.
Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Łebie informuje, że posiedzenia Zespołu Kontrolnego
celem rozpatrzenia WNIOSKÓW O WYDANIE
ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ I PODAWANIE
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH odbędą się w terminach: 17.06.2013 i 24.06.2013.
Wnioski, złożone po w/w terminach, rozpatrywane będą
w trybie administracyjnym.

masz niepotrzebne książki w domu?
a może szukasz książek?
chcesz je za darmo?
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