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Jak prawidłowo 
wysprzątać mieszkanie 
po koronawirusie?

Jeżeli osoba po przebytym zakaże-
niu koronawirusem jest już zdrowa, 
minie czas a dwa kolejne testy na 
obecność wirusa SARS-CoV-2 będą  
negatywne, trzeba zdezynfekować 
całe mieszkanie.
str. 2

e-usługa zamiast wizyty 
w urzędzie skarbowym

Urząd Skarbowy w Starogardzie 
Gdańskim zdecydował się na dal-
sze czasowe ograniczenie dostępu 
do placówki ze względu na roz-
przestrzenianie się koronawirusa.

str. 5

Jak działa aplikacJa 
„kwarantanna domowa”?

Kwarantanna domowa – to aplika-
cja, która ułatwia i usprawnia prze-
prowadzenie obowiązkowej kwaran-
tanny w warunkach domowych.

str. 11

Nowy sprzęt 
do edukacji zdalnej

Gmina Starogard Gdański złożyła wniosek w Minister-
stwie Cyfryzacji na dofinansowanie zakupu 23 laptopów. 
Komputer posłużą nauczycielom w prowadzeniu e-lekcji.
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Jak prawidłowo 
wysprzątać mieszkanie 
po koronawirusie?

Przede wszystkim warto:

dobrze wywietrzyć mieszkanie, pozostawia-•	
jąc okna szeroko otwarte przynajmniej przez 
30 minut,
 wymyć wszystkie powierzchnie płaskie (pod-•	
łogi, szafki, blaty)
wyprać ubrania i pościel po chorym a później •	
wstawić pustą pralkę z detergentem i octem,
wyparzyć sztućce i naczynia, wymyć łazien-•	
kę i kuchnię,
odkazić klamki, włączniki światła, telefon, •	
pilot od telewizora i wszystkie inne rzeczy, 
które mogła dotykać osoba zakażona korona-
wirusem.

Jeżeli osoba po przebytym zakażeniu koronawirusem jest już zdrowa, mi-
nie czas a dwa kolejne testy na obecność wirusa SARS-CoV-2 będą  nega-
tywne, trzeba zdezynfekować całe mieszkanie.

Najnowsze dane dowodzą, że w po-
wietrzu wirus zostaje do 3 godzin, na 
miedzi do 4 godzin, na tekturze dobę, 
a na plastiku i stali nierdzewnej do 
trzech dni. 

Zanim przystąpimy do sprzątania 
musimy przygotować środki dezyn-
fekcyjne na bazie alkoholu (min. 60 
proc.) lub chloru. Ponadto mop, ścier-
ki, ręczniki papierowe i rękawiczki. 
Wszystkie artykuły muszą być jedno-
razowe i  po sprzątaniu trzeba je wy-
rzucić. Sprzątanie należy wykonywać 
w gumowych rękawiczkach.

Czy obróbka termiCzna 
niszCzy koronawirusa?

Dokładna obróbka 
termiczna niszczy wi-
rusa, ponieważ koro-
nawirus ulega znisz-
czeniu gdy zasto-
suje się odpowied-
nią kombinację cza-
su i temperatury np. 
60stC przez 30 min. 
Tak więc w przypad-
ku mięsa, produktów 
surowych, typowa ob-
róbka cieplna elimi-
nuje zanieczyszcze-
nie mikrobiologiczne, 
w tym również SARS 
COV-2.

Zmiana terminów rekrutacji 
do przedszkoli

Rekrutacja dzieci do przed-
szkoli publicznych, zostanie 
przeprowadzona w dniach od 
04.05.2020 r. od godz. 9:00 do 
18.05.2020 r. do godz. 15:00 
przy wsparciu systemu elektro-
nicznego dostępnego na stro-

nie internetowej Urzędu Miasta 
Starogard Gdański oraz na stro-
nach internetowych przedszkoli 
biorących udział w procesie na-
boru.
Struktura organizacyjna placó-
wek na rok szkolny 2020/2021 

przewiduje zapisy dzieci uro-
dzonych w latach 2014 – 2017, 
zamieszkałych na terenie Miasta 
Starogard Gdański.
W przypadku dziecka starsze-
go-odroczonego, rejestracji do-
konuje się osobiście, po uprzed-
nim, telefonicznym lub za po-
średnictwem kontaktu e-mail 
umówieniu się w przedszkolu 
pierwszego wyboru, do którego 
muszą udać się rodzice/ opieku-
nowie prawni celem dokonania 
rejestracji.
Rodzice/opiekunowie praw-
ni, dokonując zgłoszenia dziec-
ka, mają możliwość wskaza-
nia maksymalnie 3 przedszkoli 
w preferowanej przez siebie ko-
lejności (pozycja nr 1 oznacza 
najwyższy priorytet, a pozycja 
nr 3 najniższy).
(UM Starogard)

Prezydent Miasta Starogard Gdański zmienił zarządzenie w sprawie ustalenia na rok szkolny 
2020/2021 terminów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, postępowaniu uzupełniającym 
oraz terminów składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach pod-
stawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański.
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Swój Apel kierują do wszystkich!

Swój Apel kierują do wszystkich!

W czasie udzielanej pomocy przez personel medyczny - leka-
rzy i ratowników oraz przez wszystkich pracowników służb ra-
tunkowych, w tym strażaków i policję NIE UKRYWAJ informa-
cji, które mogą mieć kluczowe znaczenie w postawieniu diagno-
zy. POWIEDZ PRAWDĘ, jeżeli w ostatnim czasie byłeś na urlopie 
w strefie zwiększonego występowania zakażeń koronawirusem lub 
odwiedzałeś rodzinę czy znajomych, którzy przebywają na obo-
wiązkowej kwarantannie po powrocie do Polski.

W ostatnich dniach zanotowano dziesiątki przypadków, gdzie 
chorzy z różnych względów bali się powiedzieć o potencjalnym 
zagrożeniu. Zatajenie takich informacji skutkuje tym, że zespół 
ratowników musi poddać się 14-dniowej kwarantannie, a to zna-
cząco osłabia możliwość reagowania służb w kryzysowych sytu-
acjach i wydłuża czas oczekiwania na otrzymanie pomocy!

BĄDŹ ODPOWIEDZIALNY! Możesz w ten sposób ocalić zdro-
wie lub życie swoje i swoich najbliższych.

(źródło: OSP Pelplin)

Akcję #NieKłamMedyka zapoczątkowali pracownicy zespołów ratownictwa medycznego. To oni zazwyczaj mają pierwszy kontakt 
z pacjentem, który potrzebuje nagłej pomocy. W inicjatywę włączyli się również strażacy, biorący udział w akcjach ratowniczych 
przy wypadkach komunikacyjnych oraz pożarach.

Nowy sprzęt do edukacji zdalnej

- Złożyliśmy wniosek o sfinansowanie zakupu 23 
laptopów wraz z oprogramowaniem i słuchawkami. 
Zestawy trafią do 9 naszych placówek oświatowych 
i będą wspomagać nauczycieli w e-edukacji – wyja-
śnia Bartłomiej Sadowski z Urzędu Gminy w Staro-
gardzie Gdańskim.

Gmina Starogard Gdański nie czekając na zakończe-
nie procedury zakupiła już niezbędny sprzęt. Nieba-
wem trafi w ręce nauczycieli i  będzie wykorzystywa-
ny do prowadzenia zajęć elektronicznych. Po zakoń-
czeniu epidemii i  wznowieniu lekcji, sprzęt pozosta-
nie w szkołach i będzie wykorzystywany na przykład 
w pracowniach komputerowych.

Pieniądze na zakup sprzętu pochodzą z Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa. Do podziału jest po-
nad 180 mln zł. Górna granica dotacji dla samorzą-
dów naszej wielkości to 70 tys. zł. Resort cyfryzacji 
zapewnia, że każdy samorząd, który złoży wniosek 
otrzyma dofinansowanie.

- Stale monitorujemy potrzeby uczniów oraz nauczy-
cieli i reagujemy na nie. Reagujemy na bieżąco a zło-
żony wniosek to tylko jeden z elementów wsparcia na-
uczycieli i uczniów w czasie pandemii – mówi Mag-
dalena Forc-Cherek, Wójt Gminy Starogard Gdański.

Pierwsze laptopy i tablety trafiły już do potrzebują-
cych uczniów. Nasze szkoły wypożyczyły je rodzi-
nom, w których jest za mało sprzętu, np. ze względu 
na dużą liczbę dzieci lub nie ma go wcale.
źródło: ugstarogard.pl

Gmina Starogard Gdański złożyła wniosek w Ministerstwie Cyfryzacji na dofinansowanie zakupu 23 laptopów. 
Komputer posłużą nauczycielom w prowadzeniu e-lekcji.
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REKLAMA                                                      104/2019/RL

Czy koronawirusem 
można zarazić się 
drogą pokarmową?

Jednocześnie, Główny In-
spektor Sanitarny przypo-
mina o konieczności za-
chowania podstawowych 
zasad bezpieczeństwa i hi-
gieny polegających na uży-
waniu w punkach sprzeda-
ży pieczywa rękawiczek lub 
torebek jednorazowych.

W przypadku jakichkolwiek 
wątpliwości bądź obaw, wy-
starczy umieścić zakupione 
pieczywo na około 2 mi-
nuty w piekarniku nagrza-
nym wcześniej do tempe-
ratury 180-200°C. Dostęp-
ne źródła naukowe wskazu-
ją, że wirusy ulegają inak-
tywacji w temperaturze ok. 
60-70°C.

Ze względu na obawy klientów kupujących pieczywo luzem  informujemy, że nie ma żadnych do-
niesień naukowych wskazujących na zakażenie koronawirusem drogą pokarmową.
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Czy istnieją 
„przeciwwirusowe” 
produkty spożywcze?

Właściwości lecznicze może wykazywać 
tylko produkt leczniczy, którego definicję 
zawiera ustawa – Prawo farmaceutyczne: 
„produktem leczniczym jest substancja 
lub mieszanina substancji, przedstawiana 
jako posiadająca właściwości zapobiegania 
lub leczenia chorób występujących u ludzi 
lub zwierząt lub podawana w celu posta-
wienia diagnozy lub w celu przywrócenia, 
poprawienia lub modyfikacji fizjologicz-
nych funkcji organizmu poprzez działa-

nie farmakologiczne, immunologiczne lub 
metaboliczne” .
Informacje na temat żywności muszą być 
rzetelne, jasne i łatwe do zrozumienia dla 
konsumenta. Dlatego też znakowanie, pre-
zentacja i reklama nie mogą przypisywać 
jakiemukolwiek środkowi spożywczemu 
właściwości zapobiegania chorobom lub 
leczenia chorób ludzi bądź też odwoływać 
się do takich właściwości.
Podsumowując – wskazywanie w oznako-

waniu, prezentacji czy reklamie środków 
spożywczych, w tym suplementów die-
ty  na ich właściwości lecznicze (takie jak 
np.: działanie przeciwwirusowe, leczenie 
grypy, ochrona przed zarażeniem SAR-
S-Cov-2, leczenie infekcji COVID-19) 
stanowi naruszenie prawa i nie znajduje 
oparcia w medycynie opartej na faktach.

Ostrzegamy zatem przed korzystaniem 
z takich ofert.

W przestrzeni publicznej, w szczególności w Internecie pojawia się coraz więcej ofert pro-
duktów o sugerowanych właściwościach przeciwwirusowych lub chroniących przed zaraże-
niem SARS-Cov-2. Wiele z nich dotyczy suplementów diety.

e-usługa zamiast wizyty w urzędzie skarbowym
urząd skarbowy w starogardzie gdańskim zdecydo-
wał się na dalsze czasowe ograniczenie dostępu do 
placówki ze względu na rozprzestrzenianie się koro-
nawirusa.

Ograniczenie dostępu potrwa do 10 kwietnia 2020 r.

Zachęca się do korzystania z elektronicznych form rozli-
czeń i zdalnego kontaktu.

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zachęca do ko-
rzystania z e-usług oraz kontaktu z poprzez e-PUAP i in-
folinie. Twój e-PIT i e-Deklaracje dostępne na podat-
ki.gov.pl pozwalają na rozliczanie podatków bez wizyty 
w urzędzie skarbowym.

PODATKI BĘDZIESZ MÓGŁ ROZLICZYĆ NA 2 SPOSOBY

On-line poprzez Twój e-PIT, e-Deklaracje, e-PUAP

W urzędzie – poprzez wrzucenie deklaracji, pism, innych 
dokumentów do wystawionych urn. W tym przypadku bez 
potwierdzenia wpływu do urzędu.

kontakt telefoniCzny do urzędu skarbowego:

PIT – nr telefonu: (58) 56 333 10
VAT – nr telefonu (58) 56 333 20
CIT – nr telefonu  (58)  56 333 10
spadki/darowizny – nr telefonu: (58)  56 114 85
PCC – nr telefonu (58) 56 333 81
zaświadczenia -  nr telefonu (58) 56 256 71
rejestracja podatników – nr telefonu (58) 56 333 24
egzekucja adm. – nr telefonu: (58) 56 285 05, 56 258 08, 
56 283 15, 530 75 08

Złamał kwarantannę, 
poniesie konsekwencje

25 marca kierownik Komisariatu Policji w Pelplinie otrzymał zgło-
szenie, że jeden z mieszkańców gminy złamał obowiązek kwaran-
tanny. Funkcjonariusz wysłał do miejsca zamieszkania mężczyzny 
pelplińskich policjantów. Okazało się, że mężczyzna zdążył wrócić 
na miejsce przed przyjazdem stróżów prawa. Mundurowi w roz-
mowie z 28-latkiem ustalili, że opuścił miejsce zamieszkania, gdyż 
miał ochotę pójść na zakupy.

Teraz w tej sprawie policjanci przeprowadzą postępowanie w spra-
wie o wykroczenie z art. 116 kodeksu wykroczeń, które dotyczy 
nieprzestrzegania przez osoby podejrzane o chorobę, odpowied-
nich nakazów i zakazów związanych z izolacją. W takim przypad-
ku osoba może zostać ukarana grzywną w wysokości do 500 zł. 
Niezależnie od tego, policjanci przekażą informację o nieprze-
strzeganiu zasady kwarantanny do Powiatowego Inspektora Sani-
tarnego, który w prowadzonym przez siebie postępowaniu może 
nałożyć na mężczyznę grzywnę w wysokości 30 tys. złotych.

Codzienne sprawdzenia i kontakt telefoniczny z osobami odby-
wającymi kwarantannę, mają na celu nie tylko sprawdzenie, czy 
osoba stosuje się do jej zasad. Poza sprawdzeniem, czy osoba jest 
w miejscu wskazanym, funkcjonariusze pytają ją również o to, czy 
potrzebna jest jej jakaś pomoc lub wsparcie.
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Przypomnijmy, w lutym br. Gmina Zblewo powtórnie ogłosiła 
przetarg na modernizację stadionu sportowego w Zblewie. Jedy-
ną ofertę na przebudowę stadionu złożyła firma GRETA SPORT 
z Dąbrowy Górniczej, która ma ogromne doświadczenie w bu-
dowie i modernizacji obiektów sportowych na terenie całej Pol-
ski.  Roboty budowlane, zgodnie z umową winny zakończyć się 
do 30 listopada 2020 r. Zakres inwestycji obejmuje m.in. budowę 
bieżni lekkoatletycznej ze sztucznej nawierzchni o długości 400m 
4-torowej, oraz bieżni na dystansie 100m, 110 m na prostej 6 toro-
wej wraz z profesjonalnym odwodnieniem. Ponadto zostanie zbu-
dowana skocznia do skoku w dal i trójskoku ze wspólnym roz-
biegiem. Przebudowane zostanie boisko piłkarskie, które przede 

wszystkim zyska nowe nawodnienie. Zmodernizowany zostanie 
również drenaż odprowadzający wodę pod murawą. Na obiekcie 
zostanie zasiana naturalna trawa. Zostaną zainstalowane tu m.in. 
nowe bramki oraz wiaty dla zawodników. Wymienione będą tak-
że wszystkie siedziska na jednolity kolor, a stadion zostanie ogro-
dzony. 
Przypomnijmy, że zadanie inwestycyjne jest dofinansowane z Mi-
nisterstwa Sportu, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycz-
nej, w ramach Pilotażowego Programu Modernizacji Infrastruk-
tury Sportowej – Mały Klub. Modernizacja stadionu w Zblewie 
otrzymała dofinansowanie z ówczesnego Ministerstwa Sportu 
i Turystyki w wysokości 1 581 300 zł, wliczając w to częściowo 

inwestycję wykonaną w 2018 r. w Borzechowie. Wartość zadania 
w Zblewie wyniesie ok. 2,85 mln zł.

Wybudowany został również zjazd publiczny do dro-
gi krajowej DK 22. W ulicy Dworcowej zmianie ule-
gła geometrii i konstrukcja nawierzchni, wybudowano 
zjazdy indywidualne oraz skrzyżowanie proste typ „T” 
z ul. boczną Dworcową. Celem realizacji zadania inwe-
stycyjnego jest podwyższenie parametrów technicznych 
drogi, zwiększenie nośności, dostosowanie do potrzeb 
osób niepełnosprawnych, poprawa bezpieczeństwa ru-
chu drogowego i dojazdu do obiektów użyteczności pu-
blicznej oraz do sołectwa Cis na odcinku 688 mb.
Do zakończenia robót pozostały jeszcze kosmetyczne 

prace przygotowujące drogę do odbioru. Przypomnij-
my, że w ramach zadania dofinansowanego z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 gmi-
na Zblewo otrzymała wsparcie w wysokości blisko 1,05  
mln. zł. co stanowi 63,63% kosztów kwalifikowalnych. 
Całość zadania wyniesie niespełna 1,7 mln. zł. Przypo-
mnijmy, że nowo przebudowany odcinek drogi połączy 
się z 600 metrowym odcinkiem drogi gminnej łączącym 
Bytonię z Cisem. Dzięki temu droga do sołectwa Cis zo-
stała w ostatnich kilku latach utwardzona asfaltem na 
długości 1,3 km.

We Wtorek 31 marca Gmina ZbleWo prZekaZała formalnie teren budoWy cZyli stadion W ZbleWie 
firmie Greta sport Z dąbroWy GórnicZej. firma ta - na Zlecenie Gminy - ZrealiZuje tu jedną 
Z najWięksZych, sportoWych inWestycji W Gminie.

Stadion w Zblewie – teren budowy przekazany!

spełniło się marZenie Wielu miesZkańcóW bytoni W Gminie ZbleWo. nie WsZyscy WierZyli, że to jest 
możliWe… - a jednak stało się! ulica dWorcoWa jest już po moderniZacji, lada dZień – odbiór tej 
bardZo ocZekiWanej i potrZebnej inWestycji.

Ulica Dworcowa w Bytoni prawie gotowa!
W marcu firma Marbruk Sp Z O.O. Sp. K z Charzyków położyła na blisko 700m odcinku ulicy Dworcowej w Bytoni trzy warstwy asfaltu. 
Wcześniej wykonała na całym odcinku drogi kanalizację deszczową wraz z wpustami ulicznymi. 
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W dniu 19 marca 2020 r. doko-
nano odbioru wykonanych robót 
na 400 metrowym odcinku drogi 
Semlin-Krąg. Jest to zwieńczenie 
trwającego od kilku ostatnich 
lat utwardzania tej drogi. Od-
tąd ta strategiczna droga łączą-
ca gminę Zblewo z gminą Sta-
rogard Gdański ma nawierzch-
nię utwardzoną. Inwestycję zre-
alizowała firma F.P.U.H. Michał 
Watrak z siedzibą w Łęgu Ko-
lonii. W wyniku przeprowadzo-
nych robót przebudowany zo-
stał odcinek drogi o szerokości 
5 m i długości 400 m. Zmieniła 
się nawierzchnia drogi - z grun-
towej na utwardzoną płytami 
zbrojonymi żelbetowymi typu 
YOUMB. Całość zadania kosz-
towała 216 000 zł, z czego 60% 
gmina Zblewo pozyskała z Fun-
duszu Dróg Samorządowych.

droGa Z semlina W kierunku kręGa Została Właśnie prZebudoWana. inWestycję ZrealiZoWała Gmina ZbleWo.

Semlin – Krąg: droga już utwardzona!



Pokoloruj obrazek
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Kiedy można uzyskać prawo 
do zasiłku chorobowego?

Decyzja inspektora sanitarnego stano-
wi podstawę do wypłaty świadczeń z tytu-
łu choroby na ogólnych zasadach. Zatem za 
czas nieobecności w pracy z powodu kwa-
rantanny lub izolacji przysługuje wynagro-
dzenie za czas choroby lub zasiłek chorobo-
wy, wypłacane przez płatnika składek lub 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Decy-
zja może być dostarczona do pracodawcy 
bądź do placówki ZUS po okresie kwaran-
tanny lub izolacji. Jeżeli lekarz leczący uzna, 
że w trakcie hospitalizacji, izolacji lub kwa-
rantanny ze względu na stan zdrowia osoby 
poddanej tym obowiązkom uzasadnione jest 
orzeczenie o czasowej niezdolności do pra-
cy z powodu choroby i potwierdzi to, wy-
stawiając zaświadczenie lekarskie , jest ono 
dokumentem do ustalenia prawa i wypłaty 
świadczeń z tytułu choroby. Ocena, czy stan 
zdrowia uzasadnia wystawienie zaświadcze-
nia lekarskiego, pozostaje w kompetencji le-
karza. Jeżeli będzie miała miejsce sytuacja, 
o której mowa w art. 35 ustawy o zapobie-

ganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób za-
kaźnych u ludzi, czyli gdy lekarz przyjmują-
cy do szpitala, miejsca izolacji lub odbywa-
nia kwarantanny, kierując się własną ocena 
stopnia zagrożenia dla zdrowia publicznego, 
podda osobę podejrzaną o zachorowanie, 
chorą na chorobę szczególnie niebezpiecz-
ną i wysoce zakaźną lub osobę narażoną 
na zakażenie hospitalizacji lub kwarantan-
nie oraz badaniom, również w przypadku, 
gdy brak jest decyzji inspektora sanitarne-
go, a następnie ubezpieczony otrzyma decy-
zję inspektora sanitarnego, to ubezpieczo-
nemu będą przysługiwały świadczenia z ty-
tułu choroby. Jeżeli lekarz leczący uzna, że 
w trakcie hospitalizacji, izolacji lub kwaran-
tanny ze względu na stan zdrowia uzasad-
nione jest orzeczenie o czasowej niezdolno-
ści do pracy z powodu choroby i potwier-
dzi to wystawiając zaświadczenie lekarskie, 
ubezpieczony może ubiegać się o świadcze-
nia z tytułu choroby na ogólnych zasadach. 
Ocena, czy stan zdrowia uzasadnia wysta-

wienie zaświadczenia lekarskiego, pozosta-
je w kompetencji lekarza.
W przypadku gdy ubezpieczony dobrowol-
nie powstrzyma się od pracy i nie otrzyma 
zaświadczenia lekarskiego ani decyzji in-
spektora sanitarnego, nie przysługuje mu 
prawo do świadczeń pieniężnych w razie 
choroby.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie jest 
właściwy w zakresie zasad usprawiedliwia-
nia nieobecności w pracy określonych prze-
pisami prawa pracy. Zakład nie jest tak-
że właściwy do zajmowania stanowiska 
w sprawie możliwości zastosowania art. 210 
§ 1 Kodeksu pracy, który przewiduje prawo 
pracownika do powstrzymania się od wyko-
nywania pracy, gdy wykonywana przez nie-
go praca stwarza zagrożenie dla zdrowia lub 
życia innym osobom, ponieważ zagadnienie 
to dotyczy przepisów o bezpieczeństwie i hi-
gienie pracy.

(źródło: Serwis Rzeczypospolitej Polskiej)

Zgodnie z przepisami (art. 33 ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. f, i ustawy z dnia 5 grudnia 
2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi) państwowy inspek-
tor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny może wydać decyzję o poddaniu 
kwarantannie lub izolacji osoby przebywającej na terytorium RP, jeśli jest ona zakażona, cho-
ra na chorobę zakaźną albo podejrzana o zakażenie lub chorobę zakaźną lub miała styczność ze 
źródłem biologicznego czynnika chorobotwórczego.

Na co mogą liczyć 
osoby objęte 
kwarantanną? 
Sprawdź!

Co możesz zrobić?

Zadzwoń do ośrodka pomocy społecznej w miejscowości, w której 
mieszkasz.

W tym szczególnym okresie ośrodki pomocy społecznej powinny 
skupić się na pomocy osobom starszym, samotnym, niepełnospraw-
nym - szczególnie potrzebującym wsparcia w związku z kwarantanną. 
To one znajdują się w najtrudniejszej sytuacji i nierzadko nie są w sta-
nie radzić sobie same.

Uwaga! Każda osoba, która ma informację o tym, że osoby podda-
ne kwarantannie potrzebują pomocy, powinna ją także przekazać do 
ośrodka pomocy społecznej.

Policjant pomoże!

Funkcjonariusze policji, którzy w porozumieniu ze służbami sanitar-
nymi sprawdzają, czy przebywasz w domu, szczególną uwagę będą 
zwracać na osoby samotne, starsze czy niepełnosprawne. Informacje 
o takich osobach przekażą do ośrodka pomocy społecznej.

Ważne! Pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej skontaktu-
je się z Tobą w miarę możliwości telefonicznie. Chodzi o bezpieczeń-
stwo nas wszystkich i możliwe ograniczenie ryzyka dalszego rozwo-
ju epidemii.

Ciepły posiłek w domu

W sytuacji, kiedy osoba  starsza, samotna czy niepełnosprawna, bądź 
rodzina - nie jest w stanie sama zapewnić sobie gorącego posiłku lub 
produktów żywnościowych, takiej pomocy udzieli gmina.

Posiłki i produkty żywnościowe będą dostarczana przez osoby wyzna-
czone w danej gminie, we współpracy z wolontariuszami organiza-
cji pozarządowych. Ośrodek pomocy społecznej współpracuje także z 
miejscową jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej, Strażą Miejską, Po-
licją, Wojskiem Obrony Terytorialnej. Te służby także mogą rozwozić 
posiłki i produkty żywnościowe dla Ciebie.

Potrzebujesz pomocy psychologa?

Zadzwoń do właściwego ośrodka pomocy społecznej w swojej gminie 
bądź powiatowego centrum pomocy rodzinie w powiecie.

Uwaga! Osoby po leczeniu szpitalnym wymagającym choćby czaso-
wego wsparcia w postaci usług opiekuńczych czy specjalistycznych 
usług opiekuńczych powinny mieć usługi przyznane w trybie pilnym.

(źródło: Serwis Rzeczypospolitej Polskiej)

Polub nas 
na facebooku:

/gst24pl

Masz ciekawy 
temat?

Napisz do nas: czytelnicy@expressy.pl
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Jak działa aplikacja 
„Kwarantanna domowa”?

Program umożliwia potwierdzenie miejsca, w którym przebywasz, 
podstawową ocenę stanu zdrowia i bezpośrednie zgłoszenie zagro-
żenia. Ułatwia też zaopatrzenie w najpotrzebniejsze artykuły oso-
bom, które nie mają takiej możliwości samodzielnie.

Szybsza komunikacja ze służbami i lepsza opieka dla osób objętych 
kwarantanną – to główny cel aplikacji Kwarantanna domowa. 

Wysłanie zdjęcia zamiast wizyty policjantów – tak, dzięki aplika-
cji, może wyglądać kwarantanna domowa. Aplikacja jest darmowa, 
bezpieczna. Rozpoczął się proces jej udostępniania.

Pomóż sobie i innym.

Każdego dnia rośnie liczba osób objętych kwarantanną domową. 
To Polacy, którzy wrócili z zagranicy, ale i osoby, które miały kon-
takt z ludźmi zarażonymi koronawirusem. Z kwarantanną wiążą 
się pewne obowiązki. To m.in. zakaz opuszczania miejsca, w któ-
rym ją odbywamy. Wszystko po to, by zapewnić bezpieczeństwo 
nam wszystkim, zarówno osobom objętym kwarantanną, jak i ich 
bliskim, czy sąsiadom.

Aby to bezpieczeństwo było skutecznie zapewnione policjanci 
sprawdzają miejsca pobytu osób przebywających w kwarantannie. 
Za złamanie kwarantanny może zostać nałożona grzywna do 30 ty-
sięcy złotych. Ale nie chodzi o to, by karać. Chodzi o to, by kwa-
rantanna i dotykające nas wszystkich restrykcje – wdrożone, by 
ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa - były skuteczne.
Jednocześnie bardzo ważne jest wsparcie dla osób w kwarantan-
nie. 
Dzięki aplikacji Kwarantanna domowa, możliwa będzie lepsza re-
alizacja obu celów. Bezpieczeństwa i lepiej adresowanego wsparcia. 
Jak? Zaraz wyjaśnimy.

Wyobraźmy sobie taką sytuację: wracamy z zagranicy i wjeżdża-
my do Polski. Od razu, zgodnie z obowiązującymi obecnie przepi-
sami, zostajemy objęci obowiązkową 14-dniową kwarantanną do-
mową. W praktyce wygląda to tak, że na granicy wypełniamy tzw. 
kartę lokalizacyjną, w której wpisujemy swoje dane, w tym m.in. 
adres (pod którym przejdziemy kwarantannę) oraz nasz numer te-
lefonu.

Najważniejsze, aby w trakcie kwarantanny stale przebywać we 
wskazanym miejscu. To kwestia nie tylko odpowiedzialności, ale 
i solidarności. Wszystkim nam powinno zależeć na swoim i na-
szych bliskich zdrowiu.

Czy na Pewno…?

Jak już wspominaliśmy, w weryfikacji przestrzegania tych zasad 
pomagają funkcjonariusze policji. W czasie kwarantanny mogą 
nas odwiedzić w dowolnym momencie. Jeśli chcesz ułatwić im 
pracę, ściągnij naszą aplikację Kwarantanna domowa.

- Najlepiej zrobić to od razu po przybyciu na miejsce odbywania 
kwarantanny – radzi minister cyfryzacji Marek Zagórski. - Nasza 
aplikacja jest bezpłatna i bezpieczna. Stworzyliśmy ją we współ-
pracy z ekspertami w tej dziedzinie. Można ją znaleźć w sklepach 
Google Play lub App Store – dodaje szef MC.  
Jeśli zainstalujesz naszą aplikację krótką chwilę po wypełnieniu 
formularza lokalizacyjnego może się okazać, że Twoje dane nie 
dotarły jeszcze do naszego systemu. Warto wtedy poczekać 2-3 
godziny i spróbować ponownie. Aplikację aktywujesz za pomocą 
numeru telefonu. Twoje konto zostanie zweryfikowane po wpro-
wadzeniu kodu, który otrzymasz w wiadomości SMS.

WAŻNE! Nie ma możliwości, by z aplikacji korzystały osoby nie-
objęte kwarantanną. Jej system jest połączony z bazą numerów te-
lefonów osób, które zostały zobowiązane do przejścia kwarantan-
ny.

Zaraz po aktywacji aplikacji dostaniesz zadanie… Jakie? Zrobie-
nie sobie zdjęcia. Będzie to tzw. zdjęcie referencyjne, która jeszcze 
nam się przyda. Za chwilę dowiesz się do czego.

selfie z ręki

Aplikacja aktywowana. Co dalej?

Każdego dnia kwarantanny do objętych nią osób - które zainsta-
lowały i aktywowały naszą aplikację - będziemy SMSem wysyłali 
prośbę o wykonanie zadania. Bardzo prostego i zawsze takiego sa-
mego. Zrobienia selfie.

Dzięki geolokalizacji oraz nowoczesnemu systemowi porównywa-
nia twarzy będzie wiadomo, że to na pewno ta osoba i że prze-
chodzi kwarantannę w miejscu zadeklarowanym w formularzu lo-
kalizacyjnym. Pomoże nam w tym zrobione przy aktywacji zdję-
cie referencyjne. To do niego będą porównywane kolejne przesła-
ne fotografie.

- Dziennie trzeba będzie zrobić jedno lub kilka takich zdjęć. Proś-
by o ich wykonanie  będziemy wysyłać „z zaskoczenia”. Idea jest 

dokładnie taka sama jak przy niezapowiedzianych wizytach funk-
cjonariuszy policji – tłumaczy minister cyfryzacji Marek Zagór-
ski. - Dane osób „meldujących się” na kwarantannie są bezpiecz-
ne. Nie będą niepotrzebnie gromadzone, ani przechowywane – za-
pewnia szef MC.

Czas przeznaczony na wykonanie selfie to 20 minut od otrzyma-
nia SMSa. Po upływie tego czasu osoba objęta kwarantanną dosta-
nie wiadomość przypominającą. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie 
wykonamy zdjęcia będzie to sygnał dla policji, że powinna spraw-
dzić, czy zasady kwarantanny nie są łamane.

Praktyczna rada: korzystając z aplikacji nie zapominajmy o tym, 
aby nasz telefon był naładowany, a dźwięki niewyciszone. Spraw-
dzajcie SMSy.

Aplikacja daje też m.in. możliwość zgłoszenia się do lokalnych 
ośrodków pomocy społecznej, które w uzasadnionych sytuacjach, 
mogą dostarczać leki, czy artykuły spożywcze. Dzięki aplikacji 
szybko można skontaktować się z pracownikiem socjalnym.  

W razie jakichkolwiek problemów technicznych osoby korzysta-
jące z aplikacji mogą zadzwonić na przygotowaną dla nich spe-
cjalną infolinię - 22 165 57 44. (Komenda Powiatowa Policji w Starogar-
dzie Gdańskim)

Kwarantanna domowa – to aplikacja, która ułatwia i usprawnia przeprowadzenie obowiązkowej kwarantanny w warunkach domowych.
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Sprawdź, czy Tarcza 
Antykryzysowa Cię ochroni

– Prezentujemy odważny i rozważny plan, który ma zapobiec utra-
cie miejsc pracy, bankructwom, zamykaniu zakładów pracy, zmniej-
szaniu obrotów i przychodów firm. Ten program to tarcza, koło ra-
tunkowe, jeden z najbardziej kompleksowych pakietów pomocowych 
w Europie. To program gospodarczy na kolejne miesiące. Proponuje-
my instrumenty, które mają amortyzować negatywny wpływ korona-
wirusa na gospodarkę, a przede wszystkim na ludzi – zaznacza pre-
mier Mateusz Morawiecki.

Kluczowe rozwiązania Tarczy Antykryzysowej:

500 000 mikrofirm, które zatrudniają do 9 pracowników,   •	
będzie mogło skorzystać z pożyczek w wysokości 5 tys. zł.
Możliwość uzyskania przez firmy średnie i duże z funduszu •	
PFR Inwestycje podwyższenia kapitału lub finansowania   
w postaci obligacji - łącznie o wartości 6 mld zł.
Dopłaty BGK do odsetek kredytów – z funduszu   •	
dopłatowego do odsetek od kredytów w kwocie 500 mln zł  
dla sektora przedsiębiorstw.
Firmy transportowe dostaną wsparcie ARP    •	
na refinansowanie umów leasingowych.
Państwo dołoży się do pensji pracowników firm w postoju.  •	
Firmom w postoju państwo pokryje blisko połowę   
wynagrodzeń i składki ZUS.

Rodzicom, którzy opiekują się dziećmi do 8. roku życia,   •	
wydłużymy prawo do zasiłku opiekuńczego.
Zatrudnieni na umowach cywilno-prawnych będą mogli   •	
skorzystać ze świadczenia miesięcznego w kwocie   
około 2 tys. zł. brutto.
Firmy w kłopotach otrzymają wsparcie w utrzymaniu   •	
pracowników - państwo sfinansuje 40% ich płacy.
Możliwość odstąpienia od kar umownych za opóźnienia   •	
w realizacji zamówienia publicznego związanych z epidemią.
100 tys. MŚP dostanie możliwość uzyskania kredytu   •	
z gwarancją de minimis do wysokości 3,5 mln zł.
Możliwość odroczenia składek na ZUS – bez opłat i odsetek.•	

Prolongata terminu przekazania zaliczek na PIT   •	
od przychodów z szeroko rozumianej pracy pobranych   
w marcu i kwietniu do końca maja.
Ubezpieczenia obrotu handlowego KUKE.•	
Rozliczenie całej tegorocznej straty w przyszłym roku.•	
Przesunięcie wejścia w życie nowego JPK – od 1 lipca 2020 r.•	
Przesunięcie płatności za media.•	
Ochrona konsumentów.•	
Wydłużenie ważności okresowych badań lekarskich.•	
Wydłużenie wiz pobytowych i zezwoleń na pobyt czasowy  •	
cudzoziemców.

(źródło: Serwis Rzeczypospolitej Polskiej)

Najważniejsza jest płynność finansowa i bezpieczeństwo pracowników – temu ma służyć Tarcza Antykryzysowa o wartości 212 mld zł, którą rząd przy-
gotował jako lekarstwo w związku z epidemią koronawirusa. Program ten zawiera rozwiązania dla: pracowników, mikro, małych, średnich i dużych firm. 
Dzięki niemu każdy przedsiębiorca będzie mógł np. przesunąć w czasie opłatę składek czy podatków bez dodatkowych opłat prolongacyjnych.



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 krzy-
żowej Mesjasza. Jezus poprzez 
woje zmartwychwstanie potwier-
dził, 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 suszonych 
ziół. W dzisiejszych czasach ludzie 
często decydują się na zakup już 
gotowej palemki. Z przygotowaną, 
kolorową palemką zazwyczaj uda-
jemy się do kościoła na poświę-
cenie, ponieważ przypisywano jej 
magiczne właściwości, które mia-
ły zapewniać rodzinie szczęście. 
Zwyczaj święcenia pokarmów 
w Wielką Sobotę ma korzenie pogań-
skie, jednak został uświęcony przez 
Kościół. Dzisiaj stroimy wiklinowy 
koszyczek i wkładamy do niego po-
karm. Zawartość święconki jest za-
leżna od regionu, w którym miesz-
kamy, jednak w każdym koszycz-
ku znajduje się jajka, chleb, kiełba-
sa, sól, baranek, chrzan i kawałek 

ciasta. Z przygotowanym koszycz-
kiem wielkanocnym udajemy się do 
Kościoła na symboliczne święcenie 
pokarmu. Dawniej święcono wszel-
kie pokarmy, które miały zostać 
spożyte podczas śniadania wielka-
nocnego. Wszystkie dania układa-
ne były w wielkich koszach i zano-
szono je do Kościoła. Bywała możli-
wość poświęcenia pokarmów przed 
domem, gdzie na białych obrusach 
lub płachtach rozkładano wszyst-
kie dania, a następnie przyjeżdżał 
ksiądz w celu poświęcenia ich.  
Malowanie jajek jest zdecydowa-
nie najciekawszym zwyczajem dla 
dzieci. Kolorowe pisanki, to jedne 
z głównych pokarmów koszyka wiel-
kanocnego i najbardziej kojarzą się 
maluchom z Wielkanocą. Zwyczaj 
wywodzi się ze starosłowiańskich 
wierzeń. Jajko podobnie jak dzisiaj 
zwiastowało początek nowego ży-
cia. Kiedyś malowanie jajek było 
zadaniem 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 Maria 
Magdalena, po zmartwychwstaniu 
Jezusa, spostrzegła, iż zakupione 
przez nią jajka zabarwiły się na ko-
lor czerwony. Zwyczaj zachował się 
do dnia dzisiejszego, jednak kolory 
jajek są różne. Teraz nie zwraca się 
uwagi aby pisanki tylko i wyłącznie 

były czerwone, ale aby były jak naj-
bardziej kolorowe. Dla dzieci jest to 
wyjątkowa zabawa, na którą wycze-
kują 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 przyrody 
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 gałąz-
kami 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 Poniedzia-
łek Wielkanocny. Między kościo-
łem św. Salwatora, kaplicą św. Mał-
gorzaty, a murami klasztora Sióstr 
Norbertanek na Zwierzyńcu do dnia 
dzisiejszego odbywa się tam od-
pust. Niegdyś tego dnia młodzież 
nosiła wierzbowe różdżki, na którym 
rozwinięte były już bazie i w drodze 
na Emaus chłopcy bili nimi dziew-
częta pytając: “Cóż tak nieskoro 
idziesz na Emaus?”.  Natomiast na 
kaszubach, w śmigus-dyngus gro-
mada chłopców chodziła w nocy po 
wsi z gałązkami jałowca. Dziewczę-
ta 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/

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 - 
najważniejsze jest zdrowie. 
Jak w takim razie będzie wy-
glądał świąteczny stół?
Pomimo zaistniałej sytuacji, 
w wielu domach z pewnością 
święta Wielkanocne będą ce-
lebrowane w rodzinnym gro-
nie. Jednak warto ograniczyć 
spotkania do małej ilości osób, 
aby nie ryzykować zakaże-
niem siebie bądź innych.  
W tym roku dekorując stół 
warto pamiętać, aby skupić się 
na jakości i czystości. Pole-
camy rezygnację z kupna go-
towych potraw dla własnego 
bezpieczeństwa. W interne-
cie można znaleźć wiele prze-
pisów na proste świąteczne 
dnia. Dodatkowo, wiele osób 
co roku wybiera się na zakupy 
świątecznych prezentów i ak-
cesoriów. Nie jest to koniecz-
na sytuacja wyjścia z domu, 
nie ma potrzeby podróżowa-
nia po sklepach w celu zakupu 
ozdób świątecznych. Zamien-
nie polecamy sklepy interneto-
we, dzięki którym będzie moż-
na wykonać takie zakupy jed-
nocześnie nie przemieszcza-
jąc 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 koronawiru-
sa na całym świecie, Kościół 
zaproponował, aby błogosła-
wić pokarmy we własnym za-

kresie. Każdy chrześcijanin 
się modli, może więc odmówić 
odpowiednią modlitwę, której 
teksty będą dystrybuować pa-
rafie.
Trzeba pamiętać, że powinni-
śmy maksymalnie ograniczyć 
przemieszczanie się. Jest to 
bardzo poważny problem, 
stoimy wszyscy przed ogrom-
nym wyzwaniem właśnie 
w okresie świąt, ale mimo 
tego zastosujmy się do ogra-
niczeń i pozostańmy w do-

mach. Święta są przeżyciem 
duchowym, religijnym i ro-
dzinnym dla wszystkim. Jed-
nak bliski kontakt, przy stole, 
w okresie epidemii, jest wiel-
kim ryzykiem zakażenia. Po-
starajmy się zatem o to, aby 
święta Wielkanocne były sym-
bolem życia, a nie epidemii.  
Święta Wielkanocne w zaist-
niałej sytuacji wydają się być 
smutne. Ale wcale nie muszą. 
Trzeba pamiętać, że wszyst-
kie ograniczenia są ratunkiem 
i pomocą. Pomimo panują-
cej epidemii, można się po-
starać, aby koronawirus nie 
odebrał radosnego świętowa-
nia zmartwychwstania Jezusa 
Chrystusa. Zostańmy w domu 
i spędźmy tegoroczne święta 
szczęśliwie! 
/NS/

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

Wielkanoc jest dla chrześcijan najważniejszym 
świętem w roku – to triumf życia nad śmiercią i do-
bra nad złem. Znamienne jest, że obchodzimy je 
wiosną, gdy przyroda budzi się do życia. Niegdyś 
obchody Świąt Wielkiej Nocy były łączone z powi-
taniem wiosny, nic więc dziwnego, że w obrzędach 
pojawiają się takie symbole, jak zielone gałązki 
palmy, ogień, woda czy jajko. 
Palmy wielkanocne upamiętniają wjazd Jezusa do 
Jerozolimy, gdy zebrany tłum witał Go z gałązka-
mi palmowymi w rękach. Tradycyjne palmy w Pol-
sce często wykonywane były z gałązek wierzby. 
I nie bez powodu – bo wierzba w kościele katolic-
kim od wieków była symbolem zmartwychwstania 
i nieśmiertelności duszy. Powszechne było przeko-

nanie, że palma wielkanocna chroni ludzi i zwierzę-
ta przed chorobami i wszelkim złem przez kolejny 
rok. 
W Wielką Sobotę, oprócz pokarmów, święci się 
ogień i wodę. To kolejne dwa symbole świątecz-
ne.
Ogień chrześcijanie przyjmują jako znak Jezusa 
Chrystusa – światłości, która rozprasza wszelki 
mrok i ciemność. Dlatego o zmierzchu przed ko-
ściołami rozpalane jest ognisko, które kapłan świę-
ci, a zgromadzeni wierni zapalają od niego przy-
niesione ze sobą świece. 
Woda natomiast to od zamierzchłych czasów sym-
bol oczyszczenia, uzdrowienia, źródła życia i odro-
dzenia ducha i ciała. Warto zauważyć, że tradycją 
jest oblewanie się wodą w drugi dzień świąt, czyli 
w tzw. „Lany poniedziałek”. i chyba najbardziej ko-
jarzony z Wielką Nocą symbol – czyli jajko. Z jajka 
wykluwa się nowe życie. Dla chrześcijan symboli-
zuje odrodzenie się na nowo poprzez sakramenty, 
jako Dziecko Boże.



Podczas akcji gaśniczej 
w jednym z pomieszczeń 
w budynku ujawniono 
zwłoki mężczyzny. Zajmu-
jący się tym zdarzeniem 
mundurowi sprawdzili 
każdy szczegół i ustali-
li personalia mężczyzny, 
który jako ostatni wi-
dziany był w budynku na 

chwilę przed powstaniem 
pożaru. Okazał się nim 
41-letni mężczyzna bez 
stałego miejsca zamiesz-
kania, którego zaczęli po-
szukiwać funkcjonariusze. 
Stróże prawa w pobliżu 
budynku znaleźli ukrywa-
jącego się poszukiwanego 
mężczyznę, który został 

zatrzymany i trafił do po-
licyjnego aresztu. Badanie 
alcosensorem wykazało, 
że zatrzymany mężczyzna 
miał prawie 3 promile al-
koholu w organizmie.

Na miejscu policjanci 
przeprowadzili oględziny 
miejsca zdarzenia z udzia-

łem prokuratora oraz bie-
głego z zakresu pożarnic-
twa. Decyzją prokuratora 
ciało mężczyzny zostało 
zabrane do prosektorium 
celem ustalenia przy-
czyny śmierci. W wyni-
ku przeprowadzonych 
policyjnych czynności 
ustalono, że pomiędzy 
sprawcą a pokrzywdzo-
nym mężczyzną doszło 
do sprzeczki, w wyniku 
której 41-latek zaatako-
wał nożem swoją ofiarę. 
Gdy 34-latek upadł na 
podłogę i stracił przy-
tomność, sprawca pod-
palił budynek, w którym 
doszło do awantury.

Zatrzymany mieszka-
niec powiatu tczewskie-
go wczoraj został przesłu-
chany przez prokuratora, 
który przedstawił mu za-
rzut zabójstwa. Dzisiaj 
zatrzymany mężczyzna 
trafił do sądu, który za-
stosował wobec niego 
trzymiesięczny areszt.

Za zabójstwo grozi kara 
nawet dożywotniego po-
zbawienia wolności.

Policjanci zatrzymali 41-latka, 
który odpowie za zabójstwo
27 marca br. przed godziną 16.00 policjanci z Tczewa otrzymali zgłosze-
nie o pożarze jednego z budynków w Gniewie. Na miejsce natychmiast 
zostali wysłani policjanci oraz służby ratownicze.

W sobotę w nocy 28 
marca policjanci zostali 
powiadomieni o awantu-
rze domowej, do której 
doszło w mieszkaniu na 
jednym ze starogardz-
kich osiedli. Funkcjo-
nariusze ustalili, że 
40-latek po pijanemu 
wszczął awanturę, pod-
czas której pobił swo-
ją życiową partnerkę. 
Gdy policjanci dotarli 
na miejsce interwencji, 
usłyszeli krzyk kobie-
ty wołającej o pomoc. 
Obecny w mieszkaniu 
mężczyzna nie chciał 
otworzyć drzwi i zagro-
ził policjantom, że jeśli 
będą próbowali wejść do 
środka, to zrobi krzywdę 
swojej partnerce.

Próby negocjacji z męż-
czyzną okazały się nie-
skuteczne. Funkcjona-

riusze wykorzystali fakt, 
że agresor stał w przed-
pokoju przy drzwiach 
wejściowych i w odpo-

wiedniej chwili weszli do 
mieszkania przez otwarte 
okno. Trzymający w ręku 
nóż napastnik został sku-

tecznie obezwładniony 
i zatrzymany. Pobita ko-
bieta trafiła do szpitala, 
gdzie udzielona została 
jej pomoc medyczna. Po 
sprawdzeniu w policyj-
nych kartotekach okaza-
ło się, że obezwładniony 
przez policję 40-latek jest 
również poszukiwany li-
stem gończym przez Sąd 
Rejonowy w Skarżysku-
Kamiennej. Wczoraj męż-
czyzna usłyszał zarzuty 
dotyczące uszkodzenia 
ciała 34-letniej mieszkan-
ki Kociewia oraz kiero-
wania wobec niej gróźb 
karalnych. Za popełnienie 
tych przestępstw może 
grozić kara nawet do 5 lat 
pozbawienia wolności.

Teraz mężczyzna trafi do 
aresztu śledczego, gdzie 
będzie oczekiwał na dal-
sze decyzje sądu.

Starogard Gdański - pobił swoją 
partnerkę i został zatrzymany

Nerwowo zachowywał 
się podczas kontroli. 

W niedzielę (22 marca ) około godziny 12.00 poli-
cjanci z Komendy Powiatowej Policji w Malborku 
patrolując teren miasta zatrzymali do kontroli opla. 
Kierującym był 28-letni mieszkaniec powiatu tczew-
skiego, który dosyć nerwowo zachowywał się pod-
czas tej kontroli. To wzbudziło podejrzenie u funk-
cjonariuszy. Mundurowi przeprowadzili badanie 
stanu trzeźwości mężczyzny, które wykazało, że jest 
trzeźwy. Policjanci wykonali również badanie kierow-
cy narkotestem. I tu wynik był pozytywny.  Badanie 
wykazał, że 28-latek kierował autem pod wpływem 
amfetaminy. Mężczyzna został zatrzymany. Za kiero-
wanie pojazdem pod wpływem środków odurzają-
cych grozi kara pozbawienia wolności do 2 lat.

Pierwsze mandaty 
za spacer w lesie

Policjanci prowadzą intensywne działania ukierunko-
wane na zapobieganie rozprzestrzeniania się choroby 
COVID-19. Do dzisiejszej służby skierowano łącznie 51 
funkcjonariuszy, którzy kontrolują ulice, parki, bulwa-
ry oraz inne miejsca grupowania się większych ilości 
osób. Wspólnie z policjantami w powiecie do działań 
zaangażowani są również funkcjonariusze Straży Miej-
skiej oraz Wojsk Obrony Terytorialnej. Już dzisiaj od 
samej północy policjanci w powiecie tczewskim inter-
weniowali łącznie wobec 13 osób, które naruszyły obo-
wiązujące przepisy. Wszystkie osoby zostały ukarane 
mandatami karnymi.

Większość mieszkańców powiatu tczewskiego stosuje 
się do wydanych zakazów w związku z wystąpieniem 
stanu epidemii. Niestety jednak są osoby, które nie zda-
ją sobie sprawy z powagi sytuacji i tym samym narażają 
na ryzyko zarażenia siebie oraz innych. Policjanci dzisiaj 
od samej północy mieli do czynienia z osobami, które 
nie stosowały się do obecnych przepisów. Mundurowi 
od północy do popołudnia ukarali mandatami karnymi 
11 osób, które nie stosowały się do ograniczeń związa-
nych z przemieszczaniem się oraz gromadzeniem się, 
zaś 2 osoby zostały ukarane mandatami za spożywanie 
alkoholu w miejscu zabronionym. W przypadkach rażą-
cego łamania obostrzeń i lekceważącego podejścia do 
obowiązujących zakazów trzeba liczyć się z poważnymi 
konsekwencjami prawnymi i karą grzywny.

Przypominamy, że do odwołania każda osoba do 18 
roku życia nie może wyjść z domu bez opieki. Tylko 
obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś do-
rosłego usprawiedliwi ich obecność na ulicy. Obowią-
zuje także zakaz przebywania na plażach i terenach 
zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy 
więc m.in. parków, bulwarów, zieleńców czy też lasów. 
Wprowadzona została także minimalna odległość mię-
dzy pieszymi, która wynosi 2 metry.

Policjanci do odwołania będą prowadzić działania 
mogące zapobiec rozprzestrzenianiu się zakażenia, 
a w sytuacjach niestosowania się do nakazów i zakazów 
będą stanowczo reagować i egzekwować przestrzega-
nie przepisów.



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

lekCJe dodatkowe z fizyki i che-
mii, w tym zadania oraz matematy-
ka, nauczyciel emeryt, Wejherowo, 
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, dwudrzwio-
wą, typ daewoo, cena do uzgodnie-
nia, stan idealny, tel. 885 557 151, tel. 
58 714 41 54

sPrzedam materac rehabilita-
cyjny, 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 Pierwo-
szynie, 4 osobowy, tel. 607 291 564

ogłoszenia Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł

WYKAZ KATEGORII:

na nr 79567 (9 zł + VAT)

TOWARZYSKIE: EXP.TOW.

DAM PRACĘ: EXP.PDP.

USŁUGI: EXP.USL.

na nr 72051 (2 zł + VAT)

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM:

EXP.NSP.

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ: EXP.NKU.

NIERUCHOMOŚCI 
DO WYNAJĘCIA:

EXP.NDW.

MOTORYZACJA SPRZEDAM: EXP.MSP.

MOTORYZACJA KUPIĘ: EXP.MKU.

MOTORYZACJA INNE: EXP.MIN.

EDUKACJA: EXP.EDU.

SPRZĘT ELEKTR. EXP.SIN.

RÓŻNE: EXP.ROZ.

Do czego doprowadziła jazda 
na „podwójnym gazie”?

W sobotę (21 marca br.) około godziny 
19.30 dyżurny Komendy Powiatowej Poli-
cji w Malborku otrzymał zgłoszenie o wy-
padku drogowym na drodze powiatowej 
w pobliżu Kościeleczek. Funkcjonariusze 
pracujący na miejscu zdarzenia, wstępnie 
ustalali, że 32-letni mężczyzna, kierują-
cy nissanem, na prostym odcinku drogi 
stracił panowanie nad pojazdem i uderzył 
w przydrożne drzewo. Kierowca jechał 

sam tym pojazdem i nie odniósł żadnych 
obrażeń. Policjanci wykonali badanie sta-
nu trzeźwości 32-latka, które wykazało, że 
miał on ponad 1,5 promila alkoholu w wy-
dychanym powietrzu. Funkcjonariusze 
zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy, a nis-
sana odholowano na policyjny parking. 
Teraz sprawcy zdarzenia za kierowanie 
pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi 
kara pozbawienia wolności do 2 lat.

Wzrasta liczba 
skradzionych aut

Zgodnie z raportem opublikowanym przez Euro-
stat najwięcej aut skradziono we Francji – 161 512 
pojazdów w skali roku. Drugie miejsce w niechlub-
nej stawce zajmują Włochy z liczbą 145 758 sztuk. 
Podium zamyka Wielka Brytania w której w ciągu 
ostatnich 12 miesięcy skradziono 118 434 pojazdy. 
Statystyki najbardziej łaskawe są dla Dani w której 
zniknęło 218 samochodów. Stawkę zamykają kra-
je takie jak Malta (332 sztuki) oraz Estonia (339 
sztuk). Obserwując państwa zwieńczające raport 
można dojść do wniosku, że duże znaczenie w wy-
kresach ma liczba mieszkańców danego kraju. To 
prawda, ponieważ, gdy skupimy się na statystyce 
obrazującej liczbę skradzionych aut w odniesieniu 
do 100 000 mieszkańców – zestawienia prezentuje 
się zgoła odmiennie.

Liczba skradzionych pojazdów na 100 tysięcy 
mieszkańców :

Luksemburg – 328•	
Grecja – 316•	
Szwecja – 248•	
Francja – 247•	
Włochy – 241•	
Czechy – 202•	

Wielka Brytania – 179•	
Holandia – 149•	
Islandia – 138•	
Belgia – 132•	

Polska w powyższym zestawieniu plasuje się na 
24 pozycji z liczbą 33 skradzionych pojazdów na 
100 000 mieszkańców. Ogółem na przestrzeni roku 
z polskich ulic zniknęło 12 449 samochodów. Gdy 
skupimy się na skali kradzieży odnosząc się do 
dekady – możemy zauważyć, że ilość tego rodza-
ju wybryków znacząco zmalała. W roku 2008 na 
Starym Kontynencie skradziono nieco ponad mi-
liona samochodów. Obecnie ten wskaźnik oscylu-
je w granicach 690 tysięcy sztuk. Dane statystycz-
ne spadają z miesiąca na miesiąc. W pierwszym 
trymestrze roku 2020 odnotowano jednak tenden-
cję zwyżkującą. Z ulic Warszawy zniknęło w tym 
czasie o 240 pojazdów więcej w porównaniu do 
okresu styczeń-kwiecień roku minionego. Eksper-
ci zwracają uwagę, że wzrost liczby kradzieży aut 
jest także wynikiem kwarantanny. Spędzając więk-
szość czasu w mieszkaniach oraz domach nie je-
steśmy w stanie dostatecznie zadbać o samochód. 
Złodzieje doskonale o tym wiedzą i wykorzystują 
ową sytuację.

Pierwsze miesiące nowego roku to okres żniw dla złodziei 
pojazdów. Z danych opublikowanych przez Eurostat wy-
nika, że liczba skradzionych aut wzrosła w porównaniu 
do pierwszych trzech miesięcy roku 2019. Jedną z przy-
czyn większej liczby kradzieży jest kwarantanna spowo-
dowana rozprzestrzeniającym się wirusem.
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