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na zdrowie



Łeba jest dobra na wszystko
Łeba – mistrzyni przemiany, miejscowość o dwóch 
twarzach. Przez długie zimowe miesiące to cicha 
przystań, kryjówka przed resztą świata, azyl. Na 
uliczkach i w zakamarkach pustka, a pełna wilgoci 
aura jest doskonała na cerę. Dynamiczny i rześki 
Bałtyk zmienia swoje barwy o każdej porze roku, 
w każdej porze dnia. Wiatr - główny bohater zi-
mowych miesięcy, który gości w Łebie wyjątkowo 
często, to sprawca wielkiego dobra dla naszego 
zdrowia. Dzięki szalejącym wichurom fale rozpro-
wadzają w powietrzu duże ilości soli i jodu, a to 
powoduje naturalne nawilżanie górnych dróg od-
dechowych. Uzdrawiające wędrówki po pięknej 
plaży zapewniają zdrowie, niezapomniane widoki 

i muzykę skomponowaną przez morze i wiatr. Za 
każdym razem sztorm to arcydzieło, które trzeba 
zobaczyć na własne oczy.
Druga twarz miasteczka to letnie i wakacyjne barwy – 
ruch, zabawa, muzyka i mnóstwo atrakcji. Niepo-
wtarzalny klimat tworzą tu zachwycające wschody 
i zachody słońca, szeroka plaża, nadmorski las –  
a wszystko to na wyciągnięcie ręki.
Łeba jest dobra na wszystko a przyroda i piękno 
miasteczka  roztaczają jasny blask cały rok. 

Zapraszamy!

Dorota Reszke



Łeba od 1974 roku należy do obszarów specjalnie chro-
nionych. Został zatwierdzony profil leczniczy dla mia-
sta Łeby, obejmujący choroby układu oddechowego, 
narządu ruchu, przemiany materii. Słońce, wiatr, fale, 
słona woda – to dziś nie tylko błogie wylegiwanie się 
na plaży, to też leczenie morzem. Morski klimat działa 
bowiem jak lekarstwo. W wielu opracowaniach nauko-
wych powtarzają się określenia dotyczące leczenia mo-
rzem, takie jak bodźcowość, mozaikowość, nasłonecz-
nienie, wiatr. Bodźcowość klimatu Łeby uważana jest 
za lepszą niż na Wyspach Kanaryjskich. Służy poprawie 
naszego samopoczucia. Zwiększona emisja leczniczych 
związków soli i jodu, działanie odbitych promieni sło-
necznych wpływają pozytywnie na zdrowie psychiczne.

Mozaikowość Łeby – jak twierdzi dr Rabski, jest wy-
nikiem częstych zmian w strefie przybrzeżnej, gdzie 
występują piaszczyste mierzeje. Powiew chłodnego 
wiatru, nie mającego naturalnych przeszkód (jezioro 
Łebsko i Sarbsko ), a do tego jakby filtrowanego przez 
naturalne i chronione otoczenie (lasy sosnowe), natra-
fia na rozgrzane jak piec wydmy ruchome Słowińskiego 
Parku Narodowego. Wytwarza się wówczas naturalna 
różnica ciśnień, między morzem a lądem, którą mo-
żemy poczuć jako powiew przyjemnej bryzy morskiej. 
Zdaniem dr Rabskiego, nie ma lepszej bryzy niż w Łebie. 
Tych którzy nie mają przeciwwskazań lekarskich, te 
zmiany uodparniają. Nasłonecznienie Łeby i pobliskich 
okolic jest o 45% większe niż np. na Śląsku.

Poza tym duża, bo około 85%, zawartość kwarcu w pia-
sku, powoduje lepsze niż gdzie indziej odbijanie światła 
słonecznego, które z kolei jest lepiej asymilowane przez 
powietrze. Wiatr wiejący w Łebie (jest tylko 6 dni ciszy 
w roku) zwiększa dynamikę zmian atmosferycznych, co 
powoduje większe falowanie morza. Fale załamujące 
się po piaszczystych brzegach rozpylają w powietrzu 
sól i jod, czyli uruchamiają naturalny inhalator dróg 
oddechowych. Jeżeli cierpimy na uczulenia w okresie 
wysokiej emisji alergenów, należy jak najwięcej godzin 
spędzać na plaży. Morskie powietrze to nie tylko tlen, 
lecz także „nawilżacz oskrzeli i płuc”.

Brodzenie w falach poprawia krwiobieg w nogach, leczy 
żylaki. Kąpiel w falującej wodzie to także lek na zaparcia 
(zanurzenia w okolicach pępka), wzdęcia , wzmocnienie 
pracy jelit. Pozasezonowe pobyty nad morzem, szcze-
gólnie w okresie sztormów (wiosna-jesień-zima), dzia-
łają jeszcze korzystniej na budowanie odporności na-
szych organizmów. Ciekawostka: duża dynamika zmian 
atmosferycznych sprawia, że półgodzinny spacer przy 
silnym wietrze daje więcej niż 2-3 godziny na siłowni!

Ewa Horanin
Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej 

„Łeba-Błękitna Kraina”

Leczenie morzem



W RAMACH PAKIETU REHABILITACYJNEGO  
OTRZYMUJĄ PAŃSTWO:

 » zakwaterowanie w pokojach, zgodnie z dokonaną rezerwacją,

 » pełne wyżywienie – trzy posiłki dziennie – śniadania i kolacje  
w formie szwedzkiego bufetu, obiady serwowane,

 » interwencyjną opiekę medyczną,

 » wstępną konsultację rehabilitacyjną,

 » pakiet zabiegów rehabilitacyjnych,

 » bogaty program rozrywkowy – korzystanie z basenu z podgrze-
waną wodą (od maja do września), wieczorki taneczne, ogniska 
z pieczeniem kiełbasek, wycieczki piesze i autokarowe (płatne 
dodatkowo), nordic walking, wykłady prozdrowotne, warsztaty 
artystyczne.

LECH Resort & Spa w Łebie to idealne miejsce wspierające 
regenerację zdrowia oraz poprawę kondycji fizycznej i psy-
chicznej. Tu, z dala od ruchu ulicznego, w otoczeniu zieleni 
i w odległości 300 metrów od morza, znajdziecie Państwo 
spokój niezbędny do leczenia i wypoczynku. Do dyspozycji 
kuracjuszy w pakiecie podstawowym podczas turnusu re-
habilitacyjnego i profilaktyczno-zdrowotnego znajduje się 
szeroka gama zabiegów leczniczych (szczegółowy wykaz 
znajdą Państwo na naszej stronie internetowej). 

Nasz wykwalifikowany personel korzysta z najnowocześ-
niejszego sprzętu rehabilitacyjnego i posiada bardzo dobrze 
wyposażoną bazę zabiegową. 

Mogą Państwo skorzystać z turnusów zarówno 7- jak i 14- 
dniowych z pełnym wyżywieniem, zabiegami indywidualny-
mi i grupowymi, a także bogatym programem rozrywkowym. 

Na terenie ośrodka do dyspozycji naszych Gości znajdują 
się: basen odkryty z podgrzewaną wodą (czynny od maja do 
września), siłownia zewnętrzna, boiska rekreacyjne, wypo-
życzalnia rowerów i kajaków, pokój zabaw dla dzieci, plac 
zabaw. 

lechresortspa.pl

Twój wypoczynek,
nasza pasja !

LECH RESORT & SPA
ul. Brzozowa 18, 84-360 Łeba

tel. 59 866 13 42, kom. 664 226 845
info@lechresortspa.pl
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zdrowotel.pl

Dobry klimat
na zdrowie !

ZDROWOTEL ŁEBA
ul. Nadmorska 15/17, 84-360 Łeba

tel. 59 866 18 70, kom. 509 667 369
info@zdrowotel.pl
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 » idealne miejsce na rodzinne wczasy zdrowotne i odchu-
dzające oraz turnusy rehabilitacyjne

 » klimatyczna enklawa ciszy i  spokoju 150 m od plaży 
morskiej w otulinie Słowińskiego Parku Narodowego 
i rezerwatu Mierzeja Sarbska

 » dania tradycyjnej i współczesnej kuchni polskiej z zasto-
sowaniem naturalnych ziół i przypraw

 » serwowanie ryb bałtyckich kupowanych od okolicznych 
rybaków

 » gotowanie bez użycia chemicznych ulepszaczy smaku 
i szkodliwych tłuszczów rafinowanych

 » różnorodne diety specjalistyczne

 » bogata baza zabiegowa z zakresu fizykoterapii, kinezy-
terapii, masażu i odnowy biologicznej

 » wykwalifikowany personel medyczny z dużym doświad-
czeniem zawodowym

 » miła obsługa na każdym szczeblu kontaktu z klientem
 » animacje czasu wolnego w formie tańca, śpiewu, spot-

kań z miejscowymi 
 » rekreacja na świeżym powietrzu pod okiem instruktorów 

zdrowego wypoczynku
 » wycieczki fakultatywne, np. na Ruchome Wydmy (pol-

ska Sahara) w Słowińskim Parku Narodowym i w wiele 
innych miejsc.

 » Akademia Zdrowia: wykłady, prelekcje, prezentacje z za-
kresu prozdrowotnego stylu życia i profilaktyki zdrowia

 » Świat dziecka: place i sale zabaw, zajęcia dla dzieci i peł-
ne wyposażenie pokoju dla niemowląt

 » możliwość oczyszczenia organizmu z toksyn
 » pokoje 1-, 2-, 3-osobowe i rodzinne studio. Istnieje moż-

liwość otrzymania pokoju przystosowanego dla osób 
na wózkach oraz specjalnie przygotowanego dla osób 
z alergią

 » dla osób niewidomych obiekt posiada oznaczenia alfa-
betem Braille’a

Zdrowotel Łeba posiada pawilony mieszkalne (280 miejsc 
noclegowych), przychodnię rehabilitacyjną oraz zaplecze 
gastronomiczne z drink-barem i sklepem.
Dla internautów: nielimitowany internet bezprzewodowy 
Social WiFi, a w pokojach Premium również Internet prze-
wodowy.



hotelleba.com.pl

Poczuj harmonię
morskiej natury !

INSTYTUT ŁEBA SPA
ul. Nadmorska 9b, 84-360 Łeba

tel. 780 165 178
spa@hotelleba.com.pl
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Pobliska plaża i lasy sprzyjają treningom na łonie natury. Mor-
skie powietrze, szum fal i wiatru oraz słońce wypełniają ener-
gią na długi czas po powrocie do codziennych obowiązków.

Również część rekreacyjna hotelu pozwala aktywnie wy-
począć, zadbać o zdrowie i kondycję fizyczną. Do dyspozycji 
posiadamy Kompleks Basenowy obejmujący 17-metrowy 
basen, hydromasaż, bicze wodne, saunę fińską i saunę na 
podczerwień.

Pobyt zdecydowanie umilą wnętrza naszego hotelu i pokoje, 
które urządzone są w morskim stylu, oraz oprawa regionalnej 
tradycyjnej kuchni Restauracji Kapitańskiej.

Unikatowa lokalizacja hotelu jest obietnicą upragnionego 
odprężenia i regeneracji. Znajdujemy się w otulinie Słowiń-
skiego Parku Narodowego, w oddali od miejskiego gwaru, 
w bezpośrednim sąsiedztwie lasów sosnowych i  jedynie 
170m do wejścia na szeroką złocistą plażę.

Planujesz relaksujący pobyt SPA? A może aktywny wypo-
czynek? Łeba Hotel & Spa ma wiele do zaoferowania o każdej 
porze roku.

Hotelowy Instytut Łeba SPA doskonale wpisuje się w ideę 
morskiej harmonii. Wszystkie zabiegi SPA nasi specjaliści 
wykonują na bazie naturalnych i ekologicznych kosmetyków 

marki MOKOSH, których wyróżnikiem jest długotrwały efekt 
oraz niewiarygodny zapach odzwierciedlający naturalny aro-
mat owoców i ziół.

Szczególnie bliska jest nam pielęgnacja twarzy, szyi i de-
koltu. W zależności od potrzeb Twojej cery i pory roku do-
pasujemy odpowiedni zabieg, który przywróci Twojej skórze 
witalność, długotrwale ją nawilży i zregeneruje lub oczyści. 
Zadbamy również o cerę dojrzałą oraz wymagającą skórę 
mężczyzn.

Pielęgnacja ciała to nasza kolejna mocna strona: wyjąt-
kowe rytuały SPA, zabiegi o właściwościach ujędrniających, 
regenerujących i detoksykujących oraz masaże relaksacyjne 
harmonizują duszę i ciało. 



ewa.interleba.pl

Miasto zdrowe
przez cały rok !

CENTRUM PROFILAKTYKI  
I PROMOCJI ZDROWIA
SALON SYSTEM MEDYCYNA 
STYL 21 WIEK
ul. Łąkowa 17, 84-360 Łeba

tel. 691 812 839, 59 866 11 45
owewa1@poczta.onet.pl
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Wiedzę w zakresie balneologi i metabolizmu przekazały mi 
naukowe sławy w osobach:

prof. dr hab. Anna Bis- Wencel 
prof. dr hab. n. med. Irena Ponikowska 
prof. dr hab. Albert Saba
prof. dr hab. Antoni Schollenberger 
dr n. med.  Jacek Puzio
dr n. med. Jacek Sikora 
mgr farm. Marcin Mól 
płk prof. dr hab. Marian Marcinkowski 

prof. dr hab. Paweł Sysa 
dr n. farm. Rona Duda 
dr n. med. Sławomir Puczkowski 
prof. dr hab. Władysław Lutyński 
prof. dr hab. Wojciech Piusiński

Wszystkich mieszkańców i gości przyjeżdżających do Łeby, 
którzy chcą jak najwięcej skorzystać z walorów tego miasta 
serdecznie zapraszamy. 

dr n. wet. Daniel Figacz 
asystent Inna Sushko

Życie to taki dar - kiedy zastanawiamy się  
nad swoim  życiem, to właśnie sam fakt,  

że żyjemy  powinien nas najbardziej zdziwić. 

Eliza Jachowska 

Mierzymy wysoko, ale nie stan posiadania, a stan własnego 
zdrowia powinien mieć dla nas znaczenie. Współczesna cy-
wilizacja niesie  z sobą wiele zagrożeń dla naszego zdrowia. 
Kiedy go zaczyna brakować, poszukujemy najnowocześ-
niejszych rozwiązań medycznych. Leki syntetyczne nie za-

wsze są pomocne, ale coraz częściej stan własnego zdrowia 
poprawiamy działaniami balneologicznymi wykorzystując 
postępy wiedzy klinicznej, fizjologi, chemii, fizyki. Do metod 
leczniczych stosuje się naturalne surowce lecznicze, wodę 
zwykłą, czynniki klimatyczne, wysiłek fizyczny oraz czynniki 
fizyczne (energia). 

Swoim działaniem pragnę wzbogacić ofertę naszego mia-
sta pod hasłem  „Miasto zdrowe przez cały rok”, a zacząć 
powinniśmy od siebie. 

Ja i moja mama już to zrobiliśmy. Propagatorem idei „Le-
czenie morzem” jest lek. med. Rudolf Greczko oraz Człon-
kowie Stowarzyszenia „Forum Turystyczno – Gospodarcze”, 
które w XX wieku  zorganizowało konferencję „Leczenie 
morzem”, a jej hasła są aktualne do dzisiaj. 

 » ANALIZA PIERWIASTKOWA WŁOSÓW
 » BIOLOGICZNA REDUKCJA MASY CIAŁA
 » CUKRZYCA TYPU 2 – BEZ LEKARSTW

 » DEFEKTY SKÓRY – ŁUSZCZYCA
 » BALNEOTERAPIA – KĄPIELE MINERALNE
 » PRODUKTY UZDROWISKOWE



gornik.pl

Po zdrowie
do „Górnika” !

OPZ„GÓRNIK”
ul. Nadmorska 11, 84-360 Łeba

tel. 59 866 15 73 kom. 509 714 220
opzgornik@wp.pl
facebook.com/opzgornik
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Proponujemy gamę zabiegów z zakresu:

BALNEOTERAPIA I HYDROTERAPIA
 » okłady borowinowe
 » kąpiel solankowa
 » kąpiel sucha ozonowa i kwasowę-

glowa
 » hydromasaż
 » inhalacje ultradźwiękowe
 » masaż wirowy kończyn górnych 

i dolnych
 » talasoterapia- leczenie morzem

FIZYKOTERAPIA
 » prądy inferencyjne (Nemeca)
 » prądy TENS
 » prądy diadynamiczne (DD)
 » jonoforeza
 » galwanizacja
 » prądy Traberta
 » pole magnetyczne niskiej  

częstotliwości Magner Plus
 » pole magnetyczne typu Bemer
 » laseroterapia
 » ultradźwięki
 » krioterapia  miejscowa CO

KINEZYTERAPIA
 » terapia redcord
 » gimnastyka indywidualna

MASAŻ
 » aquavibron
 » masaż kręgosłupa (fotel wibrująco- 

masujący)
 » masaż leczniczy

Zdrowie i dobre samopoczucie naszych 
Gości są dla Nas najważniejsze!
Ośrodek ,,Górnik” to miejsce gdzie 
przyjedziesz raz i będziesz tu wracać 
co rok…

Ośrodek Profilaktyki Zdrowotnej „Górnik” położony jest 
w dzielnicy sanatoryjno-wczasowej w bliskim sąsiedztwie 
morza i jezior Sarbsko i Łebsko. Bazę hotelową stanowi ze-
spół wolnostojących parterowych budynków, zlokalizowa-
nych na obszarze 3,7 [ha] lasów sosnowych tuż przy wydmie, 
za którą rozpościera się szeroka piaszczysta plaża.

Naszą misją jest przywracanie zdrowia, sprawności fizycznej 
oraz poprawianie samopoczucia i komfortu życia naszych 
Gości.

Zajmujemy się leczeniem i profilaktyką górnych dróg odde-
chowych i układu oddechowego. W okresie od 01 maja do 
30 września organizujemy następujące turnusy:

• 14-dniowe turnusy profilaktyczno-zdrowotne
• 14-dniowe turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełno-

sprawnych z udziałem środków finansowych z PFRON 
(OD/22/13/19 i OR/22/14/19)

• 14-dniowe turnusy rehabilitacyjne pełnopłatne
• 7-dniowe turnusy profilaktyczno-zdrowotne

Posiadamy własną bazę zabiegową zlokalizowaną na terenie 
ośrodka. Oferujemy Państwu opiekę wykwalifikowanego 
personelu medycznego, przyjazną atmosferę, a także indy-
widualne podejście do każdego pacjenta.



wodnikleba.pl

Wyjątkowe miejsce
dla dobrego samopoczucia !

WODNIK HOTEL&SPA ŁEBA
ul. Nadmorska 10, 84-360 Łeba

tel. 59 866 13 66
wodnik@wodnikleba.pl
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Serdecznie zapraszamy do Centrum Urody i Zdrowia Hotelu 
Wodnik na zabiegi, które w połączeniu z walorami klimatycz-
nymi Łeby tworzą kompleksową odnowę ciała i duszy.

polecamy zabiegi o działaniu leczniczym:

 » Masaże częściowe oraz całościowe, klasyczne, relaksa-
cyjne oraz lecznicze.

 » Andulacja – metoda terapii polegająca na wytwarzaniu 
biologicznych drgań rezonansowych w tkance oraz wy-
korzystaniu ciepła podczerwieni w celu zlikwidowania 
chronicznych dolegliwości. Efekty stosowania terapii: 

eliminacja stresu, redukcja bólu mięśniowego, stymula-
cja krążenia, ujędrnienie tkanki.

 » Elektrostymulacja – efektami są: poprawa sprawności 
mięśni, zmniejszenie dolegliwości bólowych, poprawa 
krążenia, drenaż oraz wyszczuplenie sylwetki.

 » Masaż BOA – drenaż limfatyczny kończyn dolnych, zabieg 
niwelujący obrzęki kończyn dolnych oraz wspomagający 
leczenie niewydolności żylnej.

 » Dermosonic – wykorzystuje dwa rodzaje terapii : ultra-
dźwięków oraz terapii podskórnej. Efektem jest likwida-
cja cellulitu, redukcja tkanki tłuszczowej, modelowanie 
ciała, spłycenie blizn i rozstępów, a także łagodzenie 
bólów różnego rodzaju.

 » Seans w saunie fińskiej oraz saunie infrared – oczyszcza 
organizm z toksyn oraz podnosi odporność.

Centrum Urody i Zdrowia Hotelu Wodnik w Łebie oferuje sze-
roką gamę zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało: zabiegi 
przeciwzmarszczkowe, nawilżające, odżywcze, liftingujące 
oraz przeciwtrądzikowe.Połączenie profesjonalnych produk-
tów oraz urządzeń w zabiegach powoduje bardzo szybki 
efekt widocznie wygładzonej skóry, pełnej blasku, energii 
oraz młodego wyglądu.

Czynne
cały rok!



N

EW

S

Bałtyk

Jez. Łebsko

SŁUŻBA
ZDROWIA

SIŁOWNIA
ZEWNĘTRZNA

APTEKI

Jez. SarbskoW
ró

bl
ew

sk
ie

go

Wróblewskiego

1

1

2,5
3

4

2
3

4

5
6

A

A

A1. LECH RESORT & SPA 
ul. Brzozowa 18

2. ZDROWOTEL 
ul. Nadmorska 15/17

3. INSTYTUT ŁEBA SPA 
ŁEBA HOTEL&SPA 
ul. Nadmorska 9b

1. GABINET MEDYCYNY RODZINNEJ NFZ 
RUDOLF GRECZKO 
ul. Pow. Warszawy 32  
tel. 59 866 13 54, 604 532 601

2. LEKARZ RODZINNY PIOTR PELCZAR 
ul. Kościelna 1 | tel 59 866 12 62

3. LEKARZ RODZINNY EWA WASYLEWICZ 
ul. Kwiatowa 1 | tel. 59 866 10 87

• UL. TYSIĄCLECIA

• PARK JANA PAWŁA II

• APTEKA SŁOWIŃSKA 
ul. Kościuszki 70 A  
tel. 59 866 13 65

• APTEKA ŁEBSKA 
ul. 10 Marca 2 
tel 59 866 17 00

4. LEK. STOMATOLOG  
KATARZYNA MAZUR 
ul. Kościuszki 88 tel. 887 661 976

5. LEK. STOMATOLOG  
J. ADAMOWICZ - PRONIEWSKA 
ul. Kościelna 1 | tel 501 055 709

6. LEK. STOMATOLODZY 
EWA I BRUNON HOKUSZ 
ul. Wróblewskiego 3  
tel. 59 866 15 78, 607 918 481

4. EWA CENTRUM PROFILAKTYKI  
I PROMOCJI ZROWIA 
ul. Łąkowa 17

5. OPZ „GÓRNIK” 
ul. Nadmorska 11

6. WODNIK HOTEL&SPA 
ul. Nadmorska 10
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Centrum Informacji
Turystycznej w Łebie
ul. Kościuszki 121
84-360 Łeba

tel. + 48 504 247 615

it@leba.eu
www.facebook.leba.eu leba.eu


