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Zagłosuj na Łebę
w internetowym
głosowaniu!

M

iło nam poinformować Państwa, że
miasto Łeba zostało nominowane
w prestiżowym konkursie „4 stolice Kaszub”, którego organizatorami są portale PulsKaszub24 oraz PiękneKaszuby do tytułu
„Wiosennej Stolicy Kaszub”. Patronat medialny nad
tym plebiscytem objął Mieczysław Struk, Marszałek

Województwa Pomorskiego. Zabawa polega na oddawaniu głosów na Łebę w internetowym głosowaniu, które jest dostępne na http://pulskaszub24.pl/
oraz na http://www.pieknekaszuby.pl/ Głosowanie
odbywa się równolegle na obu portalach. Można
więc jednocześnie oddać codziennie po jednym głosie na każdej z tych stron.

Dyżur Przewodniczącego
Rady Miejskiej w Łebie

Szanowni Państwo

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łebie
Zdzisław Stasiak pełni dyżur w pierwszą
i ostatnią środę miesiąca w godz. 1200 - 1500
w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Kościuszki
90 w pokoju nr 2 - Biuro Rady Miejskiej w Łebie.

Radny Rady Powiatu Lęborskiego Tomasz Tutak
przyjmuje interesantów na dyżurze radnego
w każdą pierwszą środę miesiąca w sali nr 1 Urzędu
Miejskiego w Łebie w godz. 1430 - 1500

Dyżury
Radnych

Radni Rady Miejskiej w Łebie pełnią dyżury
w każdy poniedziałek w godz. 1430 - 1530 w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Kościuszki 90, w pokoju nr 2 - Biuro Rady Miasta (parter).

Informacja o nowym
pracowniku

Główne zadania na zajmowanym stanowisku to udział
w działalności promocyjnej, lokalnych i poza lokalnych
wydarzeń kulturalnych, sportowych, rozrywkowych,
rekreacyjnych oraz turystycznych. Ponadto udział w
spotkaniach, konferencjach i szkoleniach z zakresu
szeroko pojętej turystyki oraz promocji miasta Łeby.
Kontakt z Panem Michałem Sałatą pod numerem:

Pan Michał Sałata od dnia 01.04.2015 r. jest nowym
pracownikiem naszego Urzędu na stanowisku asystenta ds. kultury i sportu.

Tel. 519 400 701, mail. michal.salata@leba.eu
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SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE
W ŁEBIE

Od

przeszło dwóch tygodni w Łebie
można korzystać już z dwóch siłowni zewnętrznych, które zlokalizowane są w dwóch miejscach.
Pierwsza znajduje się na ulicy Tysiąclecia, przy boisku sportowym Orlik, a druga w parku przy ulicy
Aleja św. Jakuba. Siłownia zewnętrzna to doskonałe
połączenie ćwiczeń fizycznych z rekreacją na świeżym powietrzu. Do ich budowy użyto trwałych i wytrzymałych materiałów, które z jednej strony gwarantują bezpieczeństwo a z drugiej są odporne na
warunki atmosferyczne i duże obciążenia. Siłownie
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zewnętrzne są doskonałym rozwiązaniem dla każdego, kto chce aktywnie spędzać czas i zdaje sobie
sprawę z tego, jak ważne dla zdrowia są ćwiczenia
fizyczne. Korzystanie z zaplecza zwanego siłownia
zewnętrzna to szczególny komfort ze względu na
swobodny dostęp do urządzeń oraz fakt, że ćwiczenia wykonywane na otwartej przestrzeni pozwalają
lepiej dotlenić organizm.
Zapraszamy do korzystania.
Julia Tomicka
podinspektor ds. turystyki i promocji

APLIKACJA MOBILNA
Z ATRAKCJAMI TURYSTYCZNYMI

8

kwietnia br. w Centrum Informacji Turystycznej odbyło się spotkanie władz miasta z lokalnymi przedsiębiorcami, którzy w okresie
sezonu letniego na terenie miasta Łeby prowadzą atrakcje turystyczne. Celem tego spotkania
było wypracowanie wspólnych i skoordynowanych
działań promocji miasta Łeby wraz z licznymi
atrakcjami turystycznymi jakie są dostępne latem.
Podczas tego spotkania postanowiono, że wszyscy
solidarnie przeznaczą określoną kwotę na zaprojektowanie mapki z zaznaczonymi atrakcjami turystycznymi na terenie miasta, która zostanie dostarczona do wszystkich obiektów noclegowych.
Ponadto wyrażono zgodę na wydrukowanie
wspólnych materiałów informacyjnych zamieszczonych na „jednej ulotce”. Padła też ciekawa propozycja wdrożenia specjalnej aplikacji mobilnej dla

użytkowników smartfonów i tabletów z opisem graficznym i tekstowym atrakcji turystycznych, które
znajdują się w naszym mieście. Odwiedzający Łebę
turysta będzie mógł bezpłatnie ją pobrać i z niej korzystać.
Koszt stworzenia i administrowania takiej aplikacji jest dość drogi, więc niezbędne będzie partycypowanie w jej kosztach wszystkich osób zainteresowanych jej wdrożeniem. Szczegóły będą uzgadniane
na kolejnym spotkaniu, które planowane jest w miesiącu maju.

Michał Sałata
asystent ds. kultury i sportu
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Konkurs „ZAPLANUJ SWOJĄ
WYCIECZKĘ” rozstrzygnięty

W

styczniu br. nasze Stowarzyszenie
złożyło wniosek pt. „Zaplanuj swoją
wycieczkę” do Gminy Miejskiej Łeba
w ramach otwartego konkurs ofert na
realizacje zadań pożytku publicznego w 2015 r. ze
środków przeznaczonych na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych.
Kwota w ramach projektu, którą otrzymaliśmy
z Gminy Miejskiej na realizację projektu wynosi 5000
zł, nasze stowarzyszenie w ramach środków własnych
ponosi koszt 2970 zł. Dodatkowo do projektu zaangażowaliśmy wolontariuszy, których wkład pracy
w przeliczeniu na pieniądze wynosi 1120 zł.
W ramach wniosku ogłosiliśmy konkurs, który
kierowany był przede wszystkim do uczniów klas
II łebskiego gimnazjum. Wszyscy zainteresowani
konkursem mogli składać swoje prace konkursowe
od 01.03.2015 do 15.04.2015. Głównym celem konkursu było zapoznanie się przez gimnazjalistów i
odkrycie najciekawszych miejsc w naszym mieście, a
następnie opisaniu ich. Celem pośrednim będzie wy-

Pierwsza w Łebie
kamera obrotowa
na plaży B
We współpracy z Urzędem Miasta Łeba oraz
LOT Błękitna Kraina na stronie internetowej
www.parking-leba.pl ruszyła pierwsza kamera na
plaży zachodniej. Dzięki niej fani sportów wodnych,
turyści i mieszkańcy Łeby mogą w czasie rzeczywistym sprawdzić warunki nad morzem. Strona udostępnia nie tylko obraz z urządzenia, ale także aktualne dane pogodowe z zainstalowanej stacji takie jak
temperatura czy prędkość i kierunek wiatru. Dzięki
kamerze będzie można zobaczyć zachodnią stronę
portu oraz widok na Słowiński Park Narodowy.
Krzysztof Kułakowski
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danie kart, na których zostaną zamieszczone najciekawsze atrakcje znajdujące się w mieście. Planujemy
wydać karty w liczbie 42 pozycji umieszczonych w 5
kategoriach. Karty dostępne będą w Urzędzie Miejski
w Łebie, biurze LOT Łeba-Błękitna Kraina, Centrum
Informacji Turystycznej w Łebie oraz w Porcie Jachtowym na tzw. prezenterach.
W ramach konkursu do dnia 15.04.2015 do biura
naszego Stowarzyszenia wpłynęło 7 prac konkursowych, spośród których wyłoniono trzech laureatów:
I miejsce Magdalena Królikiewicz, kl. II A
II miejsce Robert Okenczyc, kl. II B
III miejsce Adriana Buszman, kl. II A

Przemysław Rychter
Lokalna Organizacja Turystyczna Łeba
– Błękitna Kraina

LOT Łeba – Błękitna
Kraina nagrodzony

J

uż po raz kolejny Pomorska Regionalna
Organizacja Turystyczna ogłosiła konkurs na
wsparcie wydawnictw promocyjnych i działań
promocyjnych realizowanych przez członków
PROT. W tym roku, tak jak w poprzednich edycjach,
głównym warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie gotowego projektu graficznego wydawnictwa.
W ubiegłym rok nasza publikacja pn. Łebskie Smaki zdobyła czołowe miejsce, otrzymując tym samy
środki na realizację projektu.
W tym roku Lokalna Organizacja Turystyczna
Łeba – Błękitna Kraina złożyła trzy wnioski na realizację działań promocyjnych.

16 kwietnia br roku odbyło się posiedzenie komisji
konkursu wydawniczego PROT oraz konkursu na
wsparcie działań promocyjnych. Komisja konkursowa jednogłośnie postanowiła przyznać naszej organizacji I miejsce za wniosek na działania promocyjne pn. V Międzynarodowy Festiwal Latawców.
Lokalna Organizacja Turystyczna Łeba – Błękitna
Kraina co roku składa wnioski na konkursy organizowane przez Pomorską Regionalną Organizację Turystyczną, które w większości otrzymują nagrody.
Przemysław Rychter
Lokalna Organizacja Turystyczna Łeba
– Błękitna Kraina

„Łeba dla zdrowia
– zdrowie dla Łeby”

F

undacja zakupiła samochód sanitarny przeznaczony do pielęgnacji pacjentów niepełnosprawnych, przewlekle chorych i leżących
w domu.
Fundacja „Łeba dla zdrowia – zdrowie dla Łeby”
imienia Doktora Greczko ma osobowość prawną
organizacji pozarządowej, społecznej, samorządnej i niezależnej, a więc apolitycznej i nie związanej
z żadnym wyznaniem. Siedzibą fundacji jest miasto
Łeba. Zlokalizowana jest przy placówce lecznictwa
Ośrodku Zdrowia PROMOTION w Łebie. Terenem
działania fundacji jest Łeba, region pomorski i obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Fundacja osiąga cele przez praktyczną realizację hasła
Światowej Organizacji Zdrowia. Osoby pracujące w
fundacji są wolontariuszami – nie pobierają wynagrodzenia. W roku 2014 działaliśmy pod hasłem „Uzdrowisko Morskie Łeba”, artykuły w Biuletynie Łeby
i Expressie Biznesu nr 30 i nr 32 z roku 2014, wspieraliśmy akcje badań profilaktycznych. W roku 2015
zakupimy nowy sprzęt – zaczynając od zakupów
niewielkich np. otoskop, do dużych np. spirograf

i większych. Efekty rozliczamy na koniec roku, przekażemy do wiadomości publicznej.
Fundacja zakupiła samochód sanitarny przeznaczony do pielęgnacji pacjentów niepełnosprawnych,
przewlekle chorych i leżących w domu.
Zainteresowanym podajemy nr konta fundacji „Łeba
dla zdrowia – zdrowie do Łeby”.
42 1240 3800 1111 0010 6190 7132

Rudolf Greczko
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Plener
fotograficzno-filmowy
w Łebie

29 kwietnia – 3 maja

P

ięciodniowy plener w Łebie organizowany jest już od 2001 roku przez Krzysztofa
Włodka, wykładowcę Krakowskiej Szkoły
Filmowej, fotografa i artystę. Na plenerach
corocznie spotykają się pasjonaci fotografii oraz
od 2014 roku dołączają filmowcy. Udział w plenerze jest płatny 150 zł\os. (bez noclegu), 330 zł\os.
(z noclegiem i wyżywieniem). Kontakt telefoniczny
z organizatorem: 504 981 897
W programie m.in.:
-Sesje zdjęciowe m.in praca z lampą błyskową (strobist )
-Fotografia portretu, mody, krajobrazu, reportaż,
moda
-Warsztaty pracy z modelkami
-Konkursy z nagrodami ufundowanymi przez firmę
Canon

-Wykłady m.in na temat fotografowania i produkcji
filmowych
-Wycieczkę do Kluk na ,,Czarne Wesele’’ do Słowińskiego Parku Narodowego
-Możliwość konsultacji z doświadczonymi fotografami
-Imprezę w Stoczni
-Zwiedzanie Łeby i okolic, bunkrów, jeziora Łebsko
-Imprezy integracyjne; przebierane
29 kwietnia 2015
Godz. 14.00 – Rozpoczęcie 15 Pleneru fotograficzno-filmowego w Łebie. W programie m.in. profesjonalne warsztaty z przedstawicielami firmy CANON.
Warsztaty płatne! (szczegóły poniżej)
Organizatorzy

Park Dinozaurów „Łeba Park” już otwarty!
Zabierz całą rodzinę na fantastyczną wyprawę do
Łeba Parku. Gwarantujemy nowe odkrycia oraz zabawę dla każdego. W tym sezonie debiutuje największe w Polsce pole do mini golfa oraz wiele innych
atrakcji (w cenie biletu).
Więcej informacji na stronie internetowej
www.lebapark.pl
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„ŁEBA DZIECIOM”
kolejna edycja...

W

zorem ubiegłych lat zachęcamy
wszystkich przedsiębiorców z terenu
miasta Łeby do przyłączenia się do
akcji „Łeba Dzieciom”, która organizowana jest wspólnie z zaprzyjaźnionymi z Łebą
miastami Szczyrkiem i Mikołajkami.
Czym jest Akcja „Łeba Dzieciom”?
Pomysłodawcą akcji „ŁEBA DZIECIOM” jest Centrum Informacji Turystycznej w Łebie****. Partnerem akcji może zostać każdy obiekt noclegowy,
gastronomiczny lub podmiot gospodarczy, posiadający udogodnienia dla najmłodszych, o których
mowa w regulaminie.
Jakie jest założenie Akcji „Łeba Dzieciom”?
Założeniem Akcji jest skupienie w jednym miejscu
przedsiębiorców, którzy posiadają udogodnienia dla
najmłodszych oraz ich wspólna promocja na stronie
internetowej (www.dzieci.leba.eu) jak również na
oficjalnym profilu Łeba Miasto Czterech Żywiołów
na Facebooku www.facebook.leba.eu.
Jakie są zasady przystąpienia do Akcji?
Przedsiębiorca
zainteresowany
przyłączeniem
się do Akcji posiadający udogodnienia dla najmłodszych zgodne z Regulaminem początkowo
zobowiązany jest wypełnić wniosek dostępny na
stronie www.dzieci.leba.eu i przesłać jego skan
e-mailem na bot@leba.eu lub dostarczyć osobiście

do Centrum Informacji Turystycznej w Łebie****,
ul. Kościuszki 121.
Powstanie lista podmiotów, które wezmą udział
w Akcji. Miejsca, w których mieszkańcy i turyści
będą mogli wybrać się z dziećmi.
Partnerzy przyłączając się do Akcji, zobowiązani są
także do oznakowania swoich obiektów specjalnymi naklejkami, które umożliwią szybką identyfikację
obiektu przyjaznego dzieciom oraz jego lokalizację na “szlaku”. Uczestnik powinien zapoznać się z
Regulaminem Akcji, który dostępny jest na stronie
miasta WWW.leba.eu
Gdzie można uzyskać więcej informacji
i aktualności?
Więcej informacji w Centrum Informacji Turystycznej w Łebie**** (ul. Kościuszki 121)
+48 504 247 615 oraz e-mail bot@leba.eu
i www.dzieci.leba.eu
Miło na poinformować, że w tym roku do akcji przystąpił Hotel Łeba.
Zachęcamy wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców do przyłączenia się do akcji oferującej ciekawą ofertę w rodzinnym gronie.
Zespół Informacji Turystycznej w Łebie
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Cykliści z Łeby i Wicka przejadą
ponad tysiąc kilometrów na
rowerach!

Ł

ebska Majówka z Radiem ZET w tym roku
zapowiada się naprawdę interesująco. Jej
zwieńczeniem będzie Rajd Rowerowy, który odbędzie się w dniach od 3 do 15 maja.
Cykliści będą mieli do pokonania trasę z Łeby przez
Mikołajki do Szczyrku. W sumie ponad 1000 kilometrów. Start rajdu przy skwerze Rybaka w Łebie,
3 maja br. około godziny 11.00. W kierunku Szczyrku z Łeby wyruszy grupa ośmioosobowa (5 cyklistów
oraz 3 osoby techniczno-organizacyjne). Na pierwszym odcinku, który kończy się noclegiem w Gdańsku grupie cyklistów towarzyszyć będzie zastępca
starosty powiatu lęborskiego Pan Maciej Barański,
wieloletni sympatyk jazdy na rowerze. Ponadto kolejne trzy osoby będą zabezpieczały przejazd grupy
cyklistów na całym odcinku z Łeby do Szczyrku.
Szczyrk i Mikołajki są miastami partnerskimi Łeby
w ramach projektu „Morze, Góry i Mazury” i od wielu lat współpraca partnerska między miastami daje
bardzo satysfakcjonujące rezultaty.
Organizatorami tego przedsięwzięcia są miasto Łeba
oraz gmina Wicko. Współorganizatorem Lokalna
Organizacja Turystyczna „Łeba – Błękitna Kraina”.
Partnerami akcji są miasta: Mikołajki i Szczyrk oraz
Bank Spółdzielczy w Łebie.
Głównym celem rajdu jest szeroko rozumiana
profilaktyka, promowanie zdrowego trybu życia, bez
nałogów, stąd jego nazwa „Trzeźwo patrzę, trzeźwo
jadę”. Jest to akcja, której celem jest popularyzacja
wiedzy na temat problemów jakie niesie za sobą
uzależnienie od alkoholu i wskazanie alternatywy spędzania wolnego czasu – czynnie z rodziną
bądź ze znajomymi. Jest to też ukazanie młodemu
pokoleniu jak atrakcyjnie można spędzić wakacje,
a przy okazji zobaczyć wiele ciekawych zakątków

Polski. Drugim równie ważnym celem jest wsparcie
finansowe dla chłopca chorego na mukowiscydozę.
Trzecim celem jest przybliżenie walorów Łeby i Wicka jako miejscowości przyjaznych dla wszystkich,
którzy zamierzają aktywnie, bezpiecznie i w dobrych
warunkach spędzić urlop.
Uczestnicy rajdu będą codziennie pokonywać około
100 km. Zatrzymując się w różnych miejscowościach.
Na wyznaczonej trasie spotkają się z włodarzami danej gminy\miasta aby promować tą szlachetną ideę.
Całe wydarzenie będzie na bieżąco relacjonowane
na łamach facebookowego fan page’a: Łeba Miasta
Czterech Żywiołów oraz Morze, Góry i Mazury oraz
na stronie rajdu: http://www.rajd.leba.eu/.
Przebieg trasy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Łeba - Gdańsk - 102 km
Gdańsk - Pasłęk - 85,4 km
Pasłęk - Olsztyn - 74,5 km
Olsztyn - Mikołajki - 88,9 km
Mikołajki - Przasnysz - 124 km
Przasnysz - Wyszogród - 98,1 km
Wyszogród - Łódź - 108 km
Łódź - Częstochowa - 131 km
Częstochowa - Kraków - 123 km
Kraków - Szczyrk - 106 km

Michał Sałata
asystent ds. kultury i sportu
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Rozrywka i kultura
w najlepszym wydaniu

L

atem aktywność kulturalna ogranicza się
zwykle do książki czytanej na plaży. Nie wynika to z niechęci, ale po prostu braku alternatywy. Nie tym razem. W wakacje 2015
roku w wybranych nadmorskich kurortach rusza
druga edycja Sceny Kulturalnej.
Organizatorzy tegorocznej Sceny Kulturalnej
wiedzą, jak połączyć wypoczynek z dobrą zabawą
i występami artystycznymi. Okazuje się, że turyści,
oprócz słońca, spragnieni są także rozrywki. Scena
Kulturalna przygotowała program dopasowany do
każdej grupy wiekowej – uwzględnia potrzeby dzieci, ich rodziców, dziadków oraz grup przyjaciół. Specjalne namioty przez dwa miesiące (lipiec-sierpień)
będą gościć turystów w siedmiu miejscowościach:
Mielnie, Łebie, Jastrzębiej Górze, Władysławowie,
Jastarni, Juracie i Helu.
Na prośbę klientów od tego sezonu ruszy letnie kino, w którym będzie można obejrzeć 26 premier filmowych. Wieczorami gości zabawiać będą
kabarety, m.in. Ani Mru Mru, Paranienormalni,
Kabaret Moralnego Niepokoju, Kabaret Młodych
Panów oraz satyrycy, w tym Piotr Bałtroczyk,
Marcin Daniec, Andrzej Grabowski i Cezary Pazura.
Na koncertach muzycznych zagrają Grzegorz
Turnau, Stanisław Soyka, Krzysztof Krawczyk,
Zbigniew Wodecki oraz Alicja Węgorzewska ze
swoim operowym głosem.
W namiotach Sceny Kulturalnej powstaną również księgarnie. Dostępne w nich będzie ponad 500
pozycji książkowych, magazyny kolorowe, a także gry edukacyjne dla całej rodziny. Wśród tytułów
książkowych znajdą się również napisane przez
autorów, z którymi będzie można spotkać się na
otwartych niebiletowanych spotkaniach autorskich.

W gronie zaproszonych autorów są podróżnicy,
aktorzy, muzycy, a nawet politycy. O swoich książkach opowiedzą m.in. Martyna Wojciechowska,
Marek Kamiński, Beata Pawlikowska, Grażyna Szapołowska, Piotr Rubik, Ryszard Kalisz, Alicja Resich-Modlińska, Agata Młynarska, Jerzy Fedorowicz
i Nela Mała Reporterka.
Zarówno artyści, jaki i autorzy książek po każdym wydarzeniu będą do dyspozycji publiczności –
będzie można z nimi porozmawiać oraz poprosić
o autograf czy dedykację.
W Scenie Kulturalnej nie zapominamy o najmłodszych. Dla nich została przygotowana niezwykle
bogata oferta: przedstawienia dziecięce, spektakle
interaktywne, pokazy iluzjonistyczne i sztuki magicznej oraz poranki filmowe. Codziennie coś się
będzie działo, więc nawet podczas niepogody dzieci
nie będą się nudzić.
Szczegółowy program imprez znajduje się na stronie www.ScenaKulturalna.pl oraz w namiotach,
w których odbywają się występy. Zapraszamy w lipcu
i sierpniu. Do zobaczenia!

tekst i zdjęcia ~ Scena Kulturalna
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„NIMFY MORSKIE I ŻEGLARZE”
Ogólnopolski Plener
Rzeźbiarsko - Ceramiczny

W

dniach 30.04 - 13.05. 2015 r. Lech Resort & Spa będzie gościł znanych artystów rzeźbiarzy i ceramików.
Po raz pierwszy artystyczny plener
zorganizowany na terenie hotelu Lech będzie miał
charakter otwarty: z bliska w obecności artystów obserwować można twórczy proces powstawania dzieł
ceramicznych oraz spróbować wykonać pod ich
okiem drobne prace ceramiczne. Podczas pleneru
zostanie zbudowany piec do wypału niewielkich
form ceramicznych.
Planowany program pleneru:
01.05 - godzina 17:00 - otwarcie artystycznego pleneru
02.05 – w godzinach 11:00 - 16:00 – krótki kurs ceramiczny tworzenia wyrobów z gliny dla wszystkich
chętnych osób pod opieką artystów
03.05 – godzina 11:00 - 13:00 - dalszy ciąg kursu tworzenia wyrobów z gliny
W pozostałe dni w godzinach 11:00 -13:00 – zapraszamy wszystkie osoby, które chcą uczestniczyć w
procesie tworzenia prac razem z artystami.

W plenerze udział wezmą artyści:
Gawron Gołębiowska Barbara - komisarz pleneru –
malarz
Czapiga Barbara - malarz, ceramik
Grylak Robert - rzeźbiarz, ceramik, fotograf
Jansen Frank - rzeźbiarz
Obrządek Lech - rzeźbiarz, ceramik
Siek Andrzej - rzeźbiarz
Siek Anna - grafik, rzeźbiarz
Siek Jan - rzeźbiarz
Siek Teresa - rzeźbiarz
Siek - Mlicka Zofia - malarz, rzeźbiarz
Już dzisiaj zapraszamy na wystawę poplenerową
w dniu 10 maja 2015 o godz. 17:00 –
„ArtCafe Lech” Łeba ul. Brzozowa 18.
Organizator:
Lech Resort & Spa Łeba ul. Brzozowa 18
www.lechresortspa.pl
e-mail: biuro@lechresortspa.pl
tel/fax 59 8661 342
Patronat Burmistrza Miasta Łeby

MAPA ŁEBIAN - PATRIOTYZM JUTRA
Projekt MAPA ŁEBIAN, zrobiony przez dyrektora
biblioteki, zdobył III miejsce (wśród prawie 1000
zgłoszonych projektów) w konkursie programu
Patriotyzm Jutra Muzeum Historii Polski i zyskał
dofinansowanie 10 tys. zł.
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SREBRNA KLATKA

1 maja Łeba zaprasza do gry miejskiej

T

radycyjnie już jedną z propozycji łebskiej
majówki jest gra miejska z cyklu Tajemnice
Łeby, tym razem nawiązująca do katastrofy samolotu wojskowego w Łebie z początku lat 60. XX wieku. Gra ma kryptonim SREBRNA KLATKA. Sztabem gry dowodzi dziennikarz,
podróżnik i pisarz Krzysztof Petek ps. Komandos
www.petek.net.pl
Zagrożenie czasem spada z nieba. Przed półwieczem w Łebie uległ katastrofie samolot przewożący
niebezpieczny wirus. Do dziś nie znaleziono pojemnika ze śmiercionośną substancją. Czas rozpocząć poszukiwania i zdjąć z łebian i turystów odium
sprzed lat. Kto ukrył srebrny pojemnik? Co powiedzą
świadkowie katastrofy? Dokąd poprowadzi dziecięca mapka? Masz szanse wcielić się w agenta rozwiązującego emocjonującą zagadkę. Znajdź wirus ukryty w srebrnej klatce! Zabezpiecz go! Uratuj ludzkość!
Do gry włączeni zostali mieszkańcy Łeby, autentyczni świadkowie katastrofy samolotu. Ich relacje
zebrała biblioteka miejska po tym, gdy przed kilkoma tygodniami zwrócił się do biblioteki z zapytaniem dot. roku katastrofy Andrzej Urbańczyk, żeglarz

i pisarz, naukowiec, alpinista, a także lotnik, kiedyś
mieszkaniec Łeby (obecnie na oceanach i na Hawajach). Zebrane przy okazji tego zapytania relacje
łebian stanowią szczególny pomnik pamięci o bezimiennym lotniku, który przed laty w Łebie zginął.
Zapraszamy do udziału w grze młodzież i dorosłych, rodziny z dziećmi, mieszkańców z Łeby i
okolic oraz turystów.
SREBRNA KLATKA Łeba 1 maja 2015 r.
Początek gry godz. 10.
Miejsce spotkania uczestników: biblioteka Łeba
ul. 11 Listopada 5a.
Uczestnicy: grupy operacyjne 3-6 osób.
Zakończenie z Komandosem przy ognisku w ogrodzie biblioteki o godz. 16.00.
Szczegóły:
www.bibliotekaleba.pl
https://pl-pl.facebook.com/bibliotekawlebie
Maria Konkol
Biblioteka Miejska w Łebie

Terminarz imprez i zawodów wędkarskich organizowanych przez Koło PZW w Łebie na rok bieżący.
Mistrzostwa Koła PZW Łeba – spławikowe (Czarny Staw w Łebie), godz. 8.30,
data: 01.05. 2015 r.
Mistrzostwa Koła Łeba „Leszcz” 2015 (Rzeka Chełst w Łebie), godz. 8.00, data:
17.05 2015 r.
Dzień Dziecka z kołem PZW Łeba (Rzeka Chełst w Łebie), Przewidywane są trzy
kategorie wiekowe, godz. 8.30, data: 31.05 2015 r.
Zawody rodzinne (Czarny Staw w Łebie), Nie mniej niż 3 osoby z rodziny, godz.
8.30, data: 21.06.2015 r.
Mistrz wędki na wczasach (Czarny Staw w Łebie), godz. 9.00, data: 05.07.2015 r.
Zawody drużynowe (Czarny Staw w Łebie), Zespoły: Urząd Miasta vs Straż Graniczna z Policją – po 5 osób, godz. 8.30, data: 19.07.2015 r.
Mistrzostwa na wodach morskich PZW Łeba - metoda gruntowa (Kanał Portowy), godz. 8.00, data: 06.09.2015 r.
Zawody „Sandacz” 2015 - metoda gruntowa (Rzeka Łeba w Łebie), godz. 8.00,
data: 27.09.2015 r.

W zawodach na Dzień Dziecka mogą startować wszystkie dzieci od lat 5 do 16, dzieci w wieku
do 8 lat muszą być z opiekunem ,kategorie : do lat 8 , do lat 12 i do lat 16
- w zawodach rodzinnych mogą startować wszyscy chętni posiadający własny sprzęt.
- terminy zawodów mogą ulec zmianie ze względu na warunki pogodowe

Henryk Grymm
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Port Łeba Club

FISH BAR & MUSIC CLUB

R

ybmor, Tumpol, Morfisch w końcu DOS, kto
z nas nie zna tych nazw, komu one nie kojarzą się z dzieciństwem i łebskim portem.
Z pewnością każdy z Łebian przynajmniej
raz słyszał o tym zakładzie pracy, przynajmniej raz
przechodził obok.Usytuowany teren pomiędzy kanałem Chełst, a kanałem portowym, przy którym
rozlegały się liczne budowle - magazyny, hale produkcyjne, z których do dziś pozostały nieliczne,
przebudowane nie przypominające tamtych sprzed
lat. Pozostał jeden, mały fragment historii – budynek,
który rybacy nazywali „Sieciarnią” - skąd ta nazwa?
Jak samo słowo wskazuje, łebscy rybacy suszyli w niej
sieci i tak rzeczywiście było! Obecnie Sieciarnia przekształciła się w muzyczno – rybne SERCE ŁEBY, bynajmniej nie śpiewają tam ryby! Jest to klub muzyczny z codzienną muzyką na żywo. Często pada w tym
miejscu hasło: „W dzień ryby smażymy, a w nocy się
bawimy…” Do miejsca tego przywiązana jest legenda o tragicznie zmarłym Rybaku, zwanym Klemensem. Czy naprawdę żył? Któż to wie. Może tak, może
nie… W każdym razie, pewnej nocy po nieudanym
rejsie zostawił swój ślad w Komnacie Klemensa i tak
już zostanie pewnie na wieki. Miejsce dobrze nam
znane, teren naszego zakładu przetwórstwa rybnego
dzisiaj jest miejscem integracji młodych kompozytorów i twórców muzyki współczesnej, kabaretów
oraz aktorów. Klub stał się miejscem kształtowania postawy twórczej młodych ludzi, to tutaj zintegrował się i dał pierwszy koncert zespół „Trzynasta
w Samo Południe”, to tutaj liczni młodzi ludzie
w tym Łebianie po raz pierwszy próbowali zmierzyć się
z realną publicznością. To tu od lat, co wieczór króluje Rock’N’Roll i muzyka na żywo. Na stałe w klubie
dostępny jest mikrofon, jak również pianino, gitara
oraz nagłośnienie. Każdy może poczuć się prawdziwą
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gwiazdą, wchodząc na scenę i próbując swoich
możliwości. port łeba club zawsze ma otwartą scenę dla wszystkich, każdy Łebianin i turysta może
zaprezentować swoje możliwości teatralno – wokalne.W tym roku po raz pierwszy poszerzając swoją ofertę port łeba club wybudował ogromną scenę
widowiskową. Scena o wymiarach 9 m szerokości
i wysokości 6 m robi wrażenie i spokojnie pomieści
każdy zespół wraz ze sprzętem muzycznym. W Sezonie 2015 port łeba club planuje imprezy dla dzieci.
Codziennie w godzinach 16:00 – 20:00 na dużej scenie organizowane będą przedstawienia, teatrzyki,
oraz wspólna zabawa.W tygodniu od godziny 20:00
wewnątrz klubu muzyka na żywo - tak jak miało
to miejsce to do tej pory. Piątek, sobota i niedziela to koncerty zaczynające się o godzinie 20:00 na
zewnętrznej dużej scenie. Pełne kolorów, zabawy
i wspaniałych zespołów, które pomogą turystom
przez długo nie zapomnieć wspaniałych wakacji
w Łebie. Port Łeba Club czynny jest codziennie
w miesiącach lipiec – sierpień, usytuowany w porcie rybackim, w otoczeniu codziennej pracy rybaków, jak za dawnych lat, gdzie możemy obserwować
przygotowanie jednostki do wyjścia na połowy, a następnie powrót do ukochanego, bezpiecznego Portu
Łeba. Miejsce wybrane nieprzypadkowo, dogodne
dla turystów, jakże bliskie nam Łebianom, miejsce
w którym każdy z nas odnajdzie kawałek siebie,
kawałek własnej historii. Wszystkie osoby zainteresowane lub chcące wystąpić na portowej scenie
zapraszamy do kontaktu z port łeba club, który jest
otwarty na propozycje i chętny do współpracy. Każdy pomysł, by bardziej zostawić Łebę w sercach naszych turystów będzie na pewno przyjęty przez port
łeba club z entuzjazmem: biuro@portlebaclub.pl
Radek Brodzki

Warunki uprawiania rybołówstwa
na obszarze redy portu Łeba oraz
wędkowania w porcie Łeba

W oparciu o Zarządzenie Nr I Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 28 kwietnia 2014 r.
Przepisy Portowe – §117 ust.I, 2 i 3
I. Na obszarze redy Portu Łeba
1. Zabrania się wystawiania narzędzi połowowych (sieci oraz sznurów haczykowych) w okresie od
15.06.2015 do dnia 15.09.2015
2. W pozostałym okresie dopuszcza się uprawianie rybołówstwa za pozwoleniem wydanym przez Kapitanat Portu Łeba pod poniższymi warunkami:
Wyłącza się z zezwolenia:
• obszar 200m od osi toru podejściowego na kursie 203° pomiędzy pławą „Łeba”, a główkami portu,
• obszar objęty prowadzeniem prac związanych z budową raf na wschód od Portu Łeba w odległości
0,3 Mm od rejonu prowadzonych prac,
• akwen przeznaczony na organizowanie za zgodą Kapitanatu Portu Łeba imprez sportowych, regat,
zawodów, itp.
II. Na obszarze Portu Łeba
1. Połów ryb jest zabroniony za wyjątkiem połowów na wędkę z brzegu przy zachowaniu szczególnej
ostrożności podczas przepływu wzdłuż obszaru wędkowania jednostek pływających.
2. Na czas manewrów jednostek pływających – przy dobijaniu jak i odchodzeniu od nabrzeża lub wykonywania innych czynności związanych manewrami jednostek przepływających oraz pracami (rejon
pogłębiania, prac hydrotechnicznych, atestów dna, sondaży oraz innych czynnościach na wodzie) należy zaprzestać wędkowania i wyjąć sprzęt z wody.
Naruszenie powyższych zasad oraz obowiązujących Przepisów Portowych, a szczególnie dotyczących
utrzymania porządku i ochrony środowiska będzie podstawą do cofnięcia zgody na uprawianie
rybołówstwa oraz wędkowania na terenie redy i Portu Łeba.
Upoważnia się Oficera Portu Łeba do wydawania i cofania zgody na połów ryb na obszarze redy.

URZĄD MORSKI w SŁUPSKU
KAPITANAT PORTU ŁEBA
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„POWIAT LĘBORSKI MOJA MAŁA OJCZYZNA”

P

owiat Lęborski serdecznie zaprasza zainteresowane dzieci i młodzież do udziału w
konkursie plastycznym „POWIAT LĘBORSKI
- MOJA MAŁA OJCZYZNA” organizowanym
przez Starostwo Powiatowe w Lęborku.

1. Uczestnikami konkursu mogą być przedszkolaki i uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych oraz podopieczni placówek
oświatowych i kulturalnych z terenu powiatu lęborskiego, za pośrednictwem przedszkoli, szkół, placówek oświatowych lub placówek kulturalnych, do których uczęszczają.
2. Uczestnicy konkursu będą oceniani w pięciu kategoriach wiekowych:
I. grupa przedszkolna
II. uczniowie klas 0 - III szkół podstawowych
III. uczniowie klas IV - VI szkół podstawowych
IV. uczniowie gimnazjum
V. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
Prace plastyczne należy składać w Starostwie Powiatowym w Lęborku – Referat Programów Pomocowych
pokój 213 (II piętro) w nieprzekraczalnym terminie
do 26 maja 2015 r., godz. 15.00.
Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie
www.powiat-lebork.com
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konkurs

Jednocześnie informujemy o organizowaniu
Dni Otwartych Funduszy Europejskich w Powiecie Lęborskim w dniach 7-8 maja 2015 r. Dni
Otwarte Funduszy Europejskich to akcja polegająca na udostępnianiu – szerokiemu gronu zainteresowanych – projektów zrealizowanych przy
udziale środków Unii Europejskiej, której celem jest
promocja efektów wdrażania Funduszy Europejskich w Polsce. Obok informowania o projektach
realizowanych przez Powiat Lęborski planujemy gry
i zabawy dla dzieci, konkursy, kolorowanki, w tym
gry i quizy interaktywne na stronie http://europa.eu/
kids-corner/index_pl.htm (wszystko dotyczące Unii
Europejskiej). Będzie to również okazja do przedstawienia dzieciom budynku Starostwa Powiatowego
w Lęborku oraz herbu Powiatu Lęborskiego – czyli
przedmiotu konkursu plastycznego.
Zainteresowane placówki oświatowe i kulturalne prosimy o wstępne zgłoszenie chęci przyprowadzenia
grupy/klasy do Starostwa w ramach Dni Otwartych
Funduszy Europejskich do dnia 16 kwietnia 2015 r.
Starostwo Powiatowe w Lęborku

Swego nie znacie, cudze chwalicie...

MOTYLE I ILUZJE W ŁEBIE

C

zy zdają sobie Państwo sprawę z faktu, że
Wystawa Motyli w Łebie funkcjonuje już
ponad 15 lat !? W 1998 na piętrze dawnej
Restauracji Morskiej zaprezentowaliśmy
po raz pierwszy skromną wystawę liczącą zaledwie
40 gablot z egzotycznymi motylami.
Od początku wystawa wzbudzała zainteresowanie
i ciekawość turystów. Z roku na rok rozbudowywała się o kolejne zbiory i eksponaty entomologiczne.
Dziś nasza Wystawa Motyli to jeden z największych
zbiorów owadów prezentowany w Polsce. Cała kolekcja liczy ponad 7000 okazów motyli i owadów z całego świata, pośród których
odnaleźć można motyle
pochodzące sprzed I Wojny Światowej (1907 rok).
Poza zbiorami entomologicznymi obejrzeć można
kolekcję monet, zabawek,
kart telefonicznych, ceramiki, przedmioty sztuki
użytkowej i innych osobliwych pamiątek związanych z „owadzią tematyką”. Dla znawców tematu
mamy do rozwiązania interaktywny test o motylach i 6 krótkich filmów edukacyjnych o życiu motyli. Największe wrażenie na
gościach robią gigantyczne motyle Attacus Atlas
osiągające rozmiar kartki A4. Wystawa jest również
cennym źródłem wiedzy przyrodniczej, ponieważ
w prosty i dostępny sposób opisuje wiele ciekawostek i ważnych faktów z życia owadów. Dzięki wizycie
w tym muzeum zmieni się Wasze spojrzenie na świat
sześcionożnych istot,w którym żyje ponad 1 mln
różnych gatunków owadów, a kolejne 2 mln czekają na odkrycie. Każdego roku zapraszamy od 1 maja
do końca września, w tym czasie obiekt czynny jest
codziennie.

Z

łudzenia i iluzje optyczne - czyli błędna interpretacja obrazu przez mózg, pod wpływem różnych czynników to tak naprawdę
fizyka i właściwy dobór specjalnie przygotowanych rekwizytów. Illuzeum to ciekawa wystawa
interaktywna w Łebie, która w przyjazny sposób pozwoli zwiedzającym odkryć wszystkie tajemnice iluzji optycznych, ale także paradoksów i magicznych
trików. Wystawa składa się z ponad 100 eksponatów z
dziedziny optyki i fizyki a wśród nich KALEJDOSKOP
GIGANT, RUCHOMA ŚCIANA, ŚPIEWAJĄCA MISA
CZARODZIEJÓW I UCIEKAJĄCE SKRZATY, KTÓRYCH NIGDY NIE UDA
CI SIĘ POLICZYĆ. OBRAZY 3D I HOLOGRAMY
oraz wiele zabawnych
i zadziwiających doświadczeń i zagadek
optycznych. Pośród eksponatów mają Państwo
okazję zobaczyć zabawki optyczne z XIX wieku
i poznać zasadę działania Zoetropu - pierwszego na świecie zmieniacza
obrazów. Najważniejsza
zaleta tej wystawy to możliwość dotykania eksponatów i czynnego uczestnictwa w przeprowadzanych
doświadczeniach. Zwiedzający sam dotyka, kręci,
układa i przestawia - to sprawia, że wystawa spełnia
oczekiwania współczesnych turystów.
Przygotujcie się na spotkanie z iluzją optyczną.
Zapraszamy od 1 maja do końca września.
Tomasz Falkiewicz
www.muzeummotyli.pl
www.illuzeum.pl
tel. 502 329 066
zdjęcia ~ K. Kędzior
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„MORŚWIN - bałtycki
kuzyn delfina”

W

dn. 11.04.2015 r. w Bibliotece Miejskiej w Łebie odbyło się spotkanie
pt.”Morświn - bałtycki kuzyn delfina”.
Koordynator wolontariuszy WWF Polska - Pan Wojtek Bagiński został zaproszony przez
Burmistrza Miasta Łeby w celu wygłoszenia prelekcji na temat morświna. Koordynator przekazał
mieszkańcom, wolontariuszom błękitnego Patrolu
z Łeby oraz przybyłym turystom wiele ciekawych informacji na temat tego niezwykłego ssaka żyjącego

w Bałtyku. Informacje dotyczyły głównie morświna,
a w szczególności m.in. jego budowy, środowiska życia, występowania w Bałtyku oraz zagrożeń dla jego
populacji. Ponadto zostały przybliżone słuchaczom
kwestie działalności błękitnego patrolu WWF Polska, historia i działalność fundacji WWF Polska oraz
najciekawsze momenty podczas trwania projektu
„Ochrona siedlisk ssaków i ptaków morskich” .
Wojciech Siwczyński
podinspektor d/s gospodarki komunalnej
i ochrony środowiska

W

olontariusze WWF POLSKA - Błękitny
Patrol popłyneli w dwa edukacyjne
rejsy po Bąłtyku w dniach 07 oraz 08 03 2015
Księżną Łeby - rejs trwał 5 godzin rozpoznawaliśmy ptactwo pływające oraz przelatujące na wysokoiści Łeby były łabędzie, dzikie gęsi, różne gatunki kaczek, kormorany,
mewy, niestety fok ani morświna nie udało
się nam zaobserwować, a szkoda - była by to
bardzo duża atrakcja dla naszego miasta.

Sprostowanie

Błękitny Patrol

Nawiązując do tytułu z biuletynu lutowego
„Wolontariusze Kontra Odpady” zapomniałem dodać, że wolontariuszami są osoby
z terenu miasta i okolic, które poświęcają
swój wolny czas działając w Błękitnym Patrolu WWF Polska. Czym zajmuje się WWF
POLSKA jego zadania można znaleść na
stronie internetowej wwf.pl. Tytuł powinien
brzmieć ,,Wolontariusze Błękitnego Patrolu
WWF Polska Kontra Odpady”
Ireneusz Mania
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Konkurs Sztuki
Baletowej w Łebie

II

Ogólnopolski Konkurs Sztuki Baletowej
odbył się 28 marca 2015 roku w Łebie.
Impreza zgromadziła prawie 700 tancerzy w stylach: taniec klasyczny, taniec
współczesny, jazz Dance z podziałem na kategorie wiekowe: do 11 lat, 12-15 lat i powyżej 15 lat.
Jest to druga edycja imprezy, która pokazuje, że
jest zainteresowanie i zapotrzebowanie na zawody
tych form tańca. Opinie zebrane podczas trwania
imprezy pozwalają organizatorom: Agencji Artystycznej BRAVO, miastu Łeba, Szkole Podstawowej
w Łebie, Stowarzyszeniu Przyjaciół Tańca Nowoczesnego, być dumnym z tej imprezy. Uczestnicy
zaprezentowali bardzo wysoki poziom taneczny i

Wolontariusze
poszukiwani !
Centrum Informacji Turystycznej w Łebie pragnie
zachęcić osoby pełnoletnie, głównie studentów, do
współpracy w ramach wolontariatu przy organizacji
wydarzeń kulturalnych, sportowych i turystycznych,
jakie mają miejsce w Łebie i okolicach.
Ze swojej strony gwarantujemy:
poinformowanie Waszej szkoły\uczelni o działalności wolontariackiej, w porozumienie ze szkołą\
uczelnią możliwość zaliczenia wolontariatu do
praktyk szkolnych lub studenckich,

choreograficzny stawiając ciężkie zadanie jurorom w
składzie: Sebastian Białobrzeski- Z tańcem związany od 1981 roku. Zawodowy tancerz z 20 letnią praktyką sceniczną, nauczyciel tańca, choreograf, juror.
Pedagog tańca, mgr sztuki. Małgorzata Insadowska26 lat pracy w Operze Bałtyckiej jako Pierwsza Solistka; pedagog w Dziecięcym Teatrze Tańca przy Operze
Bałtyckiej. Agata Białobrzeska- Pedagog baletu, gimnastyki korekcyjnej,dyplomowany nauczyciel szkoły
baletowej w Gdańsku.
Piotr Zagrodnik
Studio „Bravo”

nabycie interesującego doświadczenia w dziedzinach - kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego; wspierania i kultury
fizycznej; turystyki i krajoznawstwa;
wejście za kulisy podczas imprez miejskich (możliwość wykonania zdjęcia z artystami występującymi w Łebie);
aktywne spędzenie wolnego czasu w miłym towarzystwie.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny 519 400 701 z Centrum Informacji Turystycznej w Łebie.
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„Sportowe Laury 2014”

18

kwietnia 2015r. w auli Państwowej
Szkoły Muzycznej w Lęborku odbyła
się VIII Gala Sportu Powiatu Lęborskiego. Ideą Gali jest wyróżnienie i nagrodzenie tych sportowców, którzy osiągnęli w mijającym roku najwyższe wyniki we współzawodnictwie,
zarówno na arenie krajowej jak i międzynarodowej oraz przyznane przez Powiatową Radę Sportu
„Sportowe Laury”. Tegoroczna Gala Sportu została
wzbogacona o ważne wydarzenie – wręczenie nagród
i wyróżnień Starosty Lęborskiego dla sportowców
i trenerów za szczególne osiągnięcia sportowe
w mijającym 2014 roku. Naszą gminę w tej uroczystości reprezentowała Magdalena Bojarczuk,
sekretarz miasta Łeby, która nagrodziła tegorocznych
laureatów. Sportowym wydarzeniem roku został XVI
Międzynarodowy maraton piłki siatkowej młodzieży „ŁEBA 2014”, który otrzymał I miejsce w Konkursie „Sportowe Laury 2014”. Nagrodę, czek na kwotę
250 zł za zajecie I miejsca w tej kategorii dla łebskiej młodzieży - tj. Stowarzyszenia Przyjaciół Piłki Siatkowej przekazał Burmistrz Miasta Łeby –
Andrzej Strzechmiński.

Michał Sałata
asystent ds. kultury i sportu
Fot. Starostwo Powiatowe
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Burmistrz Miasta Łeby przypomina...
Przypominamy o obowiązku sprzątania zanieczyszczeń znajdujących się na chodnikach przylegających
do Państwa posesji zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Ponadto przypominamy właścicielom psów o obowiązku sprzątania zanieczyszczeń wynikających z ich
potrzeb fizjologicznych pozostawionych na terenach publicznych. Nie zachowanie wymaganego prawem
porządku będzie skutkowało nakładaniem mandatów karnych.

Gabinet psychologiczny konsultacje w Łebie
Psycholog mgr Małgorzata Mania oferuje profesjonalne wsparcie psychologiczne. Jest terapeutą
nurtu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach
(TSR), terapeutą behawioralnym dzieci z autyzmem oraz oligofrenopedagogiem (nauczyciel
upośledzonych umysłowo). Udziela konsultacji
psychologicznych jak również prowadzi terapię
w oparciu o założenia oraz techniki Podejścia
Skoncentrowanego na Rozwiązaniach (TSR). Prowadzi spotkania dla klientów indywidualnych, par
oraz dzieci.

Nabór do
Straży Miejskiej
w Łebie
Burmistrz Miasta Łeby ogłasza nabór na wolne
stanowisko urzędnicze strażnik Straży Miejskiej
w Łebie. Zatrudnienie na okres sezonu letniego
od 01 lipca 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r.
Szczegóły na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej

Konsultacje oraz terapia odbywają się w weekendy
po wcześniejszym ustaleniu terminu.
Gabinet znajduje się w Centrum SPA
w Hotelu Łeba, ul. Nadmorska 9b
tel.602-516-796
e-mail: maniamalgorzata@gmail.com
Hotel, recepcjonista zagaja do nowo
przybyłej pary:
— Urlop?
— Tak...
— A dzieci państwo posiadają?
— Posiadają...
— A to tym razem państwo nie zabrali?
— Nie zabrali...
— Tylko we dwoje? Romantyczny
wypad!
— Tak...
— A kto został z dziećmi?
—Żona.

bipleba.nw.pl >
nabór na wolne
stanowiska urzędnicze

Kurort
Telefon w biurze podróży:
— Organizujecie pobyty w Egipcie?
— Oczywiście, proszę pana, a jaki ośrodek pana
interesuje?
— A jakie są?
— Szarm–el–Szejk, Hurgada, Taba, Nuwejba...
— Stop, Nuwejba, to mnie właśnie pasuje!
— Kiedy chce pan jechać?
— A nie, ja krzyżówkę rozwiązywałem,
dziękuję za pomoc.

Turyści w muzeum Ziemi oglądają kości dinozaura. Jeden z nich pyta przewodnika:
— Może pan powiedzieć, ile lat mają te kości?
— 3 miliony, cztery lata i sześć miesięcy - pada odpowiedź.
— To jakaś podpucha?! - pyta turysta. - Skąd pan zna tak dokładny wiek?
— No cóż, kości dinozaura miały 3 miliony lat, kiedy zacząłem tu pracować, a to było cztery i pół
roku temu.
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Punkt Porad
Prawnych

Remont stacji
paliw Orlen

Punkt bezpłatnych porad prawnych przy Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych czynny
w każdy czwartek w godz. 18:00 – 20:00.

Z dniem 26 marca – na okres 3 miesięcy – zostaje
zamknięta na czas remontu stacja paliw Orlen przy
ul. Kościuszki. W tym okresie można korzystać ze stacji
paliw przy kanale portowym (obok Hotelu Gołąbek).

Radca prawny – Pani Małgorzata Kopeć.

godz. otwarcia stacji
pon–sob

8:00 – 18:00
niedziela 9:00 – 17:00
tel ./ fax

59 866 13 52
tel . kom . 606 835 350
tel . kom . 696 050 922
Wydawca:

łeba , ul . wybrzeże

Urząd Miejski w Łebie
ul. Kościuszki 90
84-360 Łeba
(siedziba redakcji)
tel. +48 59 866 15 10
fax +48 59 866 13 37

Myjnia w Łebie

Redakcja:
Julia Tomicka
tel. +48 519 400 707

Od kwietnia można korzystać
z pierwszej bezdotykowej myjni
samochodów, która powstała
w Łebie obok dyskontu Biedronka.

Michał Sałata
tel. +48 519 400 701
DTP, skład i druk:
Drukarnia STUDIOFACTORY
www.studiofactory.pl
kontakt@studiofactory.pl
+48 502 620 131

www.leba.eu
www.lebabip.pl
www.issuu.com/leba

11

www.lotleba.eu
www.bibliotekaleba.pl
www.facebook.leba.pl

