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Od blisko dwóch tygodni łatwiej poruszać się pojazdami 
po stolicy powiatu lęborskiego. Zakończył się remont mostu 
przez rzekę Łebę i Okalicę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 
214 w Lęborku – kierowcy mogą odetchnąć z ulgą. Remont 
mostu rozpoczął się 22 sierpnia 2019 i miał być standardo-
wym remontem okresowym.
str. 3

Nabór Na rachmistrzów

Burmistrz Miasta Lęborka jako 
Gminny Komisarz Spisowy ogło-
sił otwarty i konkurencyjny nabór 
na rachmistrzów terenowych do 
Powszechnego Spisu Rolnego. Na 
postawie art. 20 ustawy z dnia 31 
lipca 2019r. o Powszechnym Spisie 
Rolnym w 2020 r. 
str. 5

Zostać policjantem

Policjanci z Lęborka promowali 
zawód policjanta wśród tegorocz-
nych licealistów tuż po zakończo-
nym przez nich egzaminie dojrza-
łości. Podczas spotkań rozmawiali 
z maturzystami o procedurze doty-
czącej naboru do służby oraz spe-
cyfice zawodu policjanta.
str. 6
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W ramach inwestycji drogę z płyt YOMB 
zastąpiono nawierzchnią asfaltową oraz 
wyznaczono nowy przebieg ulicy wzdłuż 
ogrodzenia firmy ROBEX. Nowe połą-
czenie z ulicą Kaszubską usprawni ruch 
lokalny w tej części miasta w tym dojazd 
i postój przy cmentarzu.
Na całej długości 680 metrowej drogi 
wylano nowy asfalt, a wzdłuż ulicy prze-
prowadzono  asfaltową ścieżkę rowerową 
o szerokości 2 metrów. Ważnym elemen-

tem zadania była budowa parkingów na 
132 pojazdy. Bezpieczeństwo na drodze 
poprawiły przejścia dla pieszych i prze-
jazdy dla rowerów w tym dwuetapowe 
przejście dla pieszych na ulicy Kaszub-
skiej. Zakres inwestycji zwierał także 

postawienie 23 lamp ulicznych i budowę 
przepustu nad potokiem Świnucha.
Zadanie pn. „Zwiększenie dostępności, 
bezpieczeństwa i płynności ruchu dojaz-
du z drogi nr 6 do drogi nr 1330 g (do ul. 
Kaszubskiej) poprzez budowę II etapu ul. 
Majkowskiego w Lęborku” wyceniono na 
2 mln 580 tys. zł. Miasto na przebudowę 
ulicy Majkowskiego pozyskało dota-
cję z Funduszu Dróg Samorządowych 
w wysokości 50% kosztów kwalifikowa-
nych. Inwestycję zrealizowało Przedsię-
biorstwo Wielobranżowe Przemysław 
Kozłowski z Gdańska.

Personel szpitala kontaktuje się telefonicznie 
z pacjentem oczekującym w kolejce, informując 
o aktualnym terminie zaplanowanego pobytu 
w szpitalu lub wizyty w poradni, przeprowadza 
wstępny wywiad epidemiologiczny oraz infor-
muje o nowych obowiązujących zasadach przy-
jęć i przebywania na terenie szpitala.

UWAGA – Rejestracja pacjentów na wizytę 
do poradni specjalistycznych możliwa jest tele-
fonicznie pod nr 59 86 35 283  lub  59 86 35 289 
lub osobiście.

PACJENCI REJESTRUJĄCY SIĘ PO RAZ 
PIERWSZY

Przyjęcie planowe do szpitala
Pacjent posiadający skierowanie do szpi-•	

tala kontaktuje się telefonicznie z sekretaria-
tem oddziału, celem uzyskania szczegółowych 
informacji.

Pacjent zobowiązany jest dostarczyć do •	
szpitala oryginał skierowania w terminie 21 dni 
od dnia zakończenia stanu epidemii,  jednakże  
nie  później  niż  w dniu  udzielenia  świadczenia  
opieki  zdrowotnej wykonywanego na podsta-
wie tego skierowania (Rozporządzenie ministra 
zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogło-
szenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej sta-
nu epidemii poz. 491 §. 8 pkt. 4)

Wizyta w poradni specjalistycznej
Rejestracja pacjentów na wizytę do po-•	

radni specjalistycznych możliwa jest telefo-
nicznie pod nr 59 86 35 283  lub  59 86 35 289 
lub osobiście.

Nadal obowiązuje również udzielanie po-•	
rad ambulatoryjnych przy użyciu systemów te-
leinformatycznych.

Przebywanie na terenie szpitala/poradni obję-
te jest szczególnym reżimem sanitarnym, pole-
gającym na:

przybyciu najwcześniej 15 minut przed •	
wyznaczoną godziną,

koniecznością posiadania maseczki •	
ochronnej,

obowiązku dezynfekcji rąk po wejściu na •	
teren szpitala/poradni,

koniecznością zachowania  minimum 1,5-•	
2m dystansu od innych osób.

Uwaga! W okresie  7 dni przed przyjęciem do 
szpitala prosimy stosować ogólne zasady ogra-
niczające ryzyko zakażenia wirusem SARS CoV 
– 2, do których należy:

ograniczenie zbędnego kontaktu z innymi •	
osobami, m.in. poprzez ograniczenie porusza-
nia w miejscach, w których znajdują się skupiska 
ludzi, takie jak m.in. galerie handlowe;

zachowanie bezpiecznego kontaktu z inny-•	
mi osobami, gdy jest to koniecznie, np. w trak-
cie pracy, niezbędnych zakupów. Za bezpieczny 
kontakt uznajemy:

utrzymanie odległości> 2 m »
zachowanie higieny rąk za pomocą  »

środka alkoholowego tak często jak to możli-
we: w trakcie wykonywania pracy poza środo-
wiskiem  domowym, wykonywania niezbęd-
nych zakupów;

w trakcie pracy sugerujemy dodatkowo  »
prowadzenie dezynfekcji miejsc dotykanych 
przez innych pracowników, np. klawiatury 
i myszki Pani/Pana komputera.

Stosowanie masek zgodnie z aktualnie •	
obowiązującymi wymaganiami prawnymi; 
zwrócenie uwagi na bezpieczne stosowanie ma-
sek zgodnie z ogólnie dostępnymi wytycznymi; 
sugerujemy noszenie masek w miejscu pracy, 
jeżeli jest prowadzona w środowisku pozado-
mowym, w którym przebywają inni ludzie;

jeżeli sposób prowadzenia pracy uniemoż-•	
liwia stosowanie w/w zasad, prosimy o uzgod-
nienie z pracodawcą zmiany trybu pracy w okre-
sie 7 dni przed przyjęciem do szpitala;

Przed przyjęciem do szpitala zostanie 
przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, 
ze względu na bezpieczeństwo Pana/Pani 
oraz innych pacjentów i personelu, prosimy 
o przygotowanie do rozmowy i szczerą od-
powiedź na zadane pytania. W przypadku 
stwierdzenia ryzyka zakażenia termin lecze-
nia w szpitalu zostanie przesunięty na naj-
bliższy bezpieczny termin.

Szpital prawie na 
pełnych obrotach

Lęborski Szpital poinformował, że z dniem 25 maja 2020 r. częściowo wznowione zostały planowe 
przyjęcia pacjentów do szpitala oraz wizyty ambulatoryjne. A więc, jak to będzie funkcjonowało?

Uroczy-
stości 
związane 
ze zdaniem 
obowiąz-
ków przez 
ustępujące-
go ko-
mendanta 
i przejęciem 
ich przez 
następcę, 
odbyły się 
w lęborskiej 

KPSP 29 maja 2020r. Dotychczasowy komendant, mł. 
bryg. Adam Wiczkowski z dorobkiem 33 lat w służbie, 
w tym na stanowisku Komendanta Powiatowego PSP 
w Lęborku od 18 kwietnia 2017 r, odszedł na emeryturę. 
W imieniu władz Powiatu Lęborskiego, podziękowania 
za służbę  ustępującemu komendantowi złożyła Alicja 
Zajączkowska, Starosta Lęborski. – Pana zaangażowanie 
przysłużyło się do funkcjonowania lęborskiej komen-
dy zgodnie z najnowocześniejszymi standardami jako 
wielozadaniowej wyspecjalizowanej służby ratowniczej 
– czytamy w liście gratulacyjnym starosty – Dziękuję za 
wzorowo pełnioną służbę.
Akty odwołania i powołania lęborskim komendantom wrę-
czył st. bryg. Piotr Socha, Komendant Wojewódzki Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. Uroczystości w Ko-
mendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbyły 
się w kameralnym kilkuosobowym składzie osobowym ze 
względu na konieczność zachowania procedur bezpie-
czeństwa wynikających z zaleceń przeciwepidemicznych. 
Miejskie władze samorządowe reprezentował podczas 
uroczystości Witold Namyślak, Burmistrz Lęborka.

Nowy komeNdaNt PPSP

INweStycja gotowa Przed termINem

komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej ma 
nowego komendanta. komendant wojewódzki PSP 
powierzył obowiązki st. kpt. Piotrowi krzemińskiemu.

Ponad 3 miesiące przed wyznaczonym terminem zakończył się II etap budowy 
ulicy majkowskiego w Lęborku. Nowa droga połączyła drogę krajową nr 6 
(obwodnicę) z ulicą kaszubską. 
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Placówka Wsparcia 
Dziennego znowu działa
Zajęcia świetlicowe odbywają się tu w ramach realizacji projektu 
„Ożywiony Lębork NOWY ŚWIAT – usługi społeczne dla mieszkań-
ców obszaru rewitalizacji” współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Liderem 
projektu jest Miasto Lębork. 

Powrót do aktywności za-
wieszonej w połowie marca 
z powodu pandemii CO-
VID-19 miał miejsce w tej 
placówce 1 czerwca.

 To był radosny dzień 
z dwóch powodów: obcho-
dy „Dnia Dziecka” i spotka-
nie z kolegami po długim 
czasie. Zajęcia zostały prze-
prowadzone zgodnie z wy-
maganiami sanitarno-epi-
demiologicznymi i głównie 
odbywały się na świeżym 

powietrzu, gdyż pogoda dopisała. Wychowawczynie przygotowały dla 
swoich podopiecznych drożdżówki i ciasto, a także kiełbaski z grilla.

Znowu można się spotykać, rozmawiać i uczestniczyć w ciekawych 
zajęciach.
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Remont mostu rozpoczął się 22 sierp-
nia 2019 roku i miał być standardowym 
remontem okresowym, jednak już po 
rozpoczęciu prac okazało się, że stan tech-

niczny mostu jest gorszy, niż można było 
to określić na podstawie wstępnie przepro-
wadzonych ekspertyz. Po skuciu betonowej 
otuliny obiektu stwierdzono, że degradacja 

elementów konstrukcyjnych jest na tyle 
głęboka, że konieczne jest opracowanie 
rozwiązania zamiennego, umożliwiają-
cego wzmocnienie słupów i rygli podpór 
mostowych. Czas robót znacznie wydłużył 
się z powodu zwiększonego ich zakresu 
i koniecznych do wykonania dodatkowych 
opracowań projektowych. Ostatecznie 
remont zakończył się 29 maja br. Odbiór 
końcowy odbył się 9 czerwca. – Zakres 
przeprowadzonych prac obejmował: prze-
budowę skrzydeł przyczółków mostu, 
wykonanie płyt przejściowych, naprawę 
uszkodzeń betonu na spodzie konstrukcji 
przęseł, wykonanie wzmocnienia elemen-
tów konstrukcyjnych, wykonanie nowych 
szczelnych dylatacji bitumicznych ustroju 
oraz dylatacji schodów, wykonanie nowej 
nawierzchni chodników z żywic synte-
tycznych, wykonanie nowej izolacji po-
mostu wraz z odtworzenie konstrukcji na-
wierzchni drogowej, umocnienie brzegów 
rzeki i umocnienie skarp – poinformowała 
Izabela Mazur, Naczelnik Wydziału Utrzy-

mania Dróg i Mostów w Zarządzie Dróg 
Wojewódzkich w Gdańsku.

Wykonawcą prac była firma WANT 
Sp. z o.o., nadzór inwestorski sprawował 

MILAG – Michał Łaga, zaś nadzorem au-
torskim inwestycję objął TRAB – Mosty 
Zbigniew Bartnikowski. Całkowity koszt 
zadania wyniósł 3.732.304,79 zł.

Już jeździmy przebudowanym 
wiaduktem

Od blisko dwóch tygodni łatwiej poruszać się pojazdami po stolicy powiatu lęborskiego. Zakończył się remont mostu przez rzekę Łebę i Okalicę w ciągu 
drogi wojewódzkiej nr 214 w Lęborku – kierowcy mogą odetchnąć z ulgą.

Prosimy widzów o:
- dezynfekcję dłoni przy wejściu 
- zachowanie odpowiedniego dystansu (odległości 
będą wyznaczać taśmy na podłodze) 
- noszenie maseczek na terenie kina, także na sali 
kinowej podczas oglądania seansu 
- płatność kartą lub kupowanie biletów za pośrednic-
twem strony www.lck-fregata.pl 
- korzystanie z co drugiego fotela na sali kinowej
Po każdym seansie będą potrzebne dłuższe przerwy 
na wietrzenie sali i dezynfekcję powierzchni. Do kina 
"Fregata" może wejść maksymalnie 126 osób.
„Zapraszamy serdecznie i prosimy o wyrozumiałość 
oraz dostosowanie się do ustalonych zasad bezpie-
czeństwa. Jednocześnie informujemy o otwarciu od 
15 czerwca Stacji Kultura. Zajęcia i spotkania w tym 
obiekcie będą prowadzone w ograniczonym zakresie, 
jeśli chodzi o liczbę uczestników i zakres czasowy.”
Od 15 czerwca wznowiona będzie również działalność 
Centrum Informacji Turystycznej „Brama Kaszubskiego 
Pierścienia”.

kINo „Fregata” otworzyło 
SIę Po PrzerwIe 
minęły trzy miesiące od zamknięcia, w marcu, kina 
"Fregata". Lęborskie centrum kultury z wielką 
radością wznowiło 12 czerwca swoją działalność 
i zachęca do zapoznania się z obowiązującymi w kinie 
podstawowymi zasadami bezpieczeństwa.

coVId-19 w PowIecIe LęborSkIm

gmina
Liczba osób 
poddanych 

kwarantannie

Liczba osób 
hospitalizowanych

Liczba osób 
u których stwierd-

zono wynik dodatni

Liczba 
wyzdrowień

Lębork 9 0 0 0

Łeba 62 0 1 1

Cewice 2 0 0 0

Nowa Wieś Lęborska 9 0 1 1

Wicko 11 0 0 0

Razem 93 0 2 2

Groźna kolizja w Lęborku 
18 czerwca około godz. 13.00 policjanci pracowali na miejscu zdarzenia drogowego, do którego doszło w Lęborku na skrzyżowaniu ul. 
Czołgistów i ul. Armii Krajowej. Ulice były całkowicie zamknięte. Na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Policjanci po raz kolejny 
apelują, o szczególną ostrożność na drogach.

W kolizji uczestniczyły pojazdy ford oraz 
motorower zipp.  Mundurowi zabezpieczyli 
miejsce zdarzenia oraz kierowali innych kieru-
jących na objazdy, gdyż ulice na czas wykony-
wania czynności zostały całkowicie zamknięte. 
Ze wstępnych policyjnych ustaleń wynika, że 
kierująca fordem nie ustąpiła pierwszeństwa 
przejazdu kierującemu motorowerem, który 
znajdował się na drodze z pierwszeństwem.  Na 
szczęście żadna osoba nie odniosła poważniej-

szych obrażeń i policjanci zakwalifikowali to 
jako kolizję drogową z winy kierującej fordem. 
Policjanci zatrzymali prawo jazdy kierującej 
fordem, a materiały ze zdarzenia skierowali do 
Sądu Rejonowego w Lęborku. Przypominamy 
i apelujemy o rozwagę na drodze!

Wraz z ładną pogodą na naszych drogach po-
jawiła się większa liczba motocykli. Jest to tak-
że czas, w którym dochodzi do większej ilości 
zdarzeń drogowych z udziałem motocyklistów. 

Policjanci apelują do wszystkich kierujących 
o rozwagę i przestrzeganie przepisów. Każdy 
uczestnik ruchu drogowego musi mieć na wzglę-
dzie bezpieczeństwo swoje i innych. Pamiętajmy, 
że w przypadku nawet najdrobniejszej kolizji 
motocykla i samochodu, to motocyklista ma 
najmniejsze szanse na przeżycie. Przed wykona-
niem manewru skrętu czy zmiany pasa spójrzmy 
uważnie w lusterka. Motocykl często staje się wi-
doczny dopiero w ostatnim momencie.
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30 milionów na dotacje dla pomorskich firm 
z branży „czasu wolnego”.
rusza specjalny konkurs!
 
Samorząd Województwa ogłasza 5 czerwca konkurs dla pomorskich mikro i małych 
firm turystycznych dając im możliwość pozyskania na swój projekt do ćwierć miliona 
złotych bezzwrotnej dotacji. 

Minimum 30 milionów dla mikro i małych firm z branży „czasu wolnego” na 
niwelowanie negatywnych skutków epidemii COVID-19. 

Wnioski będą przyjmowane przez Agencję Rozwoju Pomorza już od 24 czerwca 
do wyczerpania środków. Od 08 do 22 czerwca istnieje możliwość przetestowania 
projektów w Generatorze Wniosków.

webinary dotyczące konkursu:  
Kanał Youtube - Konkurs dla firm - Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne, 
Poddziałanie 2.2.1 RPO WP 2014-2020
 
Kanał Youtube - Jak przygotować wniosek o dofinansowanie? Instrukcja wypełniania 
Generatora Wniosków Aplikacyjnych

wysokość wsparcia.
Przedsiębiorca może złożyć jeden wniosek. Minimalna wielkość projektu to 10 tys. zł – 
maksymalna 2 mln. Dofinasowanie części inwestycyjnej to aż 85%.
Firmy mogą starać się o dofinansowanie maksymalnie do 250 tys. złotych. Do 30 % 
kosztów kwalifikowalnych można przeznaczyć na cele obrotowe, które będą finansowane 
aż w 100%..
 
tryb przeprowadzenia konkursu

5 czerwca•	  – ogłoszenie o naborze – dokumenty i informacje zamieszczone są na 
stronie Agencji Rozwoju Pomorza SA

8-22 czerwca•	  – dostępna będzie dla wnioskodawców testowa wersja Generatora 
Wniosków Aplikacyjnych. Pozwoli to na zapoznanie się z tym narzędziem, a przy 
okazji będzie to też czas na zbieranie danych i pracę nad projektem. 

24 czerwca, godz. 9.00•	  – rozpoczęcie naboru wniosków. 

odpowiedzi na pytania udzielają:
Pracownicy Sekcji Kontraktowania ARP S.A., tel. (58) 32 33 107, •	

e-mail: konkurs221@arp.gda.pl 
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, tel. (58) 32 33 106,  e-mail: •	

gdansk.pife@pomorskie.eu; Lokalny Punkt Informacyjny  Funduszy Europejskich 
w Słupsku, tel.  59 714 18 44, e-mail: slupsk.pife@pomorskie.eu

Więcej informacji i dokumentacja na www.arp.gda.pl/2024,konkurs-2-2-1-3

regionalny Program operacyjny województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 
Agencja Rozwoju Pomorza  S.A., Al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk  

Zarząd: Łukasz Żelewski – Prezes Zarządu, Rafał Dubel – Wiceprezes Zarządu, Piotr Ciechowicz – Wiceprezes Zarządu 

ARP S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

w Rejestrze Przedsiębiorców pod nr KRS 4441,  NIP: 583-000-20-02,  Regon: 190044530 

Kapitał zakładowy: 26.320.000,00 zł, Kapitał wpłacony: 26.320.000,00 zł.

W działaniach tych bardzo istotne jest 
również uświadomienie zagrożenia kierują-
cym, jakie niesie za sobą nadmierna pręd-

kość. W czasie kontroli drogowych mundu-
rowi z Lęborka skontrolowali 13 pojazdów 
i ujawnili dziewięciu kierujących, którzy 

przekroczyli nakazaną na danym odcinku 
drogi prędkość. Kierowców ukarano za prze-
kroczenie dozwolonej prędkości mandatami. 
Ponadto policjanci zatrzymali cztery prawa 
jazdy kierowcom za kierowanie pojazdem 
z prędkością powyżej 50 km/H obszarze za-
budowanym oraz dwa dowody rejestracyjne 
od pojazdów, które nie miały aktualnych ba-
dań technicznych. W ramach działań ujaw-
niono również dwa przypadki jazdy bez za-
piętych pasów bezpieczeństwa u kierujących 
pojazdami. Pamiętajmy, iż zapięcie pasów 
bezpieczeństwa jest jednym z obowiązków 
przed rozpoczęciem jazdy samochodem. Do-
tyczy on zarówno kierowcy, jak i pasażerów, 
przy czym to ten pierwszy odpowiada za jego 
dopilnowanie.

Policjanci tego typu działaniami, chcą 
w sposób prewencyjny oddziaływać na za-
chowania kierowców i zmuszać ich do prze-
strzegania przepisów ruchu drogowego, co 
z pewnością przyczyni się do poprawy bez-
pieczeństwa na drodze.

Kaskadowy pomiar 
prędkości - podsumowanie

Działania „Kaskadowy pomiar prędkości” przeprowadzone w piątek (19.06) przez policjantów 
z Lęborka oraz z całego województwa pomorskiego miały na celu zmniejszenie zagrożenia 
bezpieczeństwa na drodze z powodu nieprzestrzegania ograniczeń prędkości. 

Główna konstrukcja kładki składa się ze stalowych 
podłużnic oraz rur wypełnionych betonem epoksydo-
wym, pozostałe elementy zostały wykonane z drewna 
modrzewiowego. Dodatkowo na stawie został wykonany 
domek dla ptaków. Wykonawca zadania to firma WYGOC-
KI, inspektor Pan Zbigniew Kutnowski. Całkowity koszt 
realizacji zadania – ok. 200 000,00 zł.
Łabędzi Staw znajduje się w północnej części Łeby, po-
między Falochronem Wschodnim, a ul. Wojska Polskiego, 
na terenie nadmorskiego Parku Leśnego i powstał w wy-
niku renowacji starego koryta rzeki Łeby. Jest to piękne 
miejsce do spacerów i wypoczynku. Na stawie odbywają 
się też  zawody wędkarskie i szkolenia żeglarskie.

PowStała Nowa kładka 
Na łabędzIm StawIe
8 czerwca nastąpiło oficjalne otwarcie nowej kładki na 
łabędzim Stawie w łebie.
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I. WYMAGANIA
Naboru kandydatów na rachmistrzów 

dokonuje się spośród osób:
1. pełnoletnich;
2. zamieszkałych na terenie Miasta Lę-

borka
3. posiadających co najmniej średnie wy-

kształcenie;
4. posługujących się językiem polskim 

w mowie i piśmie;
5. które nie były skazane prawomocnym 

wyrokiem za umyślne przestępstwo lub 
umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe: znajomość obsługi kompute-
ra i funkcjonowania obsługi GPS, komuni-
katywność i umiejętności interpersonalne, 

podstawowa znajomość zagadnień z zakre-
su rolnictwa, obowiązkowość, rzetelność, 
staranność oraz umiejętność organizacji 
własnej pracy,

II. HARMONOGRAM ZADAŃ – dyspo-
zycyjność rachmistrza

Wszyscy kandydaci na rachmistrza tere-
nowego z naboru otwartego zobligowani są 
do wzięcia udziału w szkoleniu. Szkolenia 
dla kandydatów na  rachmistrza tereno-
wego obejmować będą część teoretyczną 
oraz część praktyczną.

3 sierpnia -11 września 2020 r. - szkolenie 
kandydatów na rachmistrza terenowego

3 sierpnia -13 września 2020 r. prze-

prowadzenie testów egzaminacyjnych na 
rachmistrza terenowego

1 października do 30 listopada 2020 
przeprowadzenie spisu rolnego przez rach-
mistrza terenowego

Egzamin kandydatów na rachmistrza te-
renowego po szkoleniu będzie realizowany 
za pomocą aplikacji e/m-learning. Kan-
dydat, który nie weźmie udziału w całości 
szkolenia, nie może przystąpić do egzami-
nu kończącego szkolenie.

Kandydaci na rachmistrzów terenowych, 
których dane będą zarejestrowane w sys-
temie SER otrzymają login do aplikacji 
e/m-learning, a na wskazany adres e-mail 
hasło oraz informacje o sposobie dostępu 
do aplikacji e/m-learning, która zawierać 
będzie materiały oraz przykłady szkolenio-
we, niezbędne instrukcje i prezentacje oraz 
materiały popularyzacyjne.

W czasie swojej pracy rachmistrz tere-
nowy będzie posługiwał się urządzeniem 
mobilnym wyposażonym  w oprogra-
mowanie dedykowane do przeprowa-
dzenia spisu rolnego – aplikacja CAPI . 
W sytuacji wzmożonej epidemii wirusa 
COVID-19 rachmistrze terenowi będą 
spisywać przydzielone im gospodarstwa 
rolne telefonicznie w metodzie CATI 
na urządzeniach mobilnych, w które zo-
staną wyposażeni.

III. Do głównych zadań rachmistrza tere-
nowego należeć będzie:

- przeprowadzenie wywiadów bezpo-
średnich lub telefonicznych w zależności 
od aktualnej sytuacji związanej z epidemią 
COVID-19;

- zebranie danych według ustalonej me-

todologii i zgodnie z kluczem pytań, opra-
cowanym przez CBS;

- przejęcie części zadań innych rachmi-
strzów terenowych, w sytuacji awaryjnej, 
np. gdy zmniejszona zostanie liczba rach-
mistrzów w gminie lub termin spisu  bę-
dzie zagrożony.

IV. TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 
dnia ogłoszenia do dnia 8 lipca 2020 r.

V. WYMAGANE DOKUMENTY
Oferta kandydata na rachmistrza spiso-

wego powinna zawierać:
1. Zgłoszenie kandydatury (zał. nr 1) 
2. kwestionariusz osobowy (zał. nr 2) 
3. Oświadczenie o niekaralności (zał. nr 3)
4. Kopie dokumentów potwierdzające 

wykształcenie
5. Klauzula Informacyjna (zał nr 4)

VI. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Urząd Miejski w Lęborku
ul.Armii Krajowej 14
84-300 Lębork
Pokój nr 8 ( BUDYNEK E)
tel. 59 8637 839 (Elżbieta Wajchert - ko-

ordynator)
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej 

za pośrednictwem poczty lub osobiście 
z dopiskiem: „Nabór kandydata  na rach-
mistrza terenowego do PSR 2020”.

Decyduje data stempla pocztowego/oso-
bistego dostarczenia dokumentu do Urzę-
du Miejskiego w Lęborku. Dokumenty, 
które wpłyną do Urzędu po wyżej okre-
ślonym terminie lub będą niekompletne 
nie będą rozpatrywane. Wszelkie infor-
macje dotyczące PSR 2020 można uzyskać 
na stronie: https://rolny.spis.gov.pl

Burmistrz Miasta Lęborka jako Gminny Komisarz Spisowy ogłosił otwarty i konkurencyjny nabór 
na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego 2020 r. Na postawie art. 20 
ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r.(Dz.U. 2019 r. poz.1728).

Nabór kandydatów na rachmistrzów
Urząd Miasta w Lęborku 
poinformował o utwo-
rzeniu Gminnego Biura 
Spisowego: 
Od dnia 8 czerwca 2020 
r. w Urzędzie Miejskim 
w Lęborku funkcjonuje 
„Gminne Biuro Spisowe 
w Lęborku”.
Obowiązek zapewnienia 
funkcjonowania gmin-
nego biura spisowego, 
celem wykonywania prac 
związanych z organiza-
cją i przeprowadzeniem 
powszechnego spisu 
rolnego w 2020 roku na 
terenie gminy, nakłada 
na jednostki samorządu 
terytorialnego ustawa 
z dnia 31 lipca 2019 r. 
o powszechnym spisie 
rolnym w 2020 r.
Spis rolny ma zostać 
przeprowadzony w termi-
nie od dnia 1 września do 
dnia 30 listopada 2020 r., 
według stanu na dzień 1 
czerwca 2020 r.
Udział w spisie rolnym 
jest obowiązkowy.
Oficjalna strona inter-
netowa informująca na 
bieżąco o wszystkim co 
dotyczy Powszechnego 
Spisu Rolnego 2020 
znajduje się pod adresem 
https://spisrolny.gov.pl/

PrzygotowaNIa 
do SPISu 
roLNego 2020

Złote Gody, czyli 50-lecie wspólnego po-
życia małżeńskiego, to jubileusz szczególny. 

Dodatkowego prestiżu dodaje mu medal za 
długoletnie pożycie małżeńskie, stanowiący 

szczególne wyróżnienie dla osób, które prze-
żyły co najmniej 50 lat w związku małżeńskim. 
Medale te nadaje Prezydent Rzeczypospo-
litej Polskiej na wniosek przekazany przez 
Wójta Gminy za pośrednictwem Wojewody.

W imieniu Prezydenta RP Wójt Gminy 
Nowa Wieś Lęborska Pan Ryszard Wittke 
wręczył „Medale Róży” za Długoletnie Po-
życie Małżeńskie następującym parom:

Barbara i Tadeusz Nowakowscy•	
Marianna i Józef Górscy•	
Agnieszka i Gerard Makurat•	
Czesława i Władysław Majna•	
Halina i Zygmunt Wiczkowscy (nie-•	

obecni na uroczystości).

Spotkanie odbyło się w sympatycznej at-
mosferze. Były gratulacje, kwiaty, życzenia, 
upominki oraz słodki poczęstunek.

"Życzymy Szanownym Jubilatom dużo 
zdrowia, trwania w tej pięknej miłości oraz 
doczekania w pogodzie ducha kolejnego ju-
bileuszu" - Wójt Gminy.

"Medale Róży" 
za długoletnie pożycie 
małżeńskie

15 czerwca 2020 roku w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej odbyła się piękna uroczystość 
Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego „Złote Gody”.

W dniach od 29 do 31 maja można było wziąć udział 
w konkursie i odpowiedzieć na 16 pytań związanych 
z funkcjonowaniem samorządu i  gminą. 
Zgodnie z ogłoszeniem zwyciężyły trzy osoby, które 
otrzymały największą liczbę punktów.
W konkursie udział wzięło 11 osób, a zwycięzcami zostali:

Pan Paweł Kubiak, Sołtys Obliwic, zdobywając 15/16 •	
punktów,

Pan Krzysztof Praszczak, mieszkaniec Łeby zdobył •	
14/16 punktów,

Pani Marta Karpik, mieszkanka Lęborka, zdobyła •	
13/16 punktów.

„Zwycięzcom gratulujemy i wszystkim uczestnikom dzię-
kujemy za wspólną zabawę.”

rozStrzygNIęcIe QuIzu 
z okazjI 30-LecIa 
Samorządu
w dniu 17 czerwca wójt gminy Nowa wieś Lęborska 
ryszard wittke wręczył nagrody zwycięzcom 
konkursu - Quizu z okazji 30-lecia samorządu 
terytorialnego w Polsce.
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Laptopy i tablety 
dla uczniów 
wiejskich szkół

Wsparcie dla Straży

Gmina Nowa Wieś Lęborska otrzymała 105 tys. zł na walkę z wyklu-
czeniem cyfrowym uczniów z rodzin wielodzietnych (3+) w ramach 
programu "Zdalna Szkoła". 

 Powiat wsparł dotacją celową zakup sprzętu komputerowego do elektronicznego zarządzania dokumentacją 
dla Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku. W celu podpisania stosownej umowy Ed-
mund Głombiewski, Wicestarosta Lęborski spotkał się z Piotrem Krzemińskim, Komendantem Powiatowym PSP.

Zakupionych zostanie kolejnych 11 laptopów oraz 43 tabletów dla 
rodzin wielodzietnych (3+) z drugiej edycji programu zdalna szkoła+. 
W zestawie do każdego laptopa i tableta kupione zostaną słuchawki uła-
twiające naukę i udział w zdalnych lekcjach. W skład zestawu wchodzą 
także torby na laptopy oraz etui na tablety.

Dzięki dotacji szkoły otrzymają następujący sprzęt:
1. Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Lęborskiej - 22 tablety
2. Szkoła Podstawowa w Garczegorzu - 6 laptopów
3. Zespół Szkół w Łebieniu - 5 laptopów
4. Szkoła Podstawowa w Redkowicach - 11 tabletów
5. Szkoła Podstawowa w Leśnicach - 10 tabletów.
Dofinansowanie w wysokości 105 tys. zł przeznaczone jest na wal-

kę z wykluczeniem cyfrowym uczniów z rodzin wielodzietnych (3+). 
Sprzęt ma umożliwić uczniom naukę zdalną. Będzie im użyczony na 
czas zdalnej nauki.

Zakup potrzebnego sprzętu jest w 100 % sfinansowany ze środków: 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Oś priorytetowa I. 
Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 „Wyelimino-
wanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmo-
wego internetu o wysokich przepustowościach”.

Podpisana umowa stanowi, że środki zostaną prze-
znaczone na sfinansowanie zakupu: zestawu kom-
puterowego wraz z osprzętem i oprogramowaniem 
dla Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją 
oraz systemu teleinformatycznego do obsługi no-
wego SWD PSP. Pieniądze w wysokości 20 tys. 500 
zł pochodzą z budżetu państwa. Lęborska Komenda 
PSP od lat systematycznie „dozbraja się” sprzętowo 
i modernizuje. St. kpt. Piotr Krzemiński, który peł-
nienie obowiązków komendanta rozpoczął z dniem 

1 czerwca, konsekwentnie kontynuuje w tym zakre-
sie linię swoich poprzedników. – Kwestie wspiera-
nia tutejszej jednostki PSP zawsze były Powiatowi 
bliskie – mówi Edmund Głombiewski, Wicestarosta 
Lęborski – Dzisiaj miałem po raz pierwszy możli-
wość spotkania się z nowym komendantem, ponie-
waż wyjazd służbowy uniemożliwił mi uczestnic-
two w uroczystości przekazania obowiązków przez 
mł. bryg Adama Wiczkowskiego, który z ostatnim 
dniem maja przeszedł na emeryturę. Myślę, że oso-
bowość pana komendanta, jego otwartość i bezpo-
średniość pozytywnie wpłynie na funkcjonowanie 
komendy i będzie skutkowała doskonałą efektyw-
nością wykonywania zadań i pozytywną atmosferą 
pracy strażaków.

Wicestarosta dodał jednocześnie, że formacja 
wspomagająca działalność PSP, czyli Ochotnicza 
Straż Pożarna również będzie mogła liczyć na przy-
chylność i wspieranie przez Powiat. Warto dodać, 
że od br. OSP w Lęborku, na podstawie decyzji Ko-
mendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, 
funkcjonuje w strukturze Krajowego Systemu Ra-
towniczo-Gaśniczego.

Funkcjonariusze z Lęborka otrzymali zgło-
szenie o kolizji pojazdów na terenie Lęborka. 
Z informacji przekazanych od zgłaszają-
cych wynikało, że sposób jazdy kierowcy 
mercedesa sprintera oraz pasażera, mógł 
wskazywać na to, że są oni nietrzeźwi. Poli-
cjanci niezwłocznie rozpoczęli sprawdzanie 

przyległych ulic w poszukiwaniu mężczyzn, 
gdyż po kolizji uciekli z miejsca zdarzenia. 
Po chwili mężczyźni zostali zauważeni przez 
mundurowych i po krótkim pościgu zatrzy-
mani. Dalsze czynności policjantów dopro-
wadziły do ustalenia wszystkich okoliczności 
tej sprawy i przebiegu zdarzenia. Okazało 
się, że mężczyźni najpierw ukradli samochód, 
którym się poruszali, a następnie uczest-
niczyli w kolizji z innym pojazdem i oddalili 
się z miejsca zdarzenia. Obydwoje byli pod 
wpływem alkoholu i mieli w wydychanym 
powietrzu prawie 3 promile alkoholu. Zostali 
zatrzymani i doprowadzeni do policyjnej izby 
zatrzymań. Zatrzymani 41-latek i 33-latek, 
obaj mieszkańcy Lęborka, usłyszą dziś zarzu-
ty dotyczące kradzieży pojazdu, a 41-latek 
dodatkowo odpowie za prowadzenie pojazdu 
w stanie nietrzeźwości i spowodowanie 
kolizji drogowej. W świetle obowiązujących 
przepisów grozić im może kara nawet do 5 lat 
pozbawienia wolności. 

PoścIg Na uLIcach Lęborka
Lęborscy policjanci zatrzymali dwóch mieszkańców Lęborka, którzy 8 czerwca po godz. 
13.00 ukradli samochód w centrum miasta, a następnie jadąc po alkoholu, spowodowali 
kolizje z innym autem i uciekli z miejsca zdarzenia. obydwoje byli pod wpływem alkoholu. 
zostali zatrzymani w pościgu po kilku minutach od zdarzenia. teraz odpowiedzą za te 
wszystkie czyny przed sądem. grozi im do 5 lat więzienia.

W minionym tygodniu licealiści z Lęborka 
podchodzili do jednego z najważniejszych 
egzaminów w życiu. Lęborscy Policjanci wy-
korzystali ostatnią możliwość spotkania się 
z tegorocznymi maturzystami, w celu przy-
bliżenia specyfiki pracy w Policji i zachęcenia 
młodzieży do wstąpienia w jej szeregi. Zain-

teresowani służbą w Policji wraz z ulotkami 
otrzymali szczegółowe informacje o procedu-
rze kwalifikacyjnej przyjęcia do służby oraz 
wymagań, jakie należy spełnić, aby dostać się 
do Policji.

Przypominamy, że chcąc zostać pomorskim 
Policjantem, należy wypełnić kwestionariusz 

osobowy i dostarczyć go do Komendy Wo-
jewódzkiej Policji w Gdańsku lub Komendy 
Powiatowej Policji w Lęborku. W razie ja-
kichkolwiek wątpliwości dokumenty można 
wypełnić także na miejscu, w czym chętnie 
pomożemy. Wszystkie niezbędne informacje 
oraz dokumenty pobrać można również na 
stronie internetowej dobor.pomorska.poli-
cja.gov.pl.

Po złożeniu dokumentów pracownik ze-
społu doboru Komendy Wojewódzkiej Po-
licji w Gdańsku wskaże dogodny dla kan-
dydata termin do przeprowadzenia testu 
sprawności fizycznej i testu wiedzy ogólnej. 
Po przejściu wszystkich etapów rekrutacji 
kandydat staje w gronie najlepszych podczas 
ślubowania, a następnie trafia na okres około 
6 miesięcy na szkolenie do jednej z 5 szkół 
Policji w kraju. Następnie na około 3 mie-
siące kierowany jest do Oddziału Prewencji 
Policji w Gdańsku, gdzie odbywa adaptację 
zawodową, pełniąc służbę z doświadczonymi 
funkcjonariuszami, by ostatecznie trafić do 
jednostki docelowej i wspierać swoich kole-
gów w codziennej służbie.

Przypominamy, że w 2020 roku w woje-
wództwie pomorskim przyjęcia do służby pla-
nowane są w terminach:

13 lipca 2020 roku•	
16 września 2020 roku•	
05 listopada 2020 roku•	
30 grudnia 2020 roku•	

Zachęcali maturzystów do 
wstąpienia w szeregi policji
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Lęborku promowali zawód policjanta wśród tegorocz-
nych licealistów tuż po zakończonym przez nich egzaminie dojrzałości. Podczas spotkań rozmawia-
li z maturzystami o procedurze związanej z naborem do służby oraz specyfice zawodu policjanta.

Masz ciekawy temat? Napisz do nas: k.laskowska@expressy.pl



NIERUCHOMOŚCI

SPrzedam

SPrzedam gospodarstwo rolne 
o powierzchni 8.20 ha, wraz z zabu-
dowaniami, tel. 661 895 941

kuPIę

kuPIę mieszkanie za gotówkę, 
w Trójmieście, do remontu, zadłużo-
ne, tel. 572 48 55 29

SkuP mieszkań za gotówkę, w trój-
miescie i okolicach, tel. 510 894 627

MOTORYZACJA

SPrzedam

kuPIę

SkuP, złomowanie aut, kasacja aut, 
pomoc drogowa, tel. 789 345 593

EDUKACJA

Porady z matematyki, fizyki i che-
mii udzielę uczniowi przez telefon. 
Tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

SPrzedam komputer, dysk 120 GB, 
klawiatura Vobis, monitor LCD TV 
Samsung z pilotem, 500 zł, 505-56-
70-34 

OGŁOSZENIA
USŁUGI

uSługI dekarsko – ciesielskie, tel. 
697 753 504

oPakowaNIa jednorazowe, tel. 501 
175 330

kotłowNIe, instalacje, wod-kan, 
gazowe, pompy ciepła, całe Trójmia-
sto i okolice, tel. 601 677 964

ProFeSjoNaLNa fotografia oko-
licznościowa: śluby, wesela, sesje ple-
nerowe, chrzty, komunie, tel. 697

 442 013TOWARZYSKIE

Sex-sex-sex to lubię, gorąca Blondi 
pozna Panów sponsorów, Sopot, tel. 
514 120 213

RÓŻNE

SPrzedam drewno opałowe, 
gałęziówkę, sosnę, buk, 130 zł, 
tel. 729 888 783

PrzetaSaczo zgrabiarka do siana 
na 2 pasy klinowe, szer. robocza ok. 
3m., 1190 zł, tel. 600 667 860

Słoma w balotach 120x150, siano, 
słoma w kostkach z magazynu, moż-
liwość transportu, tel. 506 250 477

WYKAZ KATEGORII:
na nr 79567 (9 zł + VAT)
TOWARZYSKIE: EXP.TOW.

DAM PRACĘ: EXP.PDP.

SZUKAM PRACY: EXP.PSP.

USŁUGI: EXP.USL.

na nr 72051 (2 zł + VAT)
NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM:

EXP.NSP.

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ: EXP.NKU.

NIERUCHOMOŚCI ZA-
MIENIĘ:

EXP.NZA.

NIERUCHOMOŚCI DO 
WYNAJĘCIA:

EXP.NDW.

NIERUCHOMOŚCI 
POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ:

EXP.NPW.

MOTORYZACJA 
SPRZEDAM:

EXP.MSP.

MOTORYZACJA KUPIĘ: EXP.MKU.

MOTORYZACJA INNE: EXP.MIN.

EDUKACJA: EXP.EDU.

SPRZĘT ELEKTRONICZNY 
KOMPUTERY:

EXP.SKO.

SPRZĘT ELEKTRONICZNY 
TELEFONY:

EXP.STE.

SPRZĘT ELEKTRONICZNY 
INNE:

EXP.SIN.

RÓŻNE: EXP.ROZ.

drewNo opałowe, buk, sosna i ga-
łęziówka, porąbane, ułożone, możliwy 
transport, tel. 506 250 477

PraSa Ferguson, duży podbieracz, 
2500 zł, tel. 506 250 477

złota rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, transport, 
prace w ogrodzie, okolice Luzina, Wej-
herowa, tel. 693 737 381

SPrzedam lodówkę, dwudrzwiową, 
typ daewoo, cena do uzgodnienia, 

stan idealny, tel. 885 557 151, tel. 58 
714 41 54

SPrzedam materac rehabilitacyjny, 
grzejnik z lampą karbonową, moc. 
900 W, nowa, tel. 502 647 767

SPrzedam szafę 2-drzwiową, na 
obuwie i kurtki, 135x135, brązowa, 
bardzo tanio, tel. 517 782 024

SPrzedam grobowiec w Pierwoszy-
nie, 4 osobowy, tel. 607 291 564

Obserwuj nasz profil 
expressy.pl  

na issuu.com
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Remont rozpoczął się parę tygodni temu 
i jest połączony z przeglądem technicznym 
i technologicznym urządzeń, które eksploato-
wane są przez cały rok. Dzięki tym pracom od 
1 lipca br. pływalnia będzie mogła służyć przez 
kolejny rok bez zakłóceń  i awarii.

Jak co roku wymieniana jest woda w obu 
nieckach basenowych. Dzięki temu można 
sprawdzić stan techniczny płytek, fug, dysz 
oraz wszelkich elementów wyposażenia pły-
walni. To najbardziej czasochłonny etap wszel-

kich prac i zarazem najważniejszy, ponieważ 
jest niemożliwy do przeprowadzenia, gdy z ba-
senów korzystają klienci.

Należy pamiętać, że basen pracuje cały czas, 
także w nocy. Ponadto za funkcjonowanie od 
strony technicznej odpowiadają urządzenia, 
które znajdują się bezpośrednio pod nim. 
Znajdują się tam m.in. zbiorniki wyrównawcze, 
filtry i instalacja dozowania środków chemicz-
nych. Wszystko to odpowiada za prawidłową 
pracę części basenowej.

W tym roku konieczne było przeprowadzenie 
szeregu napraw i przeglądów. Trzeba pamiętać, 
że lęborska pływalnia funkcjonuje już 20 lat 
i większość urządzeń wymagała naprawy lub 
wymiany na nowe. W trosce o komfort użyt-
kowników pływalni wykonana została również 
diagnostyka wentylacji basenowej, która utrzy-
muje prawidłowy mikroklimat wewnątrz hali 
basenowej.

Po zakończeniu wszystkich prac basen ruszy 
i będzie prawie jak dawniej.

Kiedy będzie można 
skorzystać z pływalni?

Od 6 czerwca mogą się otwierać baseny. Pływalnia Miejska „Rafa” w Lęborku niestety nie została 
jeszcze otwarta. Trzeba poczekać do 1 lipca, gdyż trwają tam prace remontowe i przeglądowe.

Komisja ds. Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN poinformo-
wała, że na zdalnym posiedzeniu rozpatrzyła dokumenty klubów 
ubiegających się o licencję uprawniającą do gry w IV lidze w sezonie 
2020/2021.

Na podstawie złożonych przez Wnioskodawców dokumentów oraz 
ich uzupełnieniu w terminie do wydania decyzji Komisja postanowi-
ła przyznać licencje uprawniające do udziału w rozgrywkach IV ligi 
w sezonie 2020/2021 następującym klubom: Pogoń Lębork, Lechia 
Gdańsk SA, TS Gryf Słupsk, MKS Władysławowo, Powiśle Dzierz-
goń, KTS-K Luzino, Gedania 1922 Gdańsk, Arka Gdynia SSA, Jagu-
ar Gdańsk, Stolem Gniewino, Jantar Ustka, Wierzyca Pelplin i Grom 
Nowy Staw.

W przypadku Kaszubi Kościerzyna i Aniołów Garczegorze licencja 
wydana została z nadzorem finansowym w związku z zawartą ugodą 
w sprawie przeterminowanych zobowiązaniach wobec Związku.

W komunikacie nie wymieniono czwartoligowych klubów takich 
jak: Sokół Zblewo, Cartusia Kartuzy, Wda Lipusz, Gwiazda Karsin 
i GKS Kowale. Z dodatkowymi warunkowi wydano licencję Lipni-
czance Lipnica, która już wcześniej zapowiedziała grę w V lidze.

Już niedługo 
zacznie się nowy 
sezon piłkarski
Pogoń Lębork podała informację o otrzymaniu licencji na sezon 
2020/2021 w IV lidze:


