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7 OSÓB MA COVID-19 

W powiecie kartuskim liczba potwierdzonych przypadków 
zachorowań na COVID-19 to zaledwie 7 osób. W porów-
naniu do innych powiatów to niewiele, ale sytuacja może 
się zmienić. Wykonywanych jest coraz więcej testów, więc 
wykrywanych jest więcej przypadków. Po drugie – liczba 
chorych w województwie szybko wzrasta.
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URZĘDY TYLKO ON-LINE

Starostwo Powiatowe w Kartu-
zach oraz urzędy gmin są prak-
tycznie niedostępne dla klientów. 
Wszystkie sprawy należy załatwiać 
telefonicznie lub przez internet. 
Najważniejsze informacje oraz 
dane kontaktowe do wszystkich 
urzędów w powiecie kartuskim. 
str. 5

POSYPAŁY SIĘ MANDATY

Przepisy, zakazujące wychodzenia 
z domu w sprawach, które nie są 
bezwględnie konieczne, są nie-
jasne. Służby mundurowe mają 
praktycznie wolną rękę, jeśli chodzi 
o wystawianie mandatów. I z tych 
uprawnień korzystają, karę można 
dostać niemal za wszystko.  
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W dzisiejszym wydaniu dodatek 
świąteczny i kolorowanka!

Wielkanoc!
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Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspek-
tor Sanitarny poinformował w środę ok. godz. 
10.00, że potwierdzono obecność wirusa SAR-
S-CoV-2 u 7 osób z terenu województwa po-
morskiego – 2 osoby z powiatu kościerskiego, 1 
osoba z Gdańska i 4 osoby z Gdyni.

Jak informuje Sanepid, stan zdrowia osób 
u których potwierdzono obecność wirusa 
SARS-CoV-2 jest dobry. Będzie przeprowa-
dzona konsultacja lekarska, a służby sanitarne 
prowadzą działania przeciwepidemiczne.

Jeśli chodzi o epidemię w skali krajowej, to 
wczoraj rano Ministerstwo Zdrowia poinfor-
mowało o 152 nowych przypadkach zakażenia 
koronawirusem w Polsce (licząc od godz. 21.00 
poprzedniego dnia). Potwierdzone przypadki 
dotyczą: 29 osób z woj. wielkopolskiego, 28 
osób z woj. śląskiego, 27 osób z zachodniopo-
morskiego, 13 osób z woj. kujawsko-pomor-
skiego, 12 osób z woj. dolnośląskiego, 9 osób 
z woj. małopolskiego, 7 osób z woj. lubelskiego, 
7 osób z woj. pomorskiego, 6 osób z woj. opol-

skiego, 5 osób z woj. warmińsko-mazurskiego, 
4 osób z woj. podlaskiego, 3 osób z woj. święto-
krzyskiego, 2 osób z woj. podkarpackiego. Po-
nadto, zmarło siedem osób. W sumie w Polsce 
zakażenie koronawirusem odnotowano u 5000 
osób, a 136 osób zmarło.

W powiecie kartuskim liczba chorych na 
COVID-19 (zapalenie płuc spowodowanym 
nowym koronawirusem SARS-CoV-2) w dniu 
wczorajszym (środa 8 kwietnia) wynosiła 7. 
To znacznie mniej, niż np. w sąsiednim po-
wiecie wejherowskim, gdzie do wczoraj było 
39 zakażonych. 

Pozostałe dane statytstyczne w powiecie kar-
tuskim: Liczba osób poddanych kwarantan-
nie domowej na podstawie decyzji organów 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej – 47; liczba 
osób poddanych kwarantannie domowej na 
podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia 
w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypo-
spolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicz-
nego – 421; liczba osób hospitalizowanych 
z powodu rozpoznania zakażenia COVID-19 
– 1; liczba osób pozostających pod nadzo-
rem epidemiologicznym – 25; liczba decyzji 
o izolacji domowej wydanych przez organy 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej – 5; liczba 
ozdrowieńców (osoby z potwierdzonym CO-
VID-19, które wyzdrowiały) – 1. 

Wszystkie osoby z kontaktu z osobami, u któ-
rych potwierdzono obecność wirusa SARS-
CoV-2, zostały objęte kwarantanną domową.

Rafał Korbut

Już 142 chorych na 
COVID-19 na Pomorzu!

POMORZE | Na świecie zakażonych koronawirusem jest 
coraz więcej osób. Do 8 kwietnia w Polsce odnotowano 5 tys. 
przypadków COVID-19. Na Pomorzu chorują już 142 osoby.

Odkażanie przestrzeni publicznej
GM. PRZODKOWO | Jednym z działań, mających 
na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa 
SARS-CoV-2 jest odkażanie przestrzeni publicznej.

Także w gminie Przodkowo podjęto w kwietniu 
takie działania. 

- W ubiegły piątek 3 kwietnia rozpoczęliśmy na 
terenie gminy dezynfekcję miejsc publicznych – 
informują przedstawiciele Urzędu Gminy Przod-
kowo. - Działania te mają na celi walkę z rozprze-
strzenianiem się koronawirusa.

Odkażanie odbywać się będzie cyklicznie, raz 
w tygodniu.

/raf/

Kolejny zakaz - wstępu do lasu!
POMORZE | Ministerstwo Środowiska poinformowało o kolejnym zakazie, ustanowionym w związku z rozprze-
strzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Po zamknięciu bulwarów, plaż i innych miejsc rekreacji przyszedł czas na lasy. 

- Z polecenia Premiera RP Pana Mateusza Mo-
rawieckiego, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo, 
w związku ze stanem epidemii, od 3 kwietnia do 
11 kwietnia br. włącznie, Lasy Państwowe wpro-
wadzają tymczasowy zakaz wstępu do lasu, a Parki 
Narodowe pozostają zamknięte – czytamy w komu-
nikacie. - Niestety ostatnie dni pokazują, że mimo 
próśb i apeli, wciąż dużo osób wykorzystuje czas 
odizolowania na pikniki i towarzyskie spotkania, 
m.in. na terenach zarządzanych przez Lasy Pań-
stwowe. Dlatego na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy 
z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiąza-
niach związanych z zapobieganiem, przeciwdzia-
łaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzy-
sowych i w związku z § 17 ust. 1 rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 w sprawie 
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów 
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epide-
mii, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych oraz 
Dyrektorzy Parków Narodowych polecili wprowa-
dzić okresowy zakaz wstępu - do 11 kwietnia br. 
włącznie. Straż Leśna i Straż Parków Narodowych 
będzie egzekwowała przestrzeganie tego zakazu.

W czasach epidemii jedynie solidarne i odpowie-
dzialne zachowanie daje nadzieję na jej skrócenie 
i na szybki powrót do normalnego funkcjonowania. 
Prosimy o poważnie potraktowanie tych zakazów, 
w trosce o nas wszystkich. Ludzkie życie i zdrowie 
jest wartością nadrzędną. Możemy je ochronić je-
dynie poprzez wspólne poddanie się koniecznym 
i tymczasowym ograniczeniom.
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W szpitalach brakuje 
środków ochrony
POWIAT | Krytyczna sytuacja w szpitalach na Pomorzu! Rozpaczliwy 
apel wicemarszałka województwa pomorskiego do ministra zdrowia!

W pomorskich szpitalach drama-
tycznie brakuje środków ochrony 
osobistej dla personelu i pacjentów. 
Zarząd województwa wystosował 
apel do ministra zdrowia. Brakuje 
dosłownie wszystkiego!

- Proszę o pilną interwencję 
w sprawie dostaw środków ochrony 
osobistej dla szpitali podległych Sa-
morządowi Województwa Pomor-
skiego – apeluje wicemarszałek wo-
jewództwa pomorskiego Wiesław 
Byczkowski w piśmie wysłanym 5 
kwietnia do ministra zdrowia Łuka-
sza Szumowskiego. - Stan zapasów 
szpitali województwa pomorskiego 

jest w chwili obecnej na poziomie krytycznym. 
Pismo wicemarszałka Byczkowskiego to efekt alarmujących raportów, 

które każdego dnia spływają do Departamentu Zdrowia Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Pomorskiego ze szpitali podległych samorządowi 
województwa. Z raportów wynika, że wielokrotnie deklarowane wsparcie 
ze strony rządu nie dotarło do pomorskich placówek medycznych wcale, 
bądź dotarło w ilościach minimalnych. Tymczasem już teraz Polska znala-
zła się w niechlubnej czołówce państw o najwyższym odsetku zakażonego 
personelu medycznego w ogólnej liczbie zakażonych (17% !).

- Dalsze ignorowanie potrzeb szpitali w województwie pomorskim, 
skutkować będzie narażeniem zdrowia i życia pacjentów oraz personelu 
medycznego. Dlatego proszę o podjęcie decyzji i zapewnienie wypo-
sażenia dla szpitali w Województwie Pomorskim w niezbędny sprzęt 
ochronny. Jeśli odpowiednie wyposażenie nie zostanie zapewnione, nie 
będzie możliwe utrzymanie ciągłości pracy samorządowych podmiotów 
leczniczych – kończy swój apel do ministra wicemarszałek Byczkowski.

/raf/

Marszałek przebywał 
w dniach 7-8 marca we Wło-
szech, wcześniej w Brukseli. 
Jak sam mówi, do Włoch 
pojechał, by przywieźć 
stamtąd 4-letnią wnucz-
kę. Po powrocie do kraju 
poddał się testowi, który dał 
wynik negatywny. Ale 3 ty-
godnie później – ponieważ 
miał objawy choroby – test 
ponowiono i wynik okazał 
się pozytywny. 

- Objawy, które się u mnie 
pojawiły w zeszłym 
tygodniu, są stosunkowo 
łagodne, przypominają-
ce typowe przeziębie-
nie – napisał marszałek 
w mediach społeczno-
ściowych. - Oczywiście 
zgodnie z wytycznymi GIS 
nie bagatelizowałem ich 
i ograniczyłem do minimum 
swoją aktywność publiczną 
i większość zadań realizo-

wałem w trybie zdalnym. 
Po otrzymaniu wyników zo-
stałem objęty obowiązkową 
izolacją domową i będę 
pełnił obowiązki Marszałka 
Województwa Pomorskiego 
na zasadach obowiązu-
jących w Urzędzie Mar-
szałkowskim w formie tak 
zwanej pracy zdalnej, przy 
wykorzystaniu środków 
komunikacji telefonicznej 
i internetowej.
Dzień później, decyzją 
Sanepidu, marszałek trafił 
do szpitala – do Uniwersy-
teckiego Centrum Medy-
cyny Morskiej i Tropikalnej 
w Gdyni. 
/raf/

Marszałek Mieczysław 
struk z koronawiruseM
PoMorze | Mieczysław struk, marszałek województwa 
pomorskiego, jest zakażony koronawirusem.
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inforMacja PuP
Powiat | jak w czasie stanu 
epidemii załatwić sprawę w Po-
wiatowym urzędzie Pracy?

Do odwołania PUP w Kar-
tuzach funkcjonuje w ogra-
niczonym zakresie, jest 
nieczynny dla klientów. 
Zachęca się do załatwiania 
spraw przez profil zaufany. 
Skargi, interwencje można 
składać również mailem.
Z uwagi na nieobecność pra-
cowników związaną z opieką 
nad dzieckiem (zamknięte 
przedszkola i szkoły) nie 
wszystkie numery telefonów 
i adresy poczty elektronicz-
nej będą dostępne.
Numery telefonów i adresy 
poczty elektronicznej do 
kontaktów: sekretariat: 58 
694-09-01 sekretariat@kar-
tuzy.praca.gov.pl, rejestra-
cja i zasiłki: 58 694-09-04, 
58 694-09-05, pośrednicy 
pracy – pracodawcy:
58 694-09-31, 58 694-09-21, 
pośrednicy pracy – klienci 
indywidualni: 58 694-09-36, 
doradcy zawodowi:
58 694-09-32, szkolenia:
58 694-09-17, dotacje:
58 694-09-12. 
Na stronie internetowej 
urzędu kartuzy.praca.gov.pl 
są zamieszczane na bieżąco 
wszelkie komunikaty i infor-
macje.
/raf/

Jak załatwić sprawę urzędową?
POWIAT | Starostwo Powiatowe w Kartuzach oraz urzędy gmin są praktycznie niedostępne dla klientów. Wszystkie sprawy 
należy załatwiać telefonicznie lub przez internet. Urzędnicy zachęcają, aby korzystać z profilu zaufanego ePUAP.

Jak zatem załatwić ważną sprawę urzę-
dową, jeśli ważny jest termin i nie można 
tego zrobić po odwołaniu stanu epidemii 
w kraju?

- Zachęcamy do załatwiania spraw 
przez profil zaufany – apelują urzędni-
cy. - Osoby, które go nie mają, mogą go 
potwierdzić za pośrednictwem banko-
wości elektronicznej, bez konieczności 
wizyty w starostwie. Metoda ta pozwa-
la wszcząć każdą sprawę, a także skła-
dać pisma i większość wniosków wraz 
z załącznikami. Skargi i interwencje 
w większości przypadkó można składać 
również mailem.

starostwo Powiatowe
Starosta kartuski podjął decyzję w spra-

wie reorganizacji pracy Starostwa Powia-
towego w Kartuzach na czas epidemii. 
Urząd jest nieczynny dla klientów do 
odwołania, natomiast nie ma przerwy 
w pracy. Kontakt z pracownikami jest 
możliwy wyłącznie w formie elektronicz-
nej lub telefonicznej.

Klienci starostwa będą przyjmowani 
wyłącznie w szczególnych wypadkach, 
po wcześniejszym umówieniu daty oraz 
godziny w wyznaczonych miejscach i bu-
dynkach w Kartuzach, Dokładne infor-
macje i numery telefonów do poszcze-
gólnych wydziałów można znaleźć na 
stronie kartuskipowiat.com.pl.

Wszelkie informacje można zasięgnąć: 
pod telefonem 058/685-33-43 lub 681-
00-32, nr fax 681-36-43; e-mail: powiat@
kartuskipowiat.pl; BIP: http://spow.kar-
tuzy.ibip.pl.

W budynku Starostwa Powiatowego 
w Kartuzach ul. Dworcowa 1 - wejście 
główne (przedsionek) zainstalowano 
skrzynkę do korespondencji, do której 
można wrzucać dokumenty, dotyczące 
spraw pilnych i nagłych.

kartuzy
Organizacja pracy Urzędu Miejskiego 

w Kartuzach oraz godziny pracy uległy 
czasowej zmianie. Obecnie praca UM 
odbywa się od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 7.30 do 15.30. Urząd jest 
nieczynny dla interesantów, ale nie prze-
rywa pracy. 

Kontakt z urzędnikami jest możliwy 
przede wszystkim elektronicznie lub te-
lefonicznie. Kontakt do poszczególnych 
wydziałów Urzędu na stronie www.kar-
tuzy.pl lub www.bip.kartuzy.pl.

Działa poczta elektroniczna (gmina@
poczta.kartuzy.pl) oraz jest odbierana 
poczta tradycyjna. Załatwianie spraw 
przez profil zaufany - na adres skrytki e-
PUAP: /UMKARTUZY/skrytka.

Wszelkich informacji można zasięgać 
w godzinach pracy UM pod numerem: 
58 694-52-00 – Biuro Obsługi Miesz-
kańca, 58 694 51 06 – sekretariat burmi-
strza Kartuz.

Żukowo
Z urzędnikami skontaktować moż-

na się telefonicznie i e-mailowo. Urząd 
Gminy w Żukowie, ul. Gdańska 52, Żu-
kowo, telefon kontaktowy: 58 685 83 
00, e-mail: ugzukowo@zukowo.pl, BIP: 
www.bip.zukowo.pl.

Wykaz wszystkich numerów telefonów 

i adresów e-mail znaleźć można na stro-
nie zukowo.pl. 

W sytuacjach wyjątkowych możliwa 
jest wizyta w urzędzie po wcześniejszym 
umówieniu się z pracownikiem telefo-
nicznie lub e-mailowo. Urząd Stanu Cy-
wilnego nadal będzie przyjmować osoby 
w sprawach rejestracji urodzeń, zgonów 
i ślubów. Co jednak ważne, w przypadku 
ślubu, obecni mogą być tylko Państwo 
Młodzi wraz z 2 świadkami.

stęŻyca
Wszystkie sprawy można załatwić te-

lefonicznie, pocztą elektroniczną oraz 
poprzez ePUAP. Korespondencje można 
kierować na adres urzędu: ul. Parkowa 
1, 83-322 Stężyca, Tel. 58 882-89-40, 58 
882-89-41, fax. 58 882-89-99, e-mail: ste-
zyca@gminastezyca.pl. 

Szczegółowe numery telefonów do 
poszczególnych wydziałów i jednostek 
dostępne są na stronie internetowej gmi-
nastezyca.pl.

Urząd Gminy Stężyca będzie funkcjo-
nować w godzinach: poniedziałek 7.30 
– 15.30, wtorek 7.30 – 15.30, środa 7.30 
– 16.30, czwartek 7.30 – 15.30, piątek 
7.30 – 14.30. 

Natomiast dla osób, które wolą składać 
wnioski w formie papierowej wystawio-
no urnę. Można tam wrzucać wszelkie 
inne pisma, czy wnioski. 

Przodkowo
Kontakt z pracownikami jest możli-

wy wyłącznie w formie elektronicznej 
lub telefonicznej. Urzędnicy zachęcają 
też do  załatwiania  spraw  przez  profil  
zaufany.  Osoby,  które  go  nie  mają,  
mogą  go  potwierdzić  za pośrednic-
twem bankowości elektronicznej, bez 
konieczności wizyty w urzędzie.  Me-
toda ta pozwala wszcząć każdą sprawę, 
a także składać pisma i większość wnio-
sków wraz z załącznikami. Skargi, inter-

wencje można składać również mailem. 
Interesanci UG będą przyjmowani wy-
łącznie w szczególnych wypadkach, po 
wcześniejszym umówieniu daty oraz go-
dziny. Urząd Gminy Przodkowo, sekre-
tariat tel: 585 001 600, fax 585 001 601, 
email: ug@przodkowo.pl, numery kon-
taktowe i pozostałe szczegóły na stronie 
przodkowo.pl. 

sierakowice
Rekomendowany jest kontakt telefo-

niczny lub za pośrednictwem e-mail 
sierakowice@sierakowice.pl. Informacje 
dotyczące Referatów i Samodzielnych 
Stanowisk w Urzędzie Gminy Sierakowi-
ce wraz z numerami telefonów dostępne 
są w Biuletynie Informacji Publicznej 
oraz na stronie internetowej gminy. 

Sprawy będą załatwiane na podstawie 
wniosku złożonego pocztą tradycyjną 
lub za pośrednictwem platformy ePUAP 
z wykorzystaniem profilu zaufanego. 

Do Urzędu Gminy Sierakowice wpusz-
czani będą jedynie pracownicy. Wyjątek 
stanowią zgłoszenia zgonów oraz uro-
dzeń, które będą realizowane w Urzę-
dzie Stanu Cywilnego po wcześniejszym 
umówieniu daty i godziny spotkania pod 
numerem telefonu 58 681 95 40.

Na stronie gminy podstawowe infor-
macje dotyczące wirusa SARS-CoV-2 
publikowane są w zakładce „Zdrowie”.

chMielno
Wstęp do Urzędu mają wyłącznie osoby 

udające się do Urzędu Stanu Cywilnego 
w sprawach rejestracji zgonu, ślubu lub 
urodzeń. Wizyta w Urzędzie będzie moż-
liwa jedynie w sytuacjach wyjątkowych – 
po wcześniejszym umówieniu się z pra-
cownikiem telefonicznie lub mailowo.

Kontakt z urzędnikami jest możliwy 
w formie elektronicznej lub telefonicz-
nie. Wykaz poszczególnych Referatów 
i stanowisk dostępny jest pod adresem: 

bip.chmielno.pl oraz chmielno.pl w za-
kładce: mieszkaniec/samorzad-gminy/
urzad-gminy.

Podania, wnioski i inne pisma należy 
dostarczać za pomocą poczty elektronicz-
nej, przesyłek pocztowych lub skrzynki 
ePUAP. UG Chmielno, ul. Gryfa Pomor-
skiego 22, tel./fax 58 685 68 68.

soMonino 
Urząd jest nieczynny dla interesantów, 

ale nie przerywa pracy. Kontakt z urzed-
nikami jest możliwy przede wszystkim 
elektronicznie lub telefonicznie. Kontakt 
do poszczególnych referatów – na stronie 
somonino.pl oraz bip.somonino.pl. 

Działa też poczta elektroniczna ug@
somonino,pl oraz jest odbierana poczta 
tradycyjna. Urzędnicy zachęcają do ko-
rzystania z profilu zaufanego. 

Interesanci będą przyjmowani osobiści 
wyłącznie w szczególnych przypadkach, 
po wcześniejszym umówieniu daty i go-
dziny wizyty w budynku Urzędu Gminy. 
Wstęp do Urzędu mają wyłącznie osoby 
udające się do Urzędu Stanu Cywilnego 
w sprawach związanych z aktami zgonu 
lub rejestracją urodzeń. UG Somonino, 
Ul. Ceynowy 21, tel. (58) 684-11-21, fax. 
(58) 684-11-44, email: ug@somonino.pl.

sulęczyno
W Urzędzie Gminy Sulęczyno wszelkie 

sprawy należy załatwiać telefonicznie lub 
za pośrednictwem internetu. 

Wszystkie niezbędne numery telefo-
nów znajdują się na stronie internetowej 
magistratu: suleczyno.pl oraz w Biulety-
nie Informacji Publicznej. 

Urząd Gminy pracuje w następujących 
godzinach: poniedziałek – środa: godz. 
7.30 – 15.30; czwartek: godz. 7.30 – 16.30; 
piątek: gpodz. 7.30 – 14.30. 

Urząd Gminy Sulęczyno, ul. Kaszubska 
26, email: info@suleczyno.pl. 

/raf/

Informacja PCPR
POWIAT | Ważna informacja dla 
klientów Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Kartuzach.

Ci, którzy chcą złożyć wnioski do-
tyczące orzekania o niepełnospraw-
ności, o stopniu niepełnosprawno-
ści, wnioski o wydanie legitymacji 
osobom niepełnosprawnym, wnio-
ski o dofinansowanie ze środków 
PFRON, uzupełnianie brakującej do-
kumentacji medycznej, uzupełnienie 
braków formalnych we wnioskach – 
powinni wykonywać to za pośrednic-
twem poczty.

Wstrzymuje się odbiór legitymacji 
osób niepełnosprawnych oraz kart 
parkingowych do odwołania. Wszel-
kie zapytania i podania także należy 
wysyłać za pośrednictwem poczty, 
poczty elektronicznej e-mail lub za 
pośrednictwem platformy E-PUAP. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Kartuzach, 83-300 Kartuzy, ul. 
Mściwoja II 20. Tel: 58 685-33-20 / 58 
684-00-82 wew. 1, fax: 58 685-33-20 
wew. 0, e-mail: sekretariat@pcprkar-
tuzy.pl, adres elektronicznej skrzynki 
podawczej: /pcpr_kartuzy/SkrytkaESP. 

Dział pomocy osobom niepełno-
sprawnym: Tel.: 58 685-33-20 / 58 
684-00-82 wew.2, 3, 4, 5; tel. kom.: 
883-321-222. 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności w Kartuzach: 
tel.: 58 685-33-20 / 58 684-00-82 wew. 
6, tel. kom.: 883-321-222, e-mail: pzo-
on@pcprkartuzy.pl. 

/raf/
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Bez pobłażania, posypały się mandaty
POWIAT | Przepisy, zakazujące wychodzenia z domu w sprawach, które nie są bezwględnie konieczne, są niejasne. Służby mundurowe mają praktycznie 
wolną rękę, jeśli chodzi o wystawianie mandatów.

Wyjście z domu jest dozwolone tylko 
w przypadku zaspokajania niezbędnych 
potrzeb do życia, jak np. zrobienie zaku-
pów w klepie spożywczym, kupno leków 
w aptece, dojazd do i powrót z pracy czy 
dostarczenie niezbędnych rzeczy osobom 
wymagającym opieki (np. dziadkom). 
Wyjście po to, aby pojeździć na rowerze, 
pobiegać dla utrzymania formy, umyć 
samochód na myjni samoobsługowej czy 
nawet wyjście na dłuższy spacer może za-
kończyć się niemiłymi konsekwencjami, 
czyli karą finansową do 500 zł, a w szcze-
gólnych przypadkach nawet do 5 tys. zł!

Wielu specjalistów i prawników wska-
zuje na to, że takie obostrzenia nałożone 
przez rząd są niezgodne z konstytucją i że 
policja nie ma prawa za to karać. Ale prze-
pisy są na tyle niejasne, że mundurowi 
nakładają mandaty. Z całego kraju płyną 
doniesienie o osobach ukaranych man-
datami m.in. zaq pójsćie na spacer w kie-
runku plaży w pojedynkę (taki mandat 
otrzymał np. mieszkaniec powiatu wejhe-
rowskiego), o mandacie karnym za mycie 
samochodu na myjni samoobsługowej 
(taka sytuacja miała miejsce w Olszty-
nie), karze dla rowerzysty, który wybrał 
się po prostu na przejażdżkę (w Wejhero-
wie), osoby odwiedzającej grób bliskiego 
zmarłego na cmentarzu (w Oławie), ojca 
z dzieckiem, który wybrał się na spacer 
(w Katowicach). Takich sytuacji można 
przytoczyć znacznie więcej. 

Rzeczywistość jest zatem taka, że każde 
wyjście z domu bez ważnego uzasadnienia 
może grozić mandatem „za nieprzestrze-
ganie ograniczeń w przemieszczaniu się”. 

A jak jest w powiecie kartuskim? Jedno 
ze zgłoszeń policjanci z Komendy Powia-
towej Policji w Kartuzach otrzymali w nie-
dzielę. Na terenie ośrodka wypoczynko-
wego w gminie Stężyca goście wynajęli 
domek letniskowy. Policjanci ustalili wła-
ściciela obiektu i zobowiązali go do wy-
meldowania gości. Mundurowi poinfor-
mowali o zagrożeniach wynikających ze 
spotkań w czasie trwającej pandemii i za-
stosowali wobec gości pouczenie. Chwilę 
później, na terenie gminy Żukowo, poli-
cjanci wylegitymowali mężczyznę, który 
mieszkając z osobą objętą kwarantanną, 
postanowił wyjść na spacer. Kolejny przy-
kłąd z Kartuz - dwóch mężczyzn w wieku 
18 i 26 lat zostało ukaranych mandatami 
karnymi w wysokości 500 złotych - sie-
dzieli oni w zaparkowanym samochodzie.

- Wszystkie osoby, które nie stosują się do 
obowiązujących ograniczeń muszą liczyć 
się z konsekwencjami karnymi i finanso-
wymi – zapowiadają kartuscy policjanci. 
- Na ulice wszystkich miejscowości skiero-
wano dodatkowych funkcjonariuszy, któ-
rzy codziennie kontrolują okolice parków, 
skwerów, plaż i lasów a także inne miejsca, 
gdzie zakazane jest wchodzić. Sprawdzają 
czy osoby stosują się do wprowadzonego 
zakazu korzystania z wyznaczonych miejsc 

oraz zwracają uwagę na minimalną odle-
głość między pieszymi i kwestię wycho-
dzenia z domu osób do 18. roku życia bez 
nadzoru opiekuna.  Po raz kolejny apeluje-
my o przestrzeganie wprowadzonych ogra-
niczeń z uwagi na epidemię koronawirusa 
COVID-19. Starajmy się nie wychodzić 
i pozostawać w domach. W sytuacjach 

niestosowania się do nakazów i zakazów 
funkcjonariusze będą stanowczo reagować 
i egzekwować przestrzeganie przepisów. Za 
złamanie przepisów związanych z epide-
mią grozi kara grzywny od 5 do 30 tys. zł.

- Każdy przypadek traktujemy indywi-
dualnie – informuje Zespół Prasowy Ko-
mendy Głownej Policji. - Dajemy też moż-

liwość nieprzyjęcia mandatu i skierowania 
sprawy do sądu. Jeśli chodzi o stanowienie 
prawa, jesteśmy wykonawcami przepisów 
stanowionych przez regulatora. 

Aktualne restrykcje są ważne (na razie!) 
do 11 kwietnia tego roku. Co będzie dalej? 
Nie wiadomo...

Rafał Korbut
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Wielkanoc!
Tradycje i zwyczaje świąteczne

Czwartek, 9 kwietnia 2020 | Express Powiatu Kartuskiego

Wielkanoc jest najstarszym i naj-
ważniejszym świętem chrześci-
jańskim. Celebruje się Misterium 
Paschalne Jezusa Chrystusa. 
Wielka Niedziela ma na celu upa-
miętnienie śmierci i drogi krzyżo-
wej Mesjasza. Jezus poprzez woje 
zmartwychwstanie potwierdził, 
że jest Synem Bożym. 

Tradycje i zwyczaje wielkanocne są 
zależne od regionu, w którym miesz-
kamy. Jednak wszędzie święto roz-
poczynamy od Niedzieli Palmowej, 
zwanej kiedyś Niedzielą Wierzbną 
lub Kwietną. Niegdyś strojono wła-
sne, kolorowe palemki, które robio-
no z gałązek wierzbowych, buksz-
panu, kwiatów lub nawet suszo-
nych ziół. W dzisiejszych czasach 
ludzie często decydują się na za-
kup już gotowej palemki. Z przygo-
towaną, kolorową palemką zazwy-
czaj udajemy się do kościoła na po-
święcenie, ponieważ przypisywa-
no jej magiczne właściwości, które 
miały zapewniać rodzinie szczęście. 
Zwyczaj święcenia pokarmów 
w Wielką Sobotę ma korzenie po-
gańskie, jednak został uświęcony 
przez Kościół. Dzisiaj stroimy wikli-
nowy koszyczek i wkładamy do nie-
go pokarm. Zawartość święcon-
ki jest zależna od regionu, w któ-
rym mieszkamy, jednak w każdym 
koszyczku znajduje się jajka, chleb, 
kiełbasa, sól, baranek, chrzan i ka-

wałek ciasta. Z przygotowanym ko-
szyczkiem wielkanocnym udaje-
my się do Kościoła na symboliczne 
święcenie pokarmu. Dawniej świę-
cono wszelkie pokarmy, które mia-
ły zostać spożyte podczas śniada-
nia wielkanocnego. Wszystkie dania 
układane były w wielkich koszach 
i zanoszono je do Kościoła. Bywała 
możliwość poświęcenia pokarmów 
przed domem, gdzie na białych ob-
rusach lub płachtach rozkładano 
wszystkie dania, a następnie przyjeż-
dżał ksiądz w celu poświęcenia ich.  
Malowanie jajek jest zdecydowanie 
najciekawszym zwyczajem dla dzie-
ci. Kolorowe pisanki, to jedne z głów-
nych pokarmów koszyka wielkanoc-
nego i najbardziej kojarzą się malu-
chom z Wielkanocą. Zwyczaj wy-
wodzi się ze starosłowiańskich wie-
rzeń. Jajko podobnie jak dzisiaj 
zwiastowało początek nowego ży-
cia. Kiedyś malowanie jajek było za-
daniem kobiet. Mężczyznom nie 
wolno było tego zadania wykony-
wać jak i przebywać w pomieszcze-
niu, gdzie pisanki były malowane. 
Kolor jajek mógł być tylko czerwo-
ny, ponieważ według legendy Ma-
ria Magdalena, po zmartwychwsta-
niu Jezusa, spostrzegła, iż zakupio-
ne przez nią jajka zabarwiły się na 
kolor czerwony. Zwyczaj zachował 
się do dnia dzisiejszego, jednak ko-
lory jajek są różne. Teraz nie zwraca 
się uwagi aby pisanki tylko i wyłącz-

nie były czerwone, ale aby były jak 
najbardziej kolorowe. Dla dzieci jest 
to wyjątkowa zabawa, na którą wy-
czekują cały rok, tak jak na pierwszą 
gwiazdkę na niebie w Święto Boże-
go Narodzenia. Nie tylko najmłodsi 
wpadają na różne pomysły malun-
ków na jajkach, ale również dorośli!  
Poniedziałek Wielkanocny jest rów-
nież kolejnym wesołym dniem i do-
brą zabawą dla najmłodszych. Koja-
rzy nam się przede wszystkim z ob-
lewaniem wodą innych. Ten zwyczaj 
również pochodzi od pogan, a jego 
symbolem jest oczyszczenie z zimo-
wego brudu i budzenie się przyro-
dy na wiosnę. Dzisiaj na Poniedziałek 
Wielkanocny często mówi się śmi-
gus-dyngus. Kiedyś były to dwa od-
rębne zwyczaje. Śmigus był to zwy-
czaj oblewania się zimną wodą, aby 
się oczyścić oraz smagania gałązka-
mi po nogach. Natomiast dyngus 
polegał na wykupieniu się od oble-
wania wodą i smagania. Panna mo-
gła wykupić się przez podarek tra-
dycyjnej pisanki lub innej potrawy 
z świątecznego stołu i nie być przy 
tym oblewana i smagana.
W wielu regionach znajdą się całko-
wicie nam nowe zwyczaje. W okoli-
cach Wieliczki znanym zwyczajem 
jest Siuda Baba. Chłopcy przebie-
rają się za starsze kobiety i zacze-
piają spacerujących prosząc o dat-
ki na “tabaczkę”.  Kolejnym krakow-
skim zwyczajem był Emaus. Nazwa 
pochodzi od biblijnej wsi Emaus, do 
której podążał zmartwychwstały Je-
zus. Obchodzono go w Poniedziałek 
Wielkanocny. Między kościołem św. 
Salwatora, kaplicą św. Małgorzaty, 
a murami klasztora Sióstr Norber-
tanek na Zwierzyńcu do dnia dzi-
siejszego odbywa się tam odpust. 
Niegdyś tego dnia młodzież nosiła 
wierzbowe różdżki, na którym roz-
winięte były już bazie i w drodze na 
Emaus chłopcy bili nimi dziewczę-
ta pytając: “Cóż tak nieskoro idziesz 
na Emaus?”.  Natomiast na kaszu-
bach, w śmigus-dyngus gromada 
chłopców chodziła w nocy po wsi 
z gałązkami jałowca. Dziewczęta 
przed obawą smagania jałowcem 
po gołym ciele, zakładały spodnie.  
Każdy region ma swój wyjątkowy 
zwyczaj, który czyni Wielkanoc bar-
dzo wesołym i radosnym świętem. 
/NS/

Wielkanoc
w dobie koronawirusa

Przez panującą na całym 
świecie pandemię koronawi-
rusa, tegoroczne święta Wiel-
kanocne nie wydają się być ta 
wesołe, jak co roku. 
Ze względu na bezpieczeń-
stwo, rodziny nie mogą świę-
tować zmartwychwstania Je-
zusa Chrystusa wspólnie - naj-
ważniejsze jest zdrowie. Jak 
w takim razie będzie wyglądał 
świąteczny stół?
Pomimo zaistniałej sytuacji, 
w wielu domach z pewnością 
święta Wielkanocne będą cele-
browane w rodzinnym gronie. 
Jednak warto ograniczyć spo-
tkania do małej ilości osób, aby 
nie ryzykować zakażeniem sie-
bie bądź innych.  
W tym roku dekorując stół 
warto pamiętać, aby skupić się 
na jakości i czystości. Polecamy 
rezygnację z kupna gotowych 
potraw dla własnego bezpie-
czeństwa. W internecie moż-
na znaleźć wiele przepisów na 
proste świąteczne dnia. Dodat-
kowo, wiele osób co roku wy-
biera się na zakupy świątecz-
nych prezentów i akcesoriów. 
Nie jest to konieczna sytuacja 
wyjścia z domu, nie ma potrze-
by podróżowania po sklepach 
w celu zakupu ozdób świą-
tecznych. Zamiennie poleca-
my sklepy internetowe, dzięki 
którym będzie można wyko-

nać takie zakupy jednocześnie 
nie przemieszczając się i nie 
narażając zdrowia.  
Święcenie pokarmów jest 
istotnym elementem Wiel-
kanocy. Zostaje pobłogosła-
wiony pokarm, który będzie 
spożywany podczas świą-
tecznego śniadania. Dziele-
nie się poświęconym jajkiem 
jest tradycją, tak jak dzielenie 
się opłatkiem. W tym roku, ze 
względu na szybkie rozprze-
strzenianie się koronawirusa 
na całym świecie, Kościół za-
proponował, aby błogosła-
wić pokarmy we własnym za-
kresie. Każdy chrześcijanin się 
modli, może więc odmówić 
odpowiednią modlitwę, któ-
rej teksty będą dystrybuować 
parafie.
Trzeba pamiętać, że powin-
niśmy maksymalnie ogra-
niczyć przemieszczanie się. 
Jest to bardzo poważny pro-
blem, stoimy wszyscy przed 
ogromnym wyzwaniem wła-
śnie w okresie świąt, ale 
mimo tego zastosujmy się 
do ograniczeń i pozostańmy 
w domach. Święta są przeży-
ciem duchowym, religijnym 
i rodzinnym dla wszystkim. 
Jednak bliski kontakt, przy 
stole, w okresie epidemii, jest 
wielkim ryzykiem zakażenia. 
Postarajmy się zatem o to, 
aby święta Wielkanocne były 
symbolem życia, a nie epi-
demii.  
Święta Wielkanocne w zaist-
niałej sytuacji wydają się być 
smutne. Ale wcale nie muszą. 
Trzeba pamiętać, że wszyst-
kie ograniczenia są ratun-
kiem i pomocą. Pomimo pa-
nującej epidemii, można się 
postarać, aby koronawirus 
nie odebrał radosnego świę-
towania zmartwychwstania 
Jezusa Chrystusa. Zostańmy 
w domu i spędźmy tegorocz-
ne święta szczęśliwie! 
/NS/
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SpoSób przygotowania: 
Ziemniaki obierz i pokrój w cienkie plastry. W naczy-1. 
niu żaroodpornym ułóż warstwy ziemniaków, prze-
sypując je solą i świeżo mielonym pieprzem. Całość 
zalej śmietanką, wstaw do piekarnika nagrzanego 
do 180 st. C i piecz ok. 1 godziny. Ziemniaki powin-
ny wchłonąć śmietankę, stać się miękkie i kremowe 
w smaku.

Piersi z kurczaka przekrój w poprzek tak, aby jeden 2. 
bok pozostał nieprzekrojony. Rozłóż na płasko, roz-
bij delikatnie tłuczkiem, oprósz solą i pieprzem. Na 
każdej piersi rozłóż liście szpinaku, połóż kawałek 
zimnego masła, posyp posiekaną natką pietruszki 
i zawiń w roladkę. Postaraj się boki zwinąć do środ-
ka. Tak przygotowaną roladkę owiń trzema plastrami 
szynki parmeńskiej i odłóż na bok.

Po przygotowaniu wszystkich roladek, rozgrzej na 3. 
patelni olej i dokładnie obsmaż roladki ze wszystkich 
stron. Przełóż do naczynia żaroodpornego lub, jeśli 
masz możliwość, wstaw razem z patelnią do piekar-
nika nagrzanego do 180 st. C i piecz ok. 20 minut. Po 
upieczeniu podaj z chrzanem śmietankowym Krakus 
i z ziemniakami w śmietanie.

ROLADKi Z fiLETU Z KURCZAKA ZE 
SZPiNAKiEM, W SZyNCE PARMEń-
SKiEJ, PODAWANE Z ChRZANEM ŚMiE-
TANKOWyM. 

Składniki:
• pojedyncze piersi z kurczaka 4 sztuki
• liście szpinaku, 2 garści 
• masło 50g
• świeża natka pietruszki
• szynka parmeńska 12 plastrów
• sól
• pieprz czarny świeżo mielony
• olej do smażenia
• ziemniaki 500g
• śmietanka 30% 300g
• chrzan śmietankowy (np. Krakus)

Delikatne 
roladki

SpoSób przygotowania: 
Piekarnik nagrzej do 200 st. C. Szpi-1. 
nak wrzuć na osolony wrzątek i gotuj 
3 minuty. Odcedź i posiekaj (jeśli uży-
jesz mrożonego, najpierw go rozmroź 
i odciśnij nadmiar wody). Fetę pokrój 
w kostkę, a łososia podduś lekko na 
maśle. 

W pojemniku ubij mikserem całe jaja, 2. 
śmietanę i oliwę. Wsyp do nich mąkę 
z proszkiem, zioła oraz przeciśnięty 
czosnek i krótko miksuj na niskich ob-
rotach. Dodaj szpinak, fetę i kawałki 
łososia (bez skóry), mieszając wszyst-
kie składniki ręcznie. Powinno wyjść 
gęste, zwarte ciasto. 

Rękami oprószonymi mąką odrywaj 3. 
kawałek ciasta, formując z niego kulę. 
Każdą z nich układaj na blasze wyło-
żonej papierem do pieczenia. Piecz aż 
bułeczki wyrosną i nabiorą złocistego 
koloru (ok. 12-15 minut). Ostudzo-
ne bułeczki przekrawaj, posmaruj do 
smaku chrzanem śmietankowym (np. 
firmy Krakus) i posyp kiełkami.

SPRóBUJ NiEZWyKłyCh, WyTRAWNyCh BUłECZEK 
Z łOSOSiEM, SZPiNAKiEM i fETą.  

Składniki (na ok. 12 Sztuk): 
• mąka tortowa 2 szklanki
• wiejskie jaja 2 sztuki
• ser feta 200g
• szpinak w liściach (może być mrożony) 150g
• łosoś 150 g
• gęsta śmietana 18% 3/4 szklanki
• oliwa z oliwek 3 łyżki
• proszek do pieczenia 2 łyżeczki
• zioła prowansalskie
• czosnek 2 ząbki
• masło klarowane do smażenia
Do podania:
• chrzan śmietankowy Krakus
• kiełki rzeżuchy i/lub rzodkiewki

Wytrawne bułeczki 

Wielkanocne symbole
Każde Święta obfitują w rozma-
ite tradycje i symbole, w tych 
nadchodzących tych symbo-
li jest bardzo dużo, a większość 
z nich wiąże się z nowym życiem, 
odrodzeniem, oczyszczeniem 
i zwycięstwem dobra nad złem. 

Wielkanoc jest dla chrześcijan naj-
ważniejszym świętem w roku – to 
triumf życia nad śmiercią i dobra 
nad złem. Znamienne jest, że ob-
chodzimy je wiosną, gdy przyroda 
budzi się do życia. Niegdyś obcho-
dy Świąt Wielkiej Nocy były łączo-
ne z powitaniem wiosny, nic więc 
dziwnego, że w obrzędach pojawia-
ją się takie symbole, jak zielone ga-

łązki palmy, ogień, woda czy jajko. 
Palmy wielkanocne upamiętniają 
wjazd Jezusa do Jerozolimy, gdy 
zebrany tłum witał Go z gałązkami 
palmowymi w rękach. Tradycyjne 
palmy w Polsce często wykonywa-
ne były z gałązek wierzby. i nie bez 
powodu – bo wierzba w kościele 
katolickim od wieków była sym-
bolem zmartwychwstania i nie-
śmiertelności duszy. Powszechne 
było przekonanie, że palma wiel-
kanocna chroni ludzi i zwierzęta 
przed chorobami i wszelkim złem 
przez kolejny rok. 
W Wielką Sobotę, oprócz pokar-
mów, święci się ogień i wodę. To 
kolejne dwa symbole świąteczne.

Ogień chrześcijanie przyjmu-
ją jako znak Jezusa Chrystu-
sa – światłości, która rozprasza 
wszelki mrok i ciemność. Dlatego 
o zmierzchu przed kościołami roz-
palane jest ognisko, które kapłan 
święci, a zgromadzeni wierni za-
palają od niego przyniesione ze 
sobą świece. 
Woda natomiast to od zamierz-
chłych czasów symbol oczysz-
czenia, uzdrowienia, źródła życia 
i odrodzenia ducha i ciała. War-
to zauważyć, że tradycją jest ob-
lewanie się wodą w drugi dzień 
świąt, czyli w tzw. „Lany ponie-
działek”. i chyba najbardziej koja-
rzony z Wielką Nocą symbol – czy-

li jajko. Z jajka wykluwa się nowe 
życie. Dla chrześcijan symbolizuje 

odrodzenie się na nowo poprzez 
sakramenty, jako Dziecko Boże.
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Weź udział w konkursie, pokoloruj obrazek (technika dowolna - może 
być pokolorowany farbami, kredkami, pisakami, itp., ale może to 
też być wyklejanka) i wyślij na nasz adres redakcyjny: GWE24.pl, ul. 
Gniewowska 7, 84-200 Wejherowo. Do wygrania atrakcyjne nagrody! 
Najciekawsze kolorowanki opublikujemy w naszej gazecie 
lub na portalu GWE24.pl. Na prace czekamy do 20 kwietnia!
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W związku z ogłoszeniem na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia 
epidemicznego do odwołania wykonywa-
nie zadań przez Urząd Gminy Sierakowi-
ce podlega ograniczeniu polegającym na 
wykonywaniu zadań w sposób wyłączający 
bezpośrednią obsługę interesantów.

Jak zatem złożyć nową deklarację za od-
pady, zrobić korektę liczby osób lub zgło-
sić kompostownik?

Sprawy związane z deklaracjami i opła-
tami za odpady są załatwiane na podsta-

wie wniosku złożonego pocztą tradycyjną 
lub za pośrednictwem platformy ePUAP 
z wykorzystaniem profilu zaufanego. 

W celu uzyskania informacji, jak zała-
twić sprawę, rekomendowany jest kontakt 
telefoniczny lub za pośrednictwem e-mail  
sierakowice@sierakowice.pl.

Z uwagi na zwiększoną liczbę dzwonią-
cych w sprawach gospodarki odpadami 
Urząd Gminy Sierakowice uruchomił 
dodatkowy nr telefonu (58) 681-95-88 
pod którym można zasięgnąć informacji 

na temat obowiązku i sposobu wypełnia-
nia deklaracji.

 Gotowe druki deklaracji z naniesionymi 
stawkami wg typu nieruchomości są do-
stępne na stronie urzędu sierakowice.pl. 

Wszelkich informacji udzielają pracow-
nicy Referatu Ochrony Środowiska: Anna 
Płotka, telefon (58) 681-95-88; Alicja 
Stenka, telefon (58) 681-95-66. 

Urząd Gminy Sierakowice rezygnuje 
z wysyłki dowodów wpłaty (blankietów 
opłat) w wersji papierowej. Informacje 

o kwocie i nr konta są wysyłane do miesz-
kańców w formie wiadomości sms lub na 
podany w deklaracji adres email. Dowody 
wpłaty (blankiety opłat) można otrzymy-
wać drogą mailową. Zainteresowani pro-
szeni są o podanie nr tel. komórkowego 
lub adresu email pod nr tel.58 681-95-66, 
681-95-88.

Uwaga - terminowe wniesienie opłaty 
w prawidłowej wysokości nie może być 
uzależnione od otrzymania papierowej 
wersji druku opłat. Opłaty ustalone w de-
klaracji należy wnosić bez wezwania, do-
konując płatności na swój indywidualny 
rachunek bankowy.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych w Sierakowicach jest nadal 
czynny i przyjmuje odpady. Obsługa PSZO-
K-u ma obowiązek ograniczyć do minimum 
kontakt z osobami przywożącymi odpady. 
W tym celu obsługa klientów jest prowa-
dzona poprzez „okienko”. Do potwierdzenia 
prawa do korzystania z PSZOK-u niezbęd-
na jest Karta PSZOK (którą otrzymali wszy-
scy składający tzw. deklaracje śmieciowe).

W okienku budynku administracyjnego 
w PSZOK-u wystawiony został skaner. Po 
oddaniu odpadów należy przyłożyć kartę 
do czytnika i potwierdzić ilości dostarczo-
nych odpadów. 

Z uwagi na to że firma obsługująca od-
bieranie odpadów wstrzymała obsługę 
klientów w biurze, worki na odpady segre-
gowane wydawane będą jedynie w PSZOK 
w Sierakowicach, ul. Brzozowa 2a.

/raf/

Gospodarka odpadami 
GM. SIERAKOWICE | Do odwołania wprowadzono istotne zmiany w obsłudze mieszkańców 
w zakresie gospodarki oraz opłat za odpady komunalne w okresie pandemii koronawirusa. 

Polub nas
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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 ZAMiENiĘ: 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.

EXP.PDP. 

Szukam 

stolarza,

na terenie

Kartuz

tel. 500 XXX 601

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

NIERUCHOMOŚCI

sPrzedaM

Poszukuję wynajĄĆ

wynajMę

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

EDUKACJA

krótkie porady z matematyki, fi-
zyki i chemii 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 

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 
plenerowe, chrzty, komunie, tel. 697 
442 013

TOWARZYSKIE

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

sianokiszonka 120x120, dobrej 
jakości, cena 80 zł, Szemud, tel. 510 
751 837

słoMa sucha 120x120, cena 40 zł, 
Szemud, tel. 510 751 837

lodówkę dużą, tanio, stół na kół-
kach, tel. 576 204 945

kultwator 2m, stan dobry, 950 zł, 
tel. 510 751 837

rozsiewacz lej 480 zł, opryski-
wacz 400 l, lance 12m mało używany 
1480 zł, tel. 600 667 860

złota rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, trans-
port, prace w ogrodzie, okolice Lu 
zina, Wejherowa, tel. 693 737 381

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

Zamów ogłosZenie

drobne!

*Więcej na temat sms w ramce powyżej 

79567 
(9 zł + VAT)

72051 
(2 zł + VAT)

/expressy.pl
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