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Łebski Dzień Rybaka
W ostatnią sobotę września br. łebscy rybacy wraz
z rodzinami, a także sympatycy rybackiej atmosfery
świętowali „Łebski Dzień Rybaka”, który
zorganizowany został przy współpracy włodarzy
miasta Łeby oraz Lokalnej Grupy Rybackiej
Pradolina Łeby.
Wydarzenie rozpoczęło uroczyste wręczenie
łebskim rybakom honorowych odznak „Zasłużony
Pracownik Morza”, przyznawanych decyzją
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej oraz „Zasłużony dla Rolnictwa”, przyznawanych decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Odznaczonych zostało sześciu rybaków, których
wieloletnia praca na morzu została doceniona
i uhonorowana tak ważnymi odznaczeniami cywilnymi, o które wnioskował Burmistrz Miasta Łeby.
Honorowe odznaczenia wręczył Tomasz Bobin
Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku.
Odznaczenie „Zasłużony Pracownik Morza”
otrzymali:
Henryk Hinca
Marian Kosz
Tadeusz Wochal
Ryszard Szurek
Andrzej Graczyk
Odznaczenie „Zasłużony dla Rolnictwa”
otrzymał Stanisław Gwardyś.
Czterech rybaków zostało wyróżnionych szyprówkami, które są symbolem funkcji pełnionej na
kutrze. Czapki osobiście wręczył Andrzej Strzechmiński, burmistrz miasta Łeby.

Spośród wielu zapewnionych atrakcji, jedną z nich
był wielobój załóg kutrów rybackich, czyli
rywalizacja rybaków w konkurencjach takich jak
rzut rzutką do celu, rzut kołem ratunkowym czy
przeciąganie sieci . Największe emocje wzbudziła
bardzo widowiskowa ostatnia konkurencja, podczas
której 3 osobowe załogi próbowały swoich sił
w przeciąganiu sieci rybackiej. W zawodach
bezdyskusyjnie wygrała załoga kutra DZI – 54.
W Łebie, jak zawsze przy wszystkich imprezach
miejskich, nie zabrakło także atrakcji dla dzieci oraz
konkursów z nagrodami.
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Oprawę muzyczną całego wydarzenia przygotowały
łebski Zespół VIVO, „Formacja Mały” w repertuarze szantowym oraz formacja młodych muzyków
z Łeby „Barbara Grażyna Honorata”.
Dzień rybaka w Łebie zakończył się światełkiem do
morza – lampionadą.
„Łebski Dzień Rybaka to ukłon w stronę rybaków za
ich ciężką pracę”. Miłośnicy rybackich klimatów
z niecierpliwością oczekują następnego „Łebskiego
Dnia Rybaka” w Łebie. Wkrótce ukaże się broszura
podsumowująca Łebski Dzień Rybaka.
Agnieszka Pałac
Na strychu brakuje miejsca, a do garażu coraz
trudniej wjechać? Zajrzyj 10 listopada 2012r. w godz.
10.00 – 15.00 na Skwer Rybaka w Łebie i przynieś
kilka rzeczy na Pchli Targ. Uporządkuj swoją szafę,
zrób miejsce na nowe książki i płyty. A może twojemu
dziecku znudziły się zabawki? To wszystko można
sprzedać, lub wymienić.
Takie handlowe transakcje pod chmurką będą miłym
i pożytecznym sposobem na spędzenie wolnego czasu.
Poszukaj w domu niepotrzebnych już rzeczy i odwiedź
Skwer Rybaka.
Może zbędna rzecz okaże się bardzo wartościowa dla
Twojego sąsiada?
Jak zostać wystawcą na Pchlim Targu?

PCHLI TARG

Pod koniec oficjalnej części uroczystości na scenę
zaproszonych zostało dwóch młodych ratowników,
Norbert Dampc i Cezary Puchacz, którym Burmistrz
podziękował i wręczył nagrodę za honorową
postawę i uratowanie życia trzech osób w sierpniu br.
na redzie portu w Łebie.

Dla smakoszy kuchni rybnej, zaprezentowane
zostały potrawy i produkty rybne oraz konkurs
kulinarny na najlepszą rybną potrawę. Ponadto
podczas Dnia Rybaka wzdłuż nabrzeża portu
rybackiego można było zakupić świeżą rybę
w bardzo atrakcyjnej cenie, a rybacy udostępniali
swoje kutry do zwiedzania uczestnikom łebskiego
święta.

Wpisz się na listę w Urzędzie Miejskim w Łebie
w pokoju 13.
Wioletta Morawiak
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Modernizacja i rozbudowa
oczyszczalni ścieków w Łebie
Na terenie Łeby od grudnia 2011 r. realizowana jest
inwestycja dofinansowywana z Funduszu Spójności
- Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, polegająca na modernizacji i rozbudowie
oczyszczalni ścieków.
Całkowity koszt projektu wynosi ok. 27 008 522 zł,
a dofinansowanie ze środków unijnych 14 915 234
zł. Inwestorem i beneficjentem dofinansowania jest
Spółka Wodna „Łeba”.
Projekt współfinansowany jest również przez Gminę
Łeba w kwocie 3 001 227 zł oraz Gminę Wicko
w kwocie 532 803 zł.
Inwestycja realizowana jest w celu lepszej ochrony
przybrzeżnych wód Bałtyku, Jeziora Łebsko
leżącego w granicach Słowińskiego Parku Narodowego oraz obszarów chronionych w ramach sieci
Natura 2000. Charakteryzuje ją wysoki stopień
trudności, ponieważ przebiega podczas normalnego
funkcjonowania oczyszczalni. Umożliwi dalszy
dynamiczny rozwój Łeby jako letniego kurortu.
Zdolność oczyszczalni mierzona wskaźnikiem RLM
(Równoważna Liczba Mieszkańców) zwiększona
zostanie z 50 167 do 95 000. Oczyszczalnia po
modernizacji i rozbudowie odbierać będzie ścieki od
mieszkańców Łeby, z miejscowości Nowęcin
i Żarnowska w gminie Wicko oraz od stu tysięcy
turystów. Modernizowane obiekty technologiczne
wyposażone zostaną w nowoczesne urządzenia
i aparaturę kontrolno-pomiarową. Powstaną nowe
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obiekty, m.in. osadniki wtórne, obiekt piaskowników z komorą stabilizacji tlenowej, kompostownia
z aktywnym napowietrzaniem pryzm kompostowych systemem podposadzkowym. Zmodernizowana i rozbudowana oczyszczalnia umożliwi pracę
w dotychczasowym systemie SBR (Sekwencyjny
Biologiczny Reaktor) oraz w systemie przepływowym z denitryfikacją naprzemienną.
Zakończenie prac przez Generalnego Wykonawcę Hydrobudowę Gdańsk S.A. nastąpi w kwietniu
przyszłego roku.
Na zdjęciach nowo wybudowane obiekty: kompostownia i obiekt piaskowników.
Roman von Mach
Dyrektor Spółki Wodnej „Łeba”
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Opłaty za
gospodarowanie
odpadami komunalnymi
Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Łebie nr
XXIV/194/2012 z dnia 19 września 2012 r.
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie
Miejskiej Łeba, został uchwalony system naliczania
opłat wg zużycia wody zachowując zasadę
„zanieczyszczający płaci". Miernik ten jest
przejrzysty, sprawiedliwy i logistycznie najłatwiejszy w organizacji i obsłudze. Ponadto jest optymalny
dla warunków lokalnych i jednocześnie zapewniający realizację celów systemu gospodarki odpadami
komunalnymi na obszarze gminy.
Zmiany wprowadzono w związku z wejściem
w życie z dniem 1 stycznia 2012 r, nowelizacji
Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach z dnia 13 września 1996 r., która mówi
o tym, że najpóźniej od dnia 1 lipca 2013 r. gminy
zobowiązane są zorganizować nowy system
gospodarowania odpadami komunalnymi, polegający na przejęciu przez gminę obowiązku organizacji
odbioru odpadów komunalnych.
Grzegorz Kleina

Straż Miejska informuje
Z uwagi na zbliżający się okres jesienno-zimowy
Straż Miejska w Łebie przypomina, iż do
obowiązków właścicieli nieruchomości należy
uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Przy czym za taki chodnik uznaje się
wydzieloną część drogi publicznej służąca dla ruchu
pieszego położoną bezpośrednio przy granicy
nieruchomości.
Ryszard Barasiński

Opłata za miejsce
na cmentarzu
Zgodnie z Ustawą o cmentarzach i chowaniu
zmarłych z dnia 31 stycznia 1959 r. oraz uchwałą
Rady Miejskiej w Łebie Nr V/38/211 z dnia 28
lutego 2011 r. Urząd Miejski w Łebie przypomina
o obowiązku uiszczenia opłaty za istniejące groby na
cmentarzu komunalnym do dnia 31.12.2012r.
Rada Miejska w Łebie ww. uchwałą ustaliła
jednorazową opłatę za istniejące groby, na okres 20
lat w wysokości dla:
 grobu – 450 zł,
 grobu dziecka do lat 6 – 200 zł.
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Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące opłaty za
istniejące groby na cmentarzu komunalnym można
uzyskać w Urzędzie Miejskim w Łebie przy ul.
Kościuszki 90 na I piętrze w pokoju nr 12 - Urząd
Stanu Cywilnego.
Agnieszka Pawłowska

Zbiórka zużytego sprzętu
elektrycznego
i elektronicznego
Burmistrz Miasta Łeby informuje, iż w dniu 10
listopada 2012 r. zostanie przeprowadzona zbiórka
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
pochodzącego z gospodarstw domowych.
Tego dnia do godz. 15:00 zużyty sprzęt elektryczny
lub elektroniczny należy dostarczyć do wyznaczonych miejsc selektywnego zbierania odpadów
znajdujących się na terenie Łeby.
Odbiór obejmuje zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny tj. m.in.:
 sprzęt AGD (pralki, lodówki, kuchenki
elektryczne, mikrofalówki, żelazka, miksery,
itp.),
 sprzęt teleinformatyczny (komputery, drukarki,
telefony, kalkulatory, itp.),
 sprzęt audiowizualny (telewizory, odbiorniki
radiowe, kamery video, itp.),
 narzędzia elektryczne i elektroniczne z
wyjątkiem wielkogabarytowych stacjonarnych
narzędzi przemysłowych (wiertarki, piły, itp.),
 zabawki elektroniczne,
 sprzęt oświetleniowy (świetlówki, lampy
jarzeniowe, itp.),
 baterie.
Prosimy o wystawienie wyłącznie odpadów
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
będącego w całości (inne odpady nie będą
odebrane).
Zużyty sprzęt należy umiejscowić obok pojemników
na szkło lub plastik w taki sposób, aby nie tarasować
przejść dla pieszych, nie utrudniać ruchu drogowego
ani też nie powodować zagrożeń bezpieczeństwa.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny wystawiony w terminie niezgodnym z ogłoszeniem nie
będzie odebrany.
Sprzęt zostanie odebrany nieodpłatnie przez
„Przedsiębiorstwo Składowania i Przerobu
Odpadów Sp. z o. o.” z Czarnówka.
Miejsca zbiórki:
 ul. Obrońców Westerplatte k/stadionu,
 ul. Tysiąclecia k/lodowiska,
 ul. 10 Marca k/Ochotniczej Straży Pożarnej,
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 ul. Parkowa,
 ul. Kościuszki - na zapleczu Urzędu Miejskiego

w Łebie przy pojemniku na śmieci.
Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące zbiórki
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Łebie, ul.
Kościuszki 90 w pokoju nr 6 - Ochrona Środowiska
na parterze.
Wojciech Siwczyński

Obowiązkowa
deratyzacja
Burmistrz Miasta Łeby zawiadamia o obowiązku
przeprowadzenia w okresie od 15 października do
15 listopada br. powszechnej akcji deratyzacji na
terenie miasta Łeby. Akcja deratyzacji obejmuje
wszystkich właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, jednostki
organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości
w zarządzie lub użytkowników oraz inne podmioty
władające nieruchomościami na terenie Miasta
Łeby. Deratyzację należy przeprowadzić zgodnie
z wytycznymi zawartymi w obwieszczeniu
Burmistrza Miasta Łeby.
Wytyczne można znaleźć na stronie leba.eu oraz
lebabip.pl (menu Urząd Miasta, podmenu Ogłoszenia), a także w formie obwieszczenia Burmistrza
Miasta Łeby w siedzibie magistratu i na terenie
miasta.
Informację o przeprowadzeniu deratyzacji należy
przesłać do tut. Urzędu Miasta i Powiatowej Stacji
Sanitarno - Epidemiologicznej w Lęborku ul.
Gdańska 63. Powszechna akcja deratyzacji będzie
objęta kontrolą i nadzorem Powiatowej Stacji
Sanitarno - Epidemiologicznej. Przypadki niewykonania deratyzacji będą karane zgodnie z przepisami
o wykroczeniach.
Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące deratyzacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Łebie,
ul. Kościuszki 90 w pokoju nr 6 Ochrona Środowiska na parterze.

codziennej pracy kierują się szeroko rozumianą
odpowiedzialnością. Kapituła konkursu przy
wyborze laureatów, kierowała się przede wszystkim
wydatkami na inwestycje miejskie, wykorzystywaniem środków unijnych, podnoszeniem kwalifikacji
zawodowych kadr, promocją i pracą jednostek
samorządowych na rzecz potencjalnych inwestorów,
a także wspieraniem rozwoju edukacji, sportu
i kultury.
Sam program miał na celu promocję laureatów jako
miejsc interesujących i wartych uwagi z punku
widzenia potencjalnych inwestorów, pokazywanie
wdrożonych na poszczególnych terenach naszego
kraju rozwiązań, których celem jest maksymalne
ułatwienie życia mieszkańcom, przedstawicielom
małego, średniego i dużego biznesu.
Anna Rataj

Szóstoklasiści
i gimnazjaliści z Łeby
najlepsi w powiecie
Na tle wszystkich gmin powiatu lęborskiego
szóstoklasiści z Łeby na sprawdzianie osiągnęli
najwyższy wynik. Nasi gimnazjaliści natomiast
najlepiej wypadli na testach z części matematyczno –
przyrodniczej w zakresie zarówno matematyki jak i
przedmiotów przyrodniczych, a także z języka
angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
Sprawozdania ze sprawdzianu przeprowadzonego 3
kwietnia 2012 roku w klasach szóstych Szkoły
Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Łebie oraz
egzaminu gimnazjalnego, który miał miejsce
w dniach 24-26 kwietnia 2012 w Gimnazjum im.
Papieża Jana Pawła II w Łebie dostępne są na stronie
internetowej www.lebabip.pl.
Średnie wyniki w punktach uzyskane na sprawdzianie
szóstoklasistów przez uczniów Szkoły Podstawowej
im. Adama Mickiewicza w Łebie
Maksymalna liczba punktów do uzyskania na sprawdzianie
szóstoklasistów wynosiła 40

Wojciech Siwczyński

Odopwiedzialny
samorząd 2012
Decyzją Kapituły Programu dnia 25 września Gmina
Miejska Łeba otrzymała tytuł ODPOWIEDZIALNY
SAMORZĄD 2012. Organizatorem programu jest
Redakcja Strefy Gospodarki, ogólnopolskiego
dodatku ukazującego się na łamach Dziennika
Gazety Prawnej. Program ten kierowany jest do
miast, gmin oraz powiatów, które w swojej
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Średnie wyniki uczniów III klasy Gimnazjum
im. Papieża Jana Pawła II w Łebie
z egzaminów gimnazjalnych w procentach z części
humanistycznej, matematyczno – przyrodniczej
oraz z języka angielskiego

Anna Rataj
5

Ślubowanie uczniów
klasy o profilu Straż Graniczna
12 października 2012 r. to dzień,
w którym uroczystość Dnia
Edukacji Narodowej połączona
została ze ślubowaniem uczniów kl.
I LO o profilu Straż Graniczna.
Na akademię przybyli zaproszeni goście: ppłk
Krzysztof Maluchnik, Komendant Placówki Straży
Granicznej w Łebie, mjr Jarosław Manikowski
i chorąży Andrzej Gwiazda. Swoją obecnością
zaszczyciły nas władze miasta: Jacek Nowakowski,
Zastępca Burmistrza Miasta Łeby oraz Barbara
Dąbrowska, Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Łebie, a także Maria Konkol, Dyrektor Biblioteki
Miejskiej w Łebie, Tadeusz Rabka, Prezes
Łebskiego Towarzystwa Oświatowego oraz rodzice
uczniów klasy I SG.
Na twarzach uczniów kl. I widać było wielkie
przejęcie, kiedy w pełnym umundurowaniu stanęli
przed sztandarem szkoły, aby wypowiedzieć słowa
przysięgi. Uczniowie ślubowali służyć ojczyźnie
rzetelną nauką, pracą i wzorowym zachowaniem,
dbać o dobre imię szkoły, okazywać należny
szacunek rodzicom, nauczycielom i kolegom,
sumiennie wypełniać swoje obowiązki i zdobywać
jak najlepsze przygotowanie do przyszłej pracy.
Tak ważna treść w ustach osób w mundurach - jak
powiedział ppłk Krzysztof Maluchnik - to wielkie
zobowiązanie. W tradycji polskiej, mundur zawsze
kojarzy się z odpowiedzialnością i godnością.
Noszenie munduru, to nie tylko przynależność do
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określonej grupy społecznej, dającej status służb
mundurowych, ale przede wszystkim jest to godna
postawa życiowa, którą młodzi ludzie muszą w sobie
wykształcić, aby stać się wizerunkiem służb Straży
Granicznej.
Pani dyrektor Małgorzata Korszla podziękowała za
współpracę wszystkim przybyłym gościom,
rodzicom i nauczycielom. W pierwszej kolejności
jednak podziękowanie należy się pani dyrektor
szkoły, za jej aprobatę propozycji Straży Granicznej
stworzenia klasy, a także za ogromne zaangażowanie, które skutkowały uruchomieniem w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych im. Noblistów polskich
w Łebie pierwszego oddziału straży granicznej od
roku szkolnego 2012/2013.
Bożena Murawska

Łeba na IX Jarmarku Wojewódzkim w Łodzi „Mixer”
IX Jarmark Wojewódzki w Łodzi „Mixer” już za
nami. Nie mogło oczywiście zabraknąć na nim Łeby.
W drugi weekend września (8-9.09.2012r.) przy
pomocy Pomorskiej Regionalnej Organizacji
Turystycznej, Starostwa Powiatowego w Lęborku
oraz Ośrodka ZDROWOTEL w Łebie, pracownicy
Centrum Informacji Turystycznej w Łebie****
wybrali się do Łodzi, aby promować nasze miasto.
Jarmark Wojewódzki w Łodzi jest wielkim
wydarzeniem dla łodzian i okolicznych mieszkańców. Odbywa się on co roku przy ul. Piotrkowskiej,
jednak w tym roku z uwagi na remont jednorazowo
przeniesiono go w okolice Politechniki Łódzkiej.
Przedstawialiśmy łodzianom atrakcje Łeby i okolic,
z których można skorzystać, podczas wypoczynku
w naszym mieście. Zachęcaliśmy wszystkich do
przyjazdu do Łeby o każdej porze roku, prezentując
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wiele równie interesujących i niemniej atrakcyjnych
form spędzania wolnego czasu.
Nasze stoisko cieszyło się ogromnym zainteresowaniem wśród turystów i mieszkańców Łodzi,
o czym świadczyła bardzo wysoka frekwencja.
Odwiedzające nas osoby przede wszystkim chciały
zdobyć informacje o Łebie, lecz równie często
słyszeliśmy krótkie, lecz budujące słowa „Moja
ukochana Łeba”.
Widok stoiska promocyjnego Łeby w centrum Łodzi
przyciągał uwagę wszystkich. Wielu przechodniów
zatrzymywało się i pytało, co Łeba robi w Łodzi,
uznając pomysł promowania się w tamtym regionie,
za bardzo dobry. Wiele osób żegnało się z nami
słowami: „Do zobaczenia w Łebie!”
Paweł Dąbrowski
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Łebianie zdobyli
Puchar Pomorza Nordic Walking 2012
Walking stanie się w Łebie dyscypliną, która porwie
i zainteresuje tylu mieszkańców. Wyróżnić należy
drużynę młodzieży z Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Łebie wraz z opiekunem Elżbietą Frączek.
W klasyfikacji grupowej trzykrotnie reprezentowali
nasze miasto w Pucharze Pomorza. W każdej
miejscowości Team Łeba zaznaczał swoją obecność
z wieloma sukcesami na podium. Wszystkim
uczestnikom naszej grupy serdecznie gratulujemy
świetnych startów.
Szczególne gratulacje należą się zawodnikom,
którzy zdobyli puchary w klasyfikacji generalnej:
 Rafał Ostrowski

2 miejsce na dystansie 5 km
fot. Zdrowotel Łeba

Dotarliśmy do finałowych zawodów Pucharu
Pomorza Nordic Walking 2012. Cykl zawodów
rozpoczął się w marcu w Łebie i zakończył
7 października 2012r. w Koszalinie. Tegoroczne
imprezy zorganizowano również w Słupsku,
Jarosławcu, Grudziądzu, Sopocie i Sztumie jednak
pod względem ilości osób, żadnej miejscowości nie
udało się pobić łebskiego rekord 348 startujących
zawodników. Nikt nie mógł przypuszczać, że Nordic

 Adrian Sosnowski

2 miejsce na dystansie 10 km
 Maciej Pietruszewski
1 miejsce na dystansie 5 km
Kolejny Puchar Pomorza Nordic Walking 2013
przed nami, tak więc już od tego tygodnia
zaczynamy intensywne przygotowania! W marcu
2013 roku ponownie startujemy w Łebie.
Szkoła Nordic Walking Zdrowotel Łeba

Plener malarski Nadmorskie Impresje
Fundacja Droga Życia z Warszawy zorganizowała
w Łebie kolejny Międzynarodowy Plener Malarski
„Nadmorskie Impresje – Łeba 2012”. W piątek
5 października br. w OW Zdowotel, na ul. Nadmorskiej, na zakończenie tej kulturalnej imprezy
zorganizowano uroczysty wernisaż wystawy
malarskiej.
Plener w Łebie, w dniach 28 września – 6 października gościł znamienitych artystów z różnych
stron Polski, Ukrainy i Szwecji. Przyjechali m.in. jak
Ewa Dołgań Piotrowska, Elżbieta Szarejko, Iwona
Jesiotr Krupińska, Stanisława Krupińska
z Warszawy, Magdalena Kapuścińska Borkiewicz,
Krystyna Urbanowicz Dudek z Łodzi, Barbara
Popczyk z Sosnowca, Jaremi Picz z Opola, Ewa
Wsiołkowska Żelewska, Agnieszka Niżegorodcew
z Krakowa, a także wyśmienitych malarzy młodego
pokolenia z Ukrainy Gleba Franko, Svetosłava
Franko i Lubę Bilik oraz seniora tego rodu
artystycznego Aleksandra Franko. Szwecję
reprezentowała pani Jolanta Jonhson. Efektem
tygodniowego pobytu artystów w Łebie jest
Łebski Biuletyn Informacyjny - Nr 9/2012

kilkadziesiąt prac głównie obrazów olejnych, ale
również akwarel.
Komisarzem organizacyjnym kolejnego już
11 pleneru malarskiego w zaprzyjaźnionych
ośrodkach wczasowych w Łebie jest Marek Madej,
wiceprezes fundacji Droga Życia. Patronat
kulturalny nad plenerem sprawuje Związek
Zawodowy Twórców Kultury z jego Przewodniczącym Krzysztofem Dzikowskim, natomiast
patronat społeczny pełni Prezes Adam Kompowski
z Fundacji Droga Życia.
Obrazy powstałe na plenerze zaprezentowane
zostały także publiczności warszawskiej 9 października br. w Rosyjskim Ośrodku Nauki i Kultury
w Warszawie, której Dyrektor Andriej Potiomkin
także sprawuje artystyczną pieczę nad tą imprezą.
Przypomnijmy, że jest to kolejny plener organizowany przez Lokalną Organizację Turystyczną
w Łebie dzisiaj prowadzony przez pana Wojciecha
Pietruszewskiego, Prezesa LOT Łeba.
Fundacja Droga Życia
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Mistrzostwa Polski klas olimpijskich
W dniach 27-30 września br. w Gdańsku odbyły się
Mistrzostwa Polski klas olimpijskich. Łeba miała
tam swoich reprezentantów, którzy w klasie 470
wywalczyli srebro.

życie rywalowi i wygrać. Jako sternik załogi ŁEBA
Sailing Team mogę poświadczyć, że zrobię wszystko,
co w naszej mocy i będziemy walczyć o najwyższe
cele. - zapewnia sternik łebskiej załogi.

Łeba po raz pierwszy miała swoją załogę w tak
prestiżowej imprezie. Mieliśmy okazję kibicować
naszym żeglarzom w klasie 470 : ŁEBA Sailing
Team, w składzie Karol Jączkowski – sternik,
reprezentujący rozwijający się Międzyszkolny Klub
Żeglarski Marina Łeba, oraz Artur Baranowski –
załogant. - mówi Andrzej Strzechmiński, burmistrz
Łeby. Właśnie konkurencja w klasie 470 okazała się
najliczniejszą. Na starcie stanęło 29 załóg, a Łeba
Sailing Team wywalczyła srebrny medal.

Do sukcesu łebskich żeglarzy przyczyniło się
stworzenie możliwości przygotowania do Igrzysk
Olimpijskich Londyn 2012, w konsekwencji
doskonałej współpracy pomiędzy władzami miasta,
a załogą Łeba Sailing Team, oraz działaczami klubu
MKŻ Marina Łeba. Mogę śmiało powiedzieć, że
kluczowa była pomoc wszystkich, którzy wspierali
ten projekt. Mistrzostwa Polski trwały 4 dni, ale
„ojcem” sukcesu jest praca przez cały rok. Przy
takim poziomie współpracy śmiało można
powiedzieć , że najlepsze przed nami! - podsumowuje sternik.

Zawody można zaliczyć do dosyć trudnych,
ponieważ towarzyszyły im silne warunki wietrzne,
które wymagały dużych nakładów energetycznych
i włożenia wszystkich sił, żeby dowieść jak najlepsze
miejsce do mety. Koncentrowaliśmy się na każdym
wyścigu z osobna i założeniem było maksymalna
koncentracja i nie popełnienie błędu. Rozegraliśmy
9 wyścigów, a każdy z nich był ciężką walką
o najlepszą pozycję. Cieszy, że w żadnym
z nich nie wypadliśmy poza czołową czwórkę. To daje
mi przekonanie, że nasze umiejętności pozwoliły na
powtarzalność dobrego żeglowania. Można
zaobserwować tendencję, że z wyścigu na wyścig
było coraz lepiej, a to buduje motywację do dalszej
pracy, aby w następnych Mistrzostwach wskoczyć
„oczko” wyżej. - relacjonuje Jączkowski.
Srebrny medal z tych Mistrzostw daje żeglarzom
przepustkę do kolejnych zawodów „Meczowych
Mistrzostw Polski”. Jest to widowiskowa
konkurencja, gdzie załogi pojedynkują się jeden na
jeden z dużą ilością emocji i zagrań, żeby utrudnić

Mistrzostwa Polski klas olimpijskich to największa
i najbardziej prestiżowa impreza żeglarska o takim
charakterze w kraju w tym roku. Organizatorzy miło
zaskoczeni frekwencją zawodów, bardzo sprawnie
przeprowadzili zawody i stanęli na wysokości
zadania organizując championat kraju. Ponadto
impreza przyciągnęła zainteresowanie mediów,
w tym telewizję ogólnopolską, co zdecydowanie
zwiększyło rangę wydarzenia.
Na starcie Mistrzostw stanęło 177 zawodniczek
i zawodników z całego kraju , którzy rywalizowali
w doskonałych warunkach wietrznych i rozegrali 70
wyścigów we wszystkich konkurencjach.
Zapraszamy do kibicowania i śledzenia wyników na
profilu Facebook: Łeba Sailing Team
Wyniki z Mistrzostw Polski 470, 27-30 września br. w Gdańsku:
http://sport.sailingnet.pl/REGATY/2012/MP/470.pdf

Agnieszka Pałac

fot. Łeba Sailing Team
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II Grand Prix Polski Weteranów Łeba 2012
W dniach 12 - 14 października br. Łeba gościła
miłośników tenisa stołowego. II Grand Prix Polski
Tenisa Stołowego Weteranów oraz I Turniej Tenisa
Stołowego o Puchar Rady Miejskiej w Łebie.
odbyły się w Hali Widowiskowo - Sportowej
w Łebie, przy ul. Tysiąclecia 11.
Udział w Grand Prix wzięło 130 zawodników
posiadających licencję zawodnika weterana,
przyznawaną przez Polski Związek Tenisa
Stołowego.

fot. Grzegorz Falkowski

Lista rankingowa, wyniki z zawodów, fotorelacja
oraz materiały filmowe znajdują się na stronie
www.agamar.pl/ts
Równolegle rozegrano Turniej o Puchar Rady
Miejskiej w Łebie, w którym udział mógł wziąć
każdy chętny. Zapisało się 65 zawodników.
Gratulujemy zwycięzcom w kategoriach:

 młodzież szkolna do 16 lat:

I - Piotr Jabczyk, Garczegorze
II - Paweł Kozon, Nowa Wieś Lęborska
III - Zbigniew Kasprzak, Nowa Wieś Lęborska
 17 - 39 lat:
I - Jarosław Mras, Lębork
II - Paweł Szreder, Nowa Wieś Lęborska
III - Maciej Krzekotowski, Lębork
 40 - 59 lat:
I - Marek Rybaczek, Lębork
II - Robert Baran, Lubartów
III – Witold Nowakowski, Gliwice
 powyżej 60lat:
I - Janusz Żukowski, Szczecin
II - Marian Strzałka, Gliwice
III - Eugeniusz Górecki, Gdańsk.
Turniej Weteranów zorganizowały Stowarzyszenie
Przyjaciół Piłki Siatkowej Łeba oraz LKS „Pogoń”
LĘBORK, przy współpracy z Miastem Łeba,
Komisją ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Łebie, PROTERM- LĘBORK,
Holiday Park „ Kacze Stawy” Nowęcin oraz Gminny
Klub Sportowy „TĘCZA” Nowa Wieś Lęborska.
Dodatkową atrakcją na miejscu zawodów była
możliwość zakupu sprzętu sportowego oraz odzieży
do tenisa stołowego.
Agnieszka Pałac

Bramy Kaszubskiego Pierścienia nagrodzone
Miło nam poinformować, że podczas uroczystości
Światowego Dnia Turystyki w Filharmonii
Bałtyckiej w Gdańsku Mieczysław Struk, Marszałek
Województwa Pomorskiego, wręczył nagrodę za
realizację projektu „Zintegrowany System
Informacji Turystycznej: Budowa Centrów
Informacji Turystycznej – Bramy Kaszubskiego
Pierścienia wraz z kampanią promocyjną”. Statuetki
otrzymali Janina Kwiecień Starosta Kartuski
i Wojciech Okroj.

wyróżnienie dla wszystkich, którzy pracowali przy
realizacji tego projektu.
Podczas gali uroczyście został wręczony również
certyfikat w formie szklanej tablicy dla Centrum
Informacji Turystycznej w Łebie, uhonorowanego
najwyższą cztero-gwiazdkową oceną certyfikacyjną. Nagrodę z rąk Marty Chełkowskiej, Prezes
Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej,
odebrał Jacek Nowakowski, Zastępca Burmistrza
Miasta Łeby.

Nagrodzeni przedstawiciele Partnera Wiodącego –
Powiatu Kartuskiego uznają te nagrody za

Agnieszka Pałac

Nauka języka angielskiego i niemieckiego
z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Łebie
Łebski Uniwersytet Trzeciego Wieku, który 1 X 2012r. rozpoczął drugi rok działalności,
zaprasza do udziału w sekcjach językowych. Język niemiecki w każdy wtorek i środę
godz. 16:00 oraz język angielski w każdy wtorek i środa godz.15:00. Grupy słuchaczy
podzielone są na podstawową i zaawansowaną.
Zapisy/Informacje:
Małgorzata Kurowska tel. 691 715 967 * Dorota Reszke tel. 601 405 463
Łebski Uniwersytet Trzeciego Wieku
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LGR „Pradolina Łeby” rozpoczęła nowy nabór
Termin składnia wniosków upływa 14 listopada
2 0 1 2 r. W r a m a c h ś r o d k a W z m o c n i e n i e
konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności
obszarów zależnych od rybactwa (sektor publiczny)
- 1 500 000 zł. W ramach środka Wzmocnienie
konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności
obszarów zależnych od rybactwa (sektor
gospodarczy i społeczny) - 500 000 zł.
W ramach środka Restrukturyzacja lub reorientacja
działalności gospodarczej lub dywersyfikacja
zatrudnienia osób mających pracę związaną
z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem (sektor
gospodarczy i społeczny) - 1 711 915 zł.
W ramach środka Podnoszenie wartości produktów
rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności
zamieszkującej obszary zależne od rybactwa – dla
sektora gospodarczego i społecznego - 1 409 063 zł.
W ramach środka Ochrona środowiska lub
dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych
od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności
lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora

rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku
klęski żywiołowej (sektor społeczny i gospodarczy)
- 234 000 zł.
W ramach środka Ochrona środowiska lub
dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych
od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności
lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora
rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku
klęski żywiołowej (sektor publiczny) - 230 146 zł.
Szczegóły w Internecie - www.pradolinaleby.pl.
Zapraszamy do biura i punktów konsultacyjnych
LGR ,,Pradolina Łeby”:
 Biuro Gniewino
ul. Pomorska 67, tel. 58-736-11-25
Punkty konsultacyjne:
 Łeba, ul. 11 listopada 5a,
tel. 785-088-000 / Dorota Reszke
 Lębork, ul. Korska 8,
tel. 782-088-001 / Wiesława Lidzbarska
Dorota Reszke

Biblioteka Miejska w Łebie
ŁEBSKIE WYPOMINKI
Zapraszamy na ŁEBSKIE WYPOMINKI wieczornicę okolicznościową przygotowaną przez
sekcję kulturalną Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Łebie - w niedzielę 4 listopada o godz. 17
w Bibliotece Miejskiej.
Dorota Reszke
TRAGEDIE RYBACKIEGO MORZA
Biblioteka Miejska zaprasza na spotkanie
z Ryszardem Leszczyńskim, autorem książki
"Tragedie rybackiego morza", poświęcone tragedii
kutra ŁEB 30. Spotkanie odbędzie się 11 Listopada
o godz. 17 w bibliotece miejskiej. Zapraszamy.
Maria Konkol

Plener WYDMY – wernisaż
We wrześniu odbył się w Łebie plener graficzno –
malarski „WYDMY 2012”. W tym wydarzeniu
organizowanym przez Bibliotekę Miejską w Łebie,
Słowiński Park Narodowy oraz Akademię Sztuk
Pięknych w Łodzi wzięło udział piętnastu artystów
związanych z tą uczelnią. Podczas niedzielnego
wernisażu 16 września br. można było zobaczyć
w bibliotece prace artystów: grafiki i obrazy
10

tworzone w plenerach Słowińskiego Parku
Narodowego. Każdy uczestnik warsztatów zostawił
po jednej pracy dla organizatorów.
Małgorzata Malik
Beata Czaja

Desant z morza
W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa
obchodzonych w tym roku pod hasłem „Tajemnice
codzienności” Biblioteka Miejska w Łebie we
współpracy ze Strażą Graniczną, Wydziałem
Zarządzania Kryzysowego Miasta i gdańskim
oddziałem IPN zorganizowała 8 września br. grę
miejską pt. „Desant z morza”. Miała ona być
nawiązaniem do zabaw łebskich dzieci na
bronowanej plaży w czasach PRL. Udział w grze
wzięli łebianie, turyści, harcerze, uczniowie
gimnazjum oraz uczniowie nowo powstałego
kierunku Straży Granicznej z liceum Łebskiego
Towarzystwa Oświatowego. Akcją kierował
Krzysztof Petek – autor powieści sensacyjno –
przygodowych, reportażysta i organizator szkół
przetrwania. Dywersanci mieli za zadanie wykraść i
wywieźć z Łeby osiem obrazów Maxa Pechsteina
ukrytych przez Niemców w 1945 roku, zabrać ze
Łebski Biuletyn Informacyjny - Nr 9/2012

sobą sztabki złota oraz uniknąć pościgu Urzędu
Bezpieczeństwa.

Tratwa NORD

Impreza rozpoczęła się na plaży A, przy dawnej
wieży WOP. Uczestnicy otrzymali od organizatorów
zestaw wskazówek, listów, map oraz dowody
osobiste z napisem „Polska Rzeczypospolita
Ludowa”.

Budowanie tratwy kokoistycznej

Gra trwała sześć godzin, a jej zakończenie miało
miejsce w Kapitanacie Portu. W starej szopie
Brzegowej Stacji Ratownictwa uczestnicy
posłuchali wykładu dr Grzegorza Goryńskiego pt.”
Ochrona granicy morskiej w czasie PRL”.
Zwycięska grupa dywersantów w nagrodę
wypłynęła na okręcie Straży Granicznej.
Krzysztof Petek
Maria Konkol

Inauguracja roku akademickiego UTW
Rozpoczęcie kolejnego roku akademickiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łebie, działającego przy bibliotece miejskie,j odbyło się
1 października br. o godz. 16.
Zaproszeni goście i słuchacze mieli możliwość
wysłuchania inauguracyjnego wykładu rektora
UTW - prof. dr hab. inż. Kazimierza Burzyńskiego
pt. ”Ekologia – wyzwania na przyszłość”. O oprawę
muzyczną uroczystości zadbał zespół Bel Canto pod
kierunkiem pani Elżbiety Mart.
Małgorzata Malik
Beata Czaja

W dniach 6-7 września mieszkańcy Łeby i turyści
mieli możliwość budowania kokoistycznej tratwy
NORD z klocków MuBaBaO. Działania rozpoczął
twórca kokoizmu - Michał Malinowski opowieścią
o kapitanie Andrzeju Urbańczyku i jego wyprawie
tratwą do Szwecji w 1957 roku. Plenerową stocznię
zainstalowano w Kapitanacie Portu.
Budowanie tratwy odbyło się w ramach ogłoszonego
przez łebską bibliotekę konkursu na model tratwy
NORD. Ze względu na swoją specyfikę tratwa
powstała tuż przed rozstrzygnięciem konkursu.
Nietypowy model odpłynął już z Łeby. Jury
konkursu wyróżniło kokoistyczną tratwę Michała
Malinowskiego medalem Andrzeja Urbańczyka za
propagowanie twórczej i odważnej postawy
życiowej kapitana.
Konkurs na model tratwy NORD - wyniki
Jury konkursu na model tratwy NORD w składzie:
 Andrzej Strzechmiński Burmistrz Łeby 





Łebski Dzień Powszedni
15 września br. w ramach Europejskich Dni
Dziedzictwa odbył się Łebski Dzień Powszedni.
Organizatorzy: Biblioteka Miejska w Łebie oraz
Klub Seniora „Niezapominajka” zaprosili
mieszkańców Łeby i turystów do galerii i ogrodu
biblioteki.
Podczas imprezy można było usłyszeć rybackie
opowieści i rybmorowskie wspomnienia, poznać
przepisy potraw żon łebskich rybaków, skosztować
kotletów z łebskiej podstawówki i złote rybki
z piekarni Eugeniusza Głodowskiego. Przybyli
goście mieli również okazję obejrzeć wystawę
„Kronika ludzi morza”, a także zobaczyć pokaz
szycia sieci.
Przepisy potraw żon łebskich rybaków będą
opublikowane w następnym numerze Ł.B.I.,
a potrawy przygotowane według nich staną
do tegorocznego konkursu kulinarnego w czasie
Festiwalu Pomuchla.
Maria Konkol
Halina Stachewicz




przewodniczący
dr Jerzy Fischbach uczestnik NORD
Michał Kochańczyk uczestnik NORD Bis
Andrzej Łukian mieszkaniec Łebieńca, świadek
wypłynięcia tratwy, uwieczniony w opowiadaniu
"Tratwą przez Bałtyk" z tomu "W Łebie jak
w niebie" kpt. Andrzeja Urbańczyka
prof. Kazimierz Burzyński PG, łebianin,
świadek wypłynięcia tratwy
Czesław Romanowski red. „Naszego Morza”
i Portalu Morskiego www.portalmorski.pl
prof. Jerzy Leszek Stanecki ASP Łódź, kurator
pleneru słowińskiego „Wydmy 2012” w Łebie

jednogłośnie zdecydowało:
 główna nagroda Burmistrza Miasta Łeba została

podzielona pomiędzy następujących autorów
modeli konkursowych: Tomasza Konkola,
Michała Osmańskiego i Mariusza Lisa
 wyróżnienia przyznano: Mateuszowi
Janiszewskiemu i Marcinowi Maroniowi
 medal NORD ufundowany przez Kapitana
Andrzeja Urbańczyka oraz nagrodę
niespodziankę Rady Miejskiej w Łebie
przyznano Michałowi Malinowskiemu za
pomysł i wspólne budowanie kokoistycznej
tratwy z klocków MuBaBaO oraz za promocję
opowieścią odważnej, twórczej i konsekwentnej
postawy życiowej Kapitana NORD
 nagrodę niespodziankę ufundowaną przez Jacka
Lucińskiego, armatora jachtu Aleksandra
przyznano Robertowi Olejnikowi.
Maria Konkol
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Dyżury radnych
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łebie Barbara
Dąbrowska pełni dyżur w każdą środę w godz. od
12:00 do 15:30 w budynku Urzędu Miejskiego przy
ul. Kościuszki 90 w pokoju nr 2 - Biuro Rady Miasta
(parter).
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
(parter).
Dyżury radnych odbywają się według poniżej
zamieszczonego harmonogramu na rok 2012:
 29 października - Piotr Okenczyc
 5 listopada - Aleksandra Wolff
 12 listopada - Aleksandra Wolff
 19 listopada - Jan Kużel
 26 listopada - Brunon Hokusz
 3 grudnia - Piotr Okenczyc
 10 grudnia - Aleksandra Wolff
 17 grudnia - Adam Rataj

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

TELEFONY ALARMOWE
CAŁODOBOWE
ŁEBA
POLICJA 997 lub 112
STRAŻ POŻARNA 998 lub 112
POMOC MEDYCZNA 999 lub 112
STRAŻ GRANICZNA 59 866 54 00
STRAŻ MIEJSKA 510 273 783
59 866 15 10 (w. 39)
(w godz. 7:30-15:30)
Wydawca: Urząd Miejski w Łebie
(siedziba redakcji) ul. Kościuszki 90
84 – 360 Łeba
tel. 598661510
fax 598661337
e-mail: lbi@leba.eu
Redaktor naczelna: Agnieszka Pałac
Redakcja: Paweł Dąbrowski
Anna Rataj
Fotograf i projektant: Radosław Czyżewski

W SYTUACJACH WYMAGAJĄCYCH
NATYCHMIASTOWYCH DZIAŁAŃ
OCHRONNO – RATOWNICZYCH
DZWOŃ DO CENTRUM ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO MIASTA ŁEBY
504 247 588
59 866 15 10 (w. 24)
(w godz. 7:30-15:30)
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www.fotoleba.pl

www.port.leba.eu
www.lebaksiestwo.pl
www.bibliotekaleba.pl
www.festiwalpomuchla.pl

www.osp.leba.eu
www.mopsleba.pl
www.ichtys.net
www.lotleba.pl

www.parafia.net
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pradolinaleby.pl

URZĄD MIEJSKI
UL. KOŚCIUSZKI 90
84-360 ŁEBA
TEL. 059 8661 510
FAX 059 8661 337
SEKRETARIAT@LEBA.EU
WWW.LEBA.EU

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie oraz
Zespół Interdyscyplinarny w Łebie 4 października
br. przeprowadził szkolenie dla członków zespołu
i pracowników instytucji współpracujących.
Tematyka szkolenia obejmowała procedury tzw.
„Niebieskiej Karty” oraz funkcjonowania zespołów
interdyscyplinarnych w przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie. Nowe przepisy w prawie karnym
i Ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
pozwalają na skuteczne stosowanie nakazu
opuszczenia mieszkania zajmowanego wspólnie
z pokrzywdzonym oraz zakazu kontaktowania się
i zbliżania się do osoby pokrzywdzonej wobec osób
dopuszczających się przestępstw przemocy
w rodzinie. Pamiętajmy, że osoby stosujące przemoc
nie są bezkarne.
Zespół Interdyscyplinarny w Łebie został powołany
zarządzeniem Nr 40/2011 Burmistrza Miasta Łeby
i realizuje zadania w przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie obok pracowników MOPS w Łebie.
Do zadań zespołu należy m.in. diagnozowanie
problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie
działań w środowisku zagrożonym przemocą
w celach zapobiegawczych bądź podejmowanie
interwencji w środowisku dotkniętym patologią.
Zespół opracowuje i realizuje indywidualne plany
pomocy i inicjowanie działań w stosunku do osób

stosujących przemoc, a następnie monitoruje
sytuacje w tych rodzinach. Do zadań zespołu należy
również dokumentowanie podejmowanych działań,
a także ich efektów.
Podejmowanie interwencji w środowisku wobec
rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu
o procedurę „Niebieska Karta” i nie wymaga zgody
osoby dotkniętej przemocą. Procedura obejmuje
ogół czynności podejmowanych i realizowanych
w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. Wszczynana jest w sytuacji, gdy dany podmiot w toku prowadzonych
czynności służbowych lub zawodowych powziął
podejrzenia stosowania przemocy wobec członków
rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez
członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem
przemocy w rodzinie. Obowiązek wprowadzenia
procedury „Niebieska Karta” nakłada Ustawa
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na
przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy
społecznej, gminnych komisji rozwiązywania
problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia.
Siedziba Zespołu znajduje się w budynku
MOPS w Łebie przy ul. Kościuszki 90a.
Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Łebie

fot. MOPS
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WYŻSZE ZASIŁKI I KRYTERIUM DOCHODOWE
ŚWIADCZENIA RODZINNE
W związku ze zmianami, które wchodzą w życie
1 listopada 2012 r., zasiłek rodzinny przysługiwać
będzie, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na
osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekroczy
kwoty 539 zł netto.
W przypadku, gdy członkiem rodziny jest
dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo
o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek
rodzinny przysługiwać będzie, jeżeli dochód rodziny
w przeliczeniu na osobę, bądź dochód osoby uczącej
się nie przekroczy kwoty 623 zł netto.
Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego
zasiłku przysługuje rodzicom, jednemu
z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie
uczącej* się do ukończenia przez dziecko:
 18 roku życia,
 nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do
ukończenia 21 roku życia,
 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole
lub w szkole wyższej i legitymuje się
orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym
stopniu niepełnosprawności
*osoba ucząca się - osoba pełnoletnia ucząca się,
niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku
z ich śmiercią lub z zasądzeniem od rodziców na jej rzecz
alimentów, jeżeli wyrok sądu orzekający alimenty został
wydany przed osiągnięciem pełnoletności przez osobę
uczącą się. Zasiłek przysługuje osobie uczącej się
w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do
ukończenia 24 roku życia)

Od 1 listopada 2012 r. wysokość zasiłku
rodzinnego wynosić będzie miesięcznie:
 77,00 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia;
 106,00 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do
ukończenia 18 roku życia;
 115,00 zł na dziecko powyżej 18 roku życia do
ukończenia 24 roku życia. Zasiłek rodzinny ma
na celu częściowe pokrycie wydatków na
utrzymanie dziecka.
POMOC SPOŁECZNA
Jeżeli znalazłeś się w trudnej sytuacji życiowej,
z którą nie zawsze możesz sobie poradzić przy
wykorzystaniu własnych sił i środków, po pomoc
możesz zgłosić się osobiście, telefonicznie lub
pisemnie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łebie. Zgłoszenia można również dokonać
za pośrednictwem przedstawiciela ustawowego lub
innej osoby posiadającej zgodę zgłaszającego.
Do ustalenia czy rodzina lub osoba ubiegająca się
o pomoc, spełnia kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy przyjmuje się (począwszy od 1 października 2012 r.) następujące kwoty:
 na osobę samotnie gospodarującą
– 542,00 zł netto,
 na osobę w rodzinie – 456,00 zł netto.
UWAGA!
Pełnej informacji udzielają pracownicy MOPS
w Łebie w godzinach 7:00 – 15:00
pod numerem tel. +48 59 8661 781.

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Łebie

DOZNAJESZ PRZEMOCY LUB JESTEŚ JEJ ŚWIADKIEM
SZUKAJ POMOCY I REAGUJ !!!
Instytucje zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy
znajdujące się na terenie naszej gminy:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie

tel. 598 661 781

Zespół Interdyscyplinarny w Łebie
rodzaj pomocy: materialna, prawna, psychologiczna

Komisariat Policji w Łebie

tel. 598 634 912

rodzaj pomocy: interwencja w środowisku, informacyjna, uruchomienie procedur prawnych

Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łebie

tel. 598 662 000

Punkt Konsultacyjno - Informacyjny ds. Przemocy
Punkt Interwencji Kryzysowej
Psycholog
rodzaj pomocy: poradnictwo, psychologiczna, terapeutyczna

OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE „NIEBIESKA LINIA”

801 12 00 02

