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#zostanwdomu! 

Każdego dnia policjanci w całym kraju, wspierając służ-
by sanitarne sprawdzają, czy osoby zakwalifikowane do 
kwarantanny respektują ciążący na nich obowiązek. Licz-
ba osób, które powinny przebywać w wyznaczonym miej-
scu, z dnia na dzień rośnie. Obecnie w powiecie objętych 
nadzorem edipemiologicznym jest ponad 400 osób.
str. 2-4

WALKA Z ZAGROŻENIEM 

Władze stolicy powiatu wejherow-
skiego podejmują kolejne działania 
w celu zminimalizowania zagroże-
nia rozprzestrzeniania się korona-
wirusa. Wdrażane są nadzwyczajne 
środki ostrożności, obiekty publicz-
ne są zamknięte, zaplanowane wy-
darzenia odwołano.
str. 3

DEZYNFEKUJĄ POJAZDY

Niektórzy muszą przemieszczać 
się do pracy lub w innych ważnych 
sprawach i korzystają z komuni-
kacji zbiorowej. Specjalne środ-
ki bezpieczeństwa wprowadziła 
Szybka Kolej Miejska w Trójmie-
ście. Dezynfekowane są pociągi 
oraz infrastruktura pasażerska.
str. 8

Już w kwietniu!

Zapraszamy do współpracy:
d.bieszke@expressy.pl

tel. 660 731 138

Dołącz do nas!
Bądź na bieżąco

expressy.pl

express_biznesu
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Podczas wtorkowej konferencji prasowej, 
Mateusz Morawiecki poinformował o nowych 
ograniczeniach w przemieszczaniu się. Doty-
czą one wszystkich, bez wyjątku. 

- Jesteśmy zaniepokojeni i musimy wdrożyć 
kolejne ograniczenia. Robimy to dla ocalenia 
życia wielu Polaków i ograniczenia fali epide-
mii. - powiedział premier RP. 

Na czym polegają ograniczenia? 

ZakaZ ZgromadZeń
Nowe przepisy zakazują wszelkich zgro-

madzeń, spotkań, imprez czy zebrań. Będzie 
można spotykać się jedynie z członkami naj-
bliższej rodziny, a także z osobami, z którymi 
pozostajemy w stałym pożyciu.  

– Jeśli nie ograniczymy naszych kontaktów 
do minimum to nie ograniczymy liczby cho-
rych, nie uratujemy większej liczby ludzkich 
żyć. Wiem że jest trudno, ale proszę o jeszcze 

większe ograniczenia – mówił podczas kon-
ferencji prasowej minister zdrowia Łukasz 
Szumowski. 

Co ważne, ograniczenia dotyczą również 
zgromadzeń religijnych. W tym przypadku 
liczba ich uczestników będzie ograniczona do 
5, z wyłączeniem osób sprawujących posługę. 

– Wszystkie modele i analizy z innych 
państw pokazują, że ograniczenia kontak-
tów skutkują zatrzymaniem fali zakażeń. Bez 
ograniczeń w kontaktach nie zatrzymamy tej 
fali – wyjaśniał Szumowski.

ogranicZenia 
w prZemiesZcZaniu się

Minister Zdrowia ogłosił również zaostrze-
nie przepisów dotyczących przemieszczania 
się. Mieszkanie będzie można opuścić tylko 
w kilku ściśle określonych przypadkach zwią-
zanych z codziennym życiem. Chodzi tu m.in. 

o wyjście do pracy czy po niezbędne zakupy 
spożywcze, pójście do apteki lub lekarza lub 
wyprowadzenie psa. Obostrzenie nie dotyczy 
także prowadzących własną działalność go-
spodarczą udających się po zakupy związane 
z prowadzoną działalnością. Z domu będą 
mogli wychodzić także wolontariusze poma-
gający w walce z koronawirusem. 

i w komunikacji publicZnej
Są także ograniczenia w korzystaniu z ko-

munikacji publicznej. W pojazdach może po-
dróżować tyle osób, ile wynosi połowa liczby 
miejsc siedzących. Np. jeśli w pojeździe jest 70 
miejsc, to w pojeździe może przebywać tylko 
35 osób. Założenie jest proste: dzięki temu po-
jazdy nie będą przepełnione i uda się zacho-
wać zalecaną, bezpieczną odległość pomiędzy 
pasażerami.

kiedy wolno wyjść?
Zakaz wychodzenia z domów I mieszkań 

nie dotyczy przypadków, gdy musimy pomóc 
najbliższych. Wolno też wyjść po zakupy żyw-
nościowe, wyprowadzić psa na spacer, udać 
się na wizytę do lekarza lub pójść po leki do 
apteki. Wolno wyjść na spacer albo pobiegać, 
ale pamiętrając, że maksymalnie w dwie oso-
by (ograniczenie ne obowiązuje rodzin, po-
nieważ te i tak przebywają i mieszkają razem). 
Zaleca się jednak, aby takie wyjścia ograni-
czyć do minimum. Nie wolno natomiast wyjść 
z dzieckiem na plac zabaw – takie miejsca są 
zamknięte do odwołania. 

Policja i Straż Miejska pilnuje i kontroluje, 
czy mieszkańcy przestrzegają narzucone przez 
rząd zasady. Za złamanie przepisów grozi wy-
soka kara finansowa. Ograniczenia obowiązu-
ją na razie do 11 kwietnia. Czy Polacy będą 
mogli wrócić do pracy już po Wielkanocy? 
Czy egzaminy maturalne odbędą się w ter-
minie? Tego na razie nie wiadomo. Obecnie 
najważniejsze jest stosowanie się do zaleceń: 
zachowywanie wszystkich środków ostroż-
ności, dbanie o higienę i ograniczenie prze-
mieszczanis się do niezbędnego minimum.  
/NS, RAF/
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Nie otwieraj drzwi takim osobom, 
nie wpuszczaj ich do domu, nie-
zwłocznie powiadom policję!
W Katowicach odnotowano już 
kilka takich przypadków, gdy 
osoby poprzebierane ratowni-
ków wchodzą do domów pod 

pretekstem rutynowej kontroli i pomiaru temperatury 
i dokonują kradzieży. Osoby, które wpuściły przebierańców, 
straciły spore kwoty pieniędzy. 
Przypominamy: policja sprawdza wyłącznie osoby poddane 
obowiązkowej kwarantannie. Weryfikacja odbywa się bez-
kontaktowo. Nie należy otwierać drzwi osobom podającym 
się za pracowników straży miejskiej, policji czy ośrodków 
pomocy społecznej, ponieważ najprawdopodobniej są to 
oszuści. Powinny na to uważać szczególnie osoby starsze, 
które łatwo mogą stać się ofiarą intruzów.
Na razie nie dotarły jeszcze do nas sygnały, jakoby 
w Pomorskiem dochodziłoby do takich przypadków. Ale 
ostrzegamy – bądźcie ostrożni!
/raf/

W trosce o bezpieczeń-
stwo mieszkańców 
związane z zagrożeniem 
rozprzestrzeniania się 
koronawirusa Urząd 
Miejski w Wejherowie 
informuje, że od ponie-
działku, 16 marca 2020 
roku do odwołania nie 
są pobierane opłaty za 
parkowanie w Strefie 
Płatnego Parkowania.
Jak mówi Beata Rut-

kiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa, zawieszenie 
poboru opłat ma na celu umożliwienie dojazdu do pracy 
osobom, które zazwyczaj z uwagi na koszt parkowania 
korzystają z komunikacji miejskiej oraz ograniczenie 
dotykania parkomatów.
- Podróż własnym samochodem, do której zazwyczaj znie-
chęcamy mieszkańców, tym razem wydaje się bezpiecz-
niejsza – mówi Beata Rutkiewicz.
/UMW/

osZukują „na koronawirusa”

parkowanie beZ opłat

ostrZeŻenie | oszustwo „na koronawirusa”? to 
już stało się faktem. oszuści, przebrani w ochronne 
kombinezony, chodzą po domach pod pretekstem 
kontrolowania temperatury.

wejHerowo | w miejskich strefach płatnego 
parkowania zawieszono czasowo pobieranie opłat.

fot. UMW

Wprowadzono limity wypłat z bankomatów
FINANSE | W związku z pandemią koronawirusa i nakazanymi środkami ostrożności pojawiła się także fala paniki. Niektórzy zaczęli wypłacać 
wszystkie pieniądze z kont bankowych. Banki wprowadziły zatem ograniczenia wypłat w bankomatach. 

Przedstawiciele banków uspokajają, że pie-
niędzy nie zabraknie, ale prewencyjnie ustaliły 
limity wypłat w bankomatach. Przykład: bank 
BPS. Klienci, którzy nie mają rachunku w tym 
baku a chcą wypłacić pieniądze korzystając 

z bankomatów BPS, mogą pobrać maksymal-
nie 500 zł.

W pierwszych dniach, gdy pojawiły się do-
niesienia o potwierdzonych przypadkach za-
rażenia wirusem w naszym kraju, placówki 

bankowe przeżywały oblężenie. Ale szybko 
część banków zamknęła stacjonarne placówki, 
obsługa klientów odbywa się drogą telefonicz-
ną oraz przez internet. 

Przedstawiciele banków uspokajają: stan za-
grożenia epidemicznego w Polsce nie stanowi 
zagrożenia dla środków pieniężnych ich klien-
tów. I apelują: lepiej zapłać kartą!

Jeśli chodzi o płatności, to nie tylko banki 
apelują o płatności bezgotówkowe, ale też wielu 
sprzedawców i specjalistów. Trzeba pamiętać, 
że to właśnie pieniądze należą do najbardziej 
zanieczyszczonych przedmiotów codziennego 
użytku! Przekazywane są z rąk do rąk, a koro-
nawirus potrafi przetrwać na powierzchniach 
różnych przedmiotów od kilku godzin do na-
wet kilku dni! Zalecane jest wybieranie płatno-
ści bezstykowych, zbliżeniowych. Wypłacanie 
gotówki jest nie tylko nieuzasadnione, ale może 
też być niebezpieczne. Zdecydowanie lepiej jest 
płacić kartą, telefonem czy smart-watchem.

/raf/

Zamknięte place zabaw
WEJHEROWO | Już nie tylko placówki edukacyjne, kulturalne 
i sportowe są zamknięte, ale też place zabaw. 

W trosce o bezpieczeństwo miesz-
kańców związane z zagrożeniem 
rozprzestrzeniania się koronawi-
rusa, wszystkie place zabaw admi-
nistrowane przez Wejherowski Za-
rząd Nieruchomości Komunalnych 
zostaną zamknięte. 

- Zamknięte miejskie place zabaw 
w Wejherowie to kolejny środek 
ostrożności przed rozprzestrzenia-
niem się koronawirusa, prosimy 

zatem wszystkich mieszkańców, aby nie korzystali z zabawek i urządzeń 
– mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. - Wejherow-
skie miejskie place zabaw czy siłownie zostały ogrodzone taśmami i za-
mknięte. Mam nadzieję, że mieszkańcy są rozsądni i wiedzą, że obecnie 
nie należy korzystać z placów zabaw.

Urząd Miejski w Wejherowie prosi wspólnoty oraz spółdzielnie miesz-
kaniowe, aby także podjęły takie samo działanie względem placów zabaw 
będących w ich administracji.

/UMW/

Wychodź tylko wtedy, 
jeśli naprawdę musisz!

POWIAT | Zostań w domu! Wychodź tylko wtedy, kiedy jest to 
absolutnie niezbędne. Wprowadzono nowe zakazy w swobodnym 
przemieszczaniu się, za ich złamanie grozi wysoka kara finansowa. 
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Poszukujesz Samochodu? Dodaj ogłoszenie! Wyślij SMS, wpisując EXP.MKU.
i treść ogłoszenia na numer: 72051

reklaMa  25/2020/DB

Najważniejsze działania (stan na 23 
marca):

1. Urząd Miejski w Wejherowie jest za-
mknięty dla interesantów - pracuje w try-
bie wewnętrznym 

dyżur wyłącznie w sprawach pilnych 
pełni: Urząd Stanu Cywilnego ul. 12 Mar-
ca 195, tel. 58 677-71-32; 58 677-71-31; 
58 677-71-30; e-mail: usc@wejherowo.pl 
oraz Kancelaria Ogólna ul. 12 Marca 195, 
Wejherowo, tel. 58 677-70-00, fax: 58 672-
12-57, e-mail: miasto@wejherowo.pl

Mieszkańcy miasta proszeni są o zała-
twianie spraw:

 - telefonicznie (wykaz numerów telefo-
nów: www.wejherowo.pl/kontakt.html),

 - drogą elektroniczną (miasto@wejhe-
rowo.pl),

 - przez platformę ePUAP (ePUAP: 
/6119kdkwc7/skrytka).

2. Od 16 marca 2020 r. zawieszono zajęcia 
we wszystkich placówkach oświatowych - 
szkoły, przedszkola i żłobki publiczne i nie-
publiczne na terenie Wejherowa

3. Odwołano wydarzenia społecznych 
kulturalnych, sportowych oraz o innym 
charakterze, gdzie przywidywane było 
zgromadzenie w jednym miejscu wielu 
uczestników

4. Zamknięto krytą pływalnię przy Zespo-
le Szkolno-Przedszkolnym nr 2 (SP nr 8)

5. Zamknięto Filharmonię Kaszubską
6. Zamknięto Miejską Bibliotekę Pu-

bliczną. Jednak, jak mówi dyrektor Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie 
Ewelina Magdziarczyk-Plebanek, tym 
którzy nie zdążyli wypożyczyć lektur 
w formie tradycyjnej, wejherowska biblio-
teka poleca dostęp do tysięcy e-booków 
na platformie Legimi. Do wyczerpania 
miesięcznej puli specjalnych kodów moż-

na pobrać je telefonicznie, dzwoniąc do 
biblioteki (tel. 58 677-65-70). Więcej in-
formacji: biblioteka@wejherowo.pl 

7. Zawieszono zajęcia w Świetlicach 
Opiekuńczo-Wychowawczych działają-
cych przy MOPS oraz Klubie Integracji 
Społecznej „Śródmieście”

8. W autobusach komunikacji miejskiej 
MZK, kierowcy do odwołania nie sprze-
dają biletów; Na wszystkich liniach wej-
herowskiej komunikacji miejskiej w dni 
powszednie obowiązywać będą rozkłady 
jazdy ważne w soboty. 

9. W Strefie Płatnego Parkowania nie są 
pobierane opłaty za parkowanie

10. Zamknięto wszystkie place zabaw 
administrowane przez Wejherowski 
Zarząd Nieruchomości Komunalnych. 
Urząd Miejski w Wejherowie zaapelował 
do wspólnot oraz spółdzielni mieszkanio-
wych, aby także podjęły takie samo dzia-
łanie względem placów zabaw będących 
w ich administracji

11. Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Wejherowie uruchomił specjalny 
numer telefonu: 572 240 482, pod którym 
- od poniedziałku do piątku w godz. 8-19 - 
można uzyskać wsparcie psychologiczne

12. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Wejherowie uruchomił telefon dyżur-
ny 58 677 79 63 przeznaczony wyłącznie 
dla samotnych osób w podeszłym wieku 
powyżej 65 roku życia, nie posiadających 
rodziny, nie mogących poruszać się sa-
modzielnie i nie mających możliwości 
zabezpieczenia swoich potrzeb w ramach 
pomocy sąsiedzkiej. MOPS uruchomił 
dodatkowy telefon dyżurny 58 677 79 60, 
który w sytuacji kryzysowej – po godzi-
nach pracy ośrodka – zostanie przekiero-
wany na numer alarmowy.

13. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów i Biuro Obsługi Mieszkańców Zakła-
du Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. 
z o.o. oraz Biuro Obsługi Klienta EKO-
ZUK Sp. z o.o. pracuje wyłącznie w trybie 
obsługi telefonicznej (58) 676-95-50 lub 
obsługi drogą elektroniczną. bok@zu-
kwejherowo.pl lub bok@ekozuk.pl

14. Na stronie internetowej miasta za-
mieszczona została lista lokalnych lokali 
oferujących swoje potrawy na wynos lub 
dowóz. Lista jest otwarta wciąż dopisują 
się nowe lokale

Miasto współpracuje z organizacjami 
pozarządowymi:

15. Pomorską Grupą Poszukiwawczo-
Ratowniczą GRYF w ramach akcji #Ra-
zemPokonamyWirusa! organizuje pomoc 
– w zrobieniu zakupów osobom starszym 
i zakup ciepłych posiłków personelowi 

Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie 
oraz Zespołowi Ratownictwa Medyczne-
go.

16. Miasto wspiera przedsiębiorców
Prezydent miasta, Krzysztof Hildebrandt 

podjął decyzje o dwóch ulgach:
- Najemcy lokali gastronomicznych 

należących do miasta, którzy prowadzą 
działalność, jaka została objęta zakazem 
wynikającym ze wspomnianego rozpo-
rządzenia, zostaną zwolnieni z czynszu. 

- Przedsiębiorcom prowadzącym dzia-
łalność gastronomiczną objętą zakazem 
odroczymy płatność lokalnych podatków 
za okres od marca do czerwca br. 

W obu przypadkach będzie to wyma-
gało wniosku zainteresowanych, gdyż 
innej możliwości nie przewiduje prawo. 
Natomiast bieżące informacje dotyczące 
małych i średnich przedsiębiorców znaj-

dziemy na https://rzecznikmsp.gov.pl/
17. Związkiem Harcerstwa Polskiego 

i Ochotniczą Strażą Pożarną w Wejhero-
wie, które oferują swoją pomoc w zrobie-
niu zakupów

18. Bieżące informacje związane z no-
wym wirusem zamieszcza także Powia-
towa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 
w Wejherowie www.psse-wejherowo.pl, 
tel. 58 677 79 05, 58 677 79 19 lub tel. alar-
mowy: 697 611 090.

W przypadku nasilonych objawów moż-
na zadzwonić pod nr alarmowy 112 lub 
zgłosić się bezpośrednio do oddziału za-
kaźnego – najbliższy oddział:

Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych 
i Gruźlicy w Gdańsku – 58 341 55 47; Uni-
wersyteckie Centrum Medycyny Morskiej 
i Tropikalnej w Gdyni tel. 58 622 42 12

/raf/

Miasto walczy z zagrożeniem
WEJHEROWO | Władze stolicy powiatu wejherowskiego 
podejmują kolejne działania w celu zminimalizowania 
zagrożenia rozprzestrzeniania się koronawirusa.
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Wsparcie dla 
przedsiębiorców
Krzysztof Hildebrandt: 
Prezydent Miasta Wejherowa,

- Epidemia koronawirusa mocno 
uderza w naszą gospodarkę, 
a sytuacja przedsiębiorców 
i pracowników już jest trudna. 
Jest to wynikiem m.in. ograni-
czeń i zakazów wprowadzonych 
rozporządzeniem Ministra Zdro-
wia o zagrożeniu epidemicznym. 

Przepisy te chronią nasze zdrowie i życie, ale ekonomicznie 
utrudniają prowadzenie działalności gospodarczych.
Najważniejsza w walce o gospodarkę i miejsca pracy będzie 
tzw. tarcza antykryzysowa - pakiet pomocowy na czas epide-
mii koronawirusa, który przygotowuje rząd. Samorządowcy 
sami zgłaszają rządowi postulaty, których wdrożenia oczekują. 
Jeśli sektor publiczny ma teraz napędzać gospodarkę nowymi 
inwestycjami, to miasta i gminy też muszą otrzymać wsparcie 
w obliczu radykalnego spadku dochodów.
Nie czekając na zmianę przepisów i tarczę rządową, w miarę 
posiadanych możliwości prawnych i finansowych szukamy 

rozwiązań, aby pomóc tym, którzy z dnia na dzień stracili moż-
liwość zarabiania na życie i nie mają na to wpływu. 19 marca 
podjąłem decyzję o dwóch ulgach:

1. Najemcy lokali gastronomicznych należących do miasta, 
którzy prowadzą działalność, jaka została objęta zakazem 
wynikającym ze wspomnianego rozporządzenia, zostaną 
zwolnieni z czynszu. 
2. Przedsiębiorcom prowadzącym działalność gastrono-
miczną objętą zakazem odroczymy płatność lokalnych po-
datków za okres od marca do czerwca br. 

W obu przypadkach będzie to wymagało wniosku zaintere-
sowanych, gdyż innej możliwości nie przewiduje prawo. Zdaję 
sobie sprawę, że nasza pomoc, to zapewne za mało jak na po-
trzeby przedsiębiorców, ale to bardzo dużo, jak na możliwości 
miasta w obliczu kryzysu, który również mocno uderzy w sa-
morząd. Wszyscy mamy nadzieję, że rządowi uda się realizować 
obietnice, które zapowiedział Pan Prezydent i Pan Premier, że 
to dopiero początek lepszych wiadomości dla przedsiębiorców 
i pracowników.
Dodajmy, że Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców 
opublikował mapę samorządów, które udzieliły pomocy 
przedsiębiorcom w czasie kryzysu spowodowanego epi-
demią koronawirusa. Wśród nich znalazło się m.in. miasto 
Wejherowo.
/opr. raf/
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Na kwarantannie przebywają mieszkańcy 
niemal każdego zakątka powiatu wejherow-
skiego, są to zarówno mieszkańcy miast, 
jak i wielu innych miejscowości – zarówno 
większych, jak i tych najmniejszych. 

Jaka jest zatem sytuacja epidemiologicz-
na w związku z zagrożeniem zakażeniami 
nowym koronawirusem SARS-CoV-2 
w powiecie wejherowskim? Powiato-

wa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna 
w Wejherowie poinformowała w środę, 25 
marca, że zbiorcza liczba osób poddanych 
kwarantannie domowej na podstawie 
decyzji administracyjnej (nie dot. kwa-
rantanny na podstawie rozporządzenia) 
wynosi 126 osób. Natomiast ogólna liczba 
osób pozostających pod nadzorem epide-
miologicznym to 409 osób. 

2 osoby są hospitalizowane z po-
wodu podejrzenia zakażenia SAR-
S-CoV-2 (oczekują na wynik badań 
laboratoryjnych w kierunku zakażenia 
SARS-CoV-2). Nie ma natomiast osób 
poddanych kwarantannie w miejscu wy-
znaczonym do kwarantanny zbiorowej 
na terenie powiatu wejherowskiego. 

Do środy włącznie otrzymano w sumie 
48 ujemnych wyników badań laboratoryj-
nych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2. 
Na terenie powiatu wejherowskiego nie 
stwierdzono jeszcze przypadków zakażenia 
koronawirusem potwierdzonych pozytyw-
nym wynikiem badań laboratoryjnych.

Praktycznie wszystkie osoby objęte nad-
zorem epidemiologicznym przestrzegają 
nałożonych na nich ograniczeń. 

- Nie było rażących przypadków naru-
szenia kwarantanny. Jedynie pojedyncze, 
drobne incydenty, ale natury technicznej 
i szybko zostały wyjaśnione – informuje 
asp. sztab. Anetta Potrykus, oficer praso-
wy KPP w Wejherowie. 

W chwili oddawania tego wydania do 
druku liczba osób, u których potwierdzono 
zakażenie koronawirusem, przekroczyła 
1100 osób. 14 osób zmarło. Dziennie przy-
bywa ok. 150 potwierdzonych przypadków, 
ale ta liczba może znacznie wzrosnąć. 

/raf/
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Ponad 400 osób pod nadzorem
POWIAT | W powiecie wejherowskim ponad 400 osób znajduje się pod nadzorem epide-
miologicznym. Jest ich znacznie więcej, niż funkcjonariuszy, policjanci mają zatem wiele 
pracy związanej z kontrolowaniem tych osób. Nie było przypadków łamania kwarantanny.

kwarantanna – to waŻne!
Kwarantanną obejmowane są osoby zarażone koronawirusem SAR-
S-CoV-2, które przechodzą chorobę covid-19 łagodnie oraz ci, któ-
rzy mieli kontakt z chorymi. Ponadto objęte nią są wszystkie osoby 
powracające z zagranicy. Za nieprzestrzeganie kwarantanny grozi 
grzywna nawet do 30 tys. zł, a także odpowiedzialność karna.
W trakcie kwarantanny pozostaje się pod wskazanym podczas kwa-
lifikacji adresem Najczęściej jest to miejsce zamieszkania. Jeśli ktoś 
nie ma takiej możliwości, zostaje skierowany do wyznaczonego 
przez służby ośrodka, może być to np. akademik. Takie miejsca za-
pewniają starostowie. 
W czasie kwarantanny nie można wychodzić z domu nawet po 
drobne zakupy, do apteki czy by wynieść śmieci. Jeśli masz pod 
swoją opieką zwierzęta, to w miarę możliwości na czas trwania 
kwarantanny przekaż je pod opiekę rodzinie lub znajomym. Jeśli 
nie masz takiej możliwości, zwróć się telefonicznie o pomoc do 
gminy. Jeśli mieszkasz z rodziną, w miarę możliwości ogranicz 
z nią kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 
2 m. Używaj oddzielnych naczyń, a jeśli masz możliwość, korzystaj 
z osobnej łazienki/toalety, niż pozostali domownicy. Jeśli nie - po 
skorzystaniu z toalety/łazienki zdezynfekuj ją. Wietrz mieszkanie 
kilka razy dziennie. Często myj ręce i dezynfekuj powierzchnie 
dotykowe, takie jak: blaty, klamki, ekrany telefonów. Monitoruj 
temperaturę ciała minimum dwa razy dziennie. W przypadku wy-
stąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj 
się telefoniczne ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś 
się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. W cza-
sie kwarantanny funkcjonariusze policji przynajmniej raz na dobę 
sprawdzają, czy przebywasz w miejscu, które podałeś.Weryfikacja 
polega na kontakcie telefonicznym i prośbie o pokazanie się w za-
mkniętym oknie lub rozmowie przez drzwi.
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Radni podjęli niezbędne decyzje 
w sprawie wprowadzenia do tegorocz-
nego budżetu kwoty prawie 19 mln zł 
zaoszczędzonych w 2019 roku. Środki te 
są konieczne do zapewnienia normalne-
go funkcjonowania miasta – uzupełnia-
ją braki w budżecie na rok 2020 oraz są 
przeznaczone na nowe zadania. Ponadto 
radni zmienili uchwałę w sprawie meto-
dy naliczana opłat za odpady komunalne 
tak, aby ułatwić mieszkańcom korzy-
stanie z preferencyjnej, zryczałtowanej 
stawki dla 1. i 2.osobowych gospodarstw 
domowych. Sesja przebiegała sprawnie.

Sesja rady miasta odbyła się zgodnie z ak-
tualnymi przepisami dotyczącymi bezpie-
czeństwa w zakresie ograniczania rozprze-
strzenianiem się koronawirusa, m.in. na 
sali obrad znajdowało się mniej niż 30 osób, 
a więc dużo mniej niż dozwolone 50 osób. 
Według zaleceń, w sesji nie wzięli udziału 

mieszkańcy, co było podyktowane troską 
o ich zdrowie. Miasto musi funkcjonować 
i konieczne było podjęcie wielu ważnych 
decyzji, a nie wiadomo kiedy znów radni 
będą mogli się spotkać. Podczas sesji zmie-
niono również statut miasta, aby bardziej 
elastycznie można było zwoływać sesje 
w nadzwyczajnych okolicznościach.

informacja na temat 
koronawirusa

Na początku sesji prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt przedstawił dzia-
łania miasta dotyczące walki z rozprze-
strzenianiem się epidemii koronawirusa. 
Podkreślił, że wejherowski urząd i instytu-
cje miejskie realizują zadania postawione 
przez rząd i współpracują z właściwymi 
służbami, a także wpierają jak to jest możli-
we mieszkańców.

Prezydent Krzysztof Hildebrandt, za-

stępca prezydenta Arkadiusz Kraszkie-
wicz i sekretarz miasta Bogusław Suwara, 
szeroko omówili ograniczenia i zalecenie 
wynikające m.in. z rozporządzania Mi-
nistra Zdrowia z 13.03.2020 r. w sprawie 
ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej 
Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, 
wskazując działania podjęte przez miasto 
i zasady działania miejskich instytucji 
w tych nadzwyczajnych okolicznościach.

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hil-
debrandt:

 - Z wielkim niepokojem wszyscy śle-
dzimy rozwój epidemii koronawirusa. 
Prognozy rozwoju sytuacji wskazują, że 
czeka nas bardzo trudny okres. W obliczu 
zagrożenia koronawirusem musimy zacho-
wywać się spokojnie i rozważnie, bez nie-
potrzebnej paniki, w sposób odpowiedzial-
ny stosować się do zaleceń postępowania, 
wykazać zrozumienie i zdyscyplinowanie 

dla decyzji i wprowadzanych ograniczeń. 
Bardzo ważne jest, abyśmy jako miesz-
kańcy byli wspólnotą, wykazali się soli-
darnością i empatią. Zwróćmy uwagę na 
osoby samotne, zwłaszcza Seniorów, czy 
nie potrzebują naszej pomocy. Wspierajmy 
tych, którzy gorzej znoszą stres i trudności 
związane z zagrożeniem. Bądźmy dla sie-
bie życzliwi i bardziej troskliwi. Bądźmy 
razem, aby przejść przez te nadzwyczajne 
i nieznane z najnowszej historii wydarze-
nia. Normalność wróci. Życzę Państwu 
zdrowia i spokoju.

najwaŻniejsZe są Zmiany 
w budŻecie

Do tegorocznego budżetu wprowadzona 
została kwota prawie 19 mln zł zaoszczę-
dzonych w 2019 roku. Środki te uzupełni-
ły braki praktycznie we wszystkich dzie-
dzinach funkcjonowania miasta, chociaż 

nadal wstępują niedobory, np. w oświacie 
- samorządowcy czekają na środki rządo-
we. Ponadto pieniądze zostały przezna-
czone na nowe zadania jak m.in.:

- połączenie drogowe ul. Strzeleckiej 
z ul. Sucharskiego, 

- wykupu gruntów pod nowe inwesty-
cje drogowe, 

- parking przy ul. Jagalskiego na po-
trzeby szpitala, 

- nawierzchnie ulic z płyt drogowych, 
- zmiana systemów ogrzewania i termo-

modernizacja budynków mieszkalnych, 
- remonty komunalnych lokali miesz-

kalnych, 
- zakup nowych urządzeń na miejskie 

place zabaw. 
Radni podjęli uchwałę o udzieleniu dota-

cji dla Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala 
Specjalistycznego w Wejherowie na zakup 
trzech pomp infuzyjnych dwustrzykaw-
kowych wraz ze statywami jezdnymi oraz 
o dotacji na sfinansowanie prac konserwa-
torskich i robót budowlanych przy zabyt-
ku znajdującym się w gminnej ewidencji 
zabytków – elewacja kamienicy przy ul. 12 
Marca 250.

W przyjętej zmianie „Programu współ-
pracy na rok 2020 Gminy Miasta Wejhe-
rowa z organizacjami pozarządowymi …” 
miasto zwiększyło środki przeznaczone dla 
wsparcie dla klubów i stowarzyszeń spor-
towych prawie o połowę, z kwoty 812.000 
zł do kwoty 1.182.000 zł.

ułatwienia w nalicZaniu 
opłat Za odpady

Zmiana dotyczy wprowadzenia bardziej 
dogodnych dla mieszkańców okresów rozli-
czania zużycia wody uprawniającego do sko-
rzystania przez małe gospodarstwa domowe 
ze stawek ryczałtowych za odbiór odpadów 
komunalnych (tzn. 24 zł za jedną osobę i 45 
zł za dwie osoby, jeśli zużycie wody na jed-
ną osobę na miesiąc nie przekracza 4 m3), 
zamiast naliczania opłat od powierzchni 
lokalu. Zmiana jest wynikiem spotkań 
z mieszkańcami i zarządcami budynków 
oraz wniosków, które wpływały do urzędu 
i ułatwi wejherowianom skorzystanie z tych 
preferencyjnych stawek. Będzie to stanowiło 
duże udogodnienie dla mieszkańców i za-
rządców budynków, zwłaszcza spółdzielni 
mieszkaniowych. Więcej informacji można 
znaleźć na stronie www.wejherowo.pl. 

/raf/
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Sesja pomimo trudności
WEJHEROWO | Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Wejherowa przyjęto wiele ważnych uchwał. 

d o d a j
ogłoszenie

szukam pracownika
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Droga wewnętrzna przy kościele pw. Naj-
świętszej Maryi Panny Królowej Polski przy 
ul. Rybackiej będzie nosiła imię Ks. Zygmunta 
Malińskiego – tak zdecydowali wejherowscy 
radni podczas ostatniej sesji Rady Miasta.

Ks. Zygmunt Maliński był wieloletnim 
proboszczem parafii NMP Królowej Polski. 
W trakcie pracy kapłańskiej pełnił różne 
funkcje i urzędy na płaszczyźnie dekanalnej 
i diecezjalnej. Między innymi był diecezjal-
nym duszpasterzem Ludzi Pracy. W historii 
Diecezji Chełmińskiej i Archidiecezji Gdań-
skiej zapisał się jednak przede wszystkim jako 
budowniczy kościoła oraz wzorowy organi-
zator życia duszpasterskiego parafii. W 2007 
roku został mianowany prałatem i włączony 
został do grona Kapelanów Honorowych Ojca 
Świętego Benedykta XVI. Ks. Maliński zmarł 
15 kwietnia 2019 roku, w 82. roku życia i 60. 
roku kapłaństwa. W pamięci wiernych po-

zostaje gorliwym kapłanem i pełnym troski 
o dobro parafii duszpasterzem.

- Mając na uwadze wniosek złożony przez pa-
rafian zamieszkujących przy tej ulicy oraz pismo 
obecnego proboszcza ks. Piotra Żyndy w pełni 
popierającego inicjatywę wiernych parafian, 

nadanie nazwy ul. Ks. Zygmunta Malińskiego 
uznaliśmy za w pełni zasadne – mówi Jacek Gaf-
ka, przewodniczący Rady Miasta Wejherowa. – 
Cieszę się z tej inicjatywy i decyzji radnych tym 
bardziej, że jest to także moja parafia. 

/opr. raf/
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Dotację w wysokości prawie 204 tys. zł otrzymała 
wspólnota mieszkaniowa przy ul. 12 Marca 250. Remont 
elewacji frontowej poprawi wizerunek tego budynku 
w centrum miasta. 
Wejherowskie zabytki już od 13 lat mogą liczyć na 
pomoc miasta w przeprowadzeniu remontów. Od 2007 
r. Wejherowo przekazało na dofinansowanie remontów 
i prac konserwatorsko-restauracyjnych w zabytkach 
ponad 5 mln zł. Do tej pory prace wykonano w około 
70 budynkach (wspólnot mieszaniowych, budynkach 
prywatnych i obiektach sakralnych).
Jak podkreśla prezydent Wejherowa Krzysztof Hilde-
brandt, renowacja zabytków nie tylko poprawia ich stan 
techniczny i pozwala je zachować dla przyszłych po-
koleń, ale także poprawia estetykę obiektu, co wpływa 
pozytywnie na wizerunek naszego miasta. 
- Każdego roku przeznaczamy niemałą pulę pieniędzy 
na ten cel – mówi Krzysztof Hildebrandt, prezydent 
Wejherowa. – To również dzięki temu pięknieją w Wej-
herowie elewacje starych kościołów, zabytkowe ołtarze 
i stylowe kamienice. Dziękuję wszystkim właścicielom za 
dbałość o swoje budynki. 
/raf/

miasto dba o Zabytki
wejHerowo | kolejna wejherowska kamienica wpisana 
do rejestru zabytków otrzyma dofinansowanie na 
sfinansowanie prac konserwatorskich.

fot. UM Wejherowo

Nowa ulica ma patrona
WEJHEROWO | Nowa ulica w stolicy powiatu będzie nosić imię Ks. Zygmunta Malińskiego.
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Według danych Ministerstwa Zdrowia 
do 23 marca w całej Polsce było 649 za-
chorowań na COVID-19, dzień później 
już 774. Dziś (dane na środę 25 marca) 
liczba ta zbliża się do tysiąca. W wo-
jewództwie pomorskim od początku 

epidemii potwierdzono 22 przypadki 
zakażenia koronawirusem, a testów wy-
konano niespełna tysiąc. W całej Polsce 
zrobiono ponad 25 tys. testów. – W na-
szym regionie, podobnie jak w całym 
kraju i większości państw świata, jest kil-

ka razy więcej osób z koronawirusem, niż 
wykazuje statystka oparta na sprawoz-
dawczości – mówi Tadeusz Jędrzejczyk, 
lekarz i dyrektor Departamentu Zdrowia 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Pomorskiego.

W województwie pomorskim na wyni-
ki testów trzeba czekać nawet trzy dni.

Według statystyk z Wojewódzkiej Sta-
cji Sanitarno-Epidemiologicznej około 
2-3 proc. pacjentów, których próbki były 
przebadane, jest zakażonych koronawi-
rusem. W województwie pomorskim 
to 22 osoby na 2,3 mln mieszkańców, 
z których przebadanych zostało jedynie 
niecały tysiąc (według stanu z 24 marca 
2020). Czyli zgodnie z potwierdzony-
mi badaniami na COVID-19 choruje 
0,0009 proc. mieszkańców województwa. 
To o połowę mniej niż wynosi średnia kra-
jowa, według której 0,0017 proc. wszyst-
kich mieszkańców kraju jest zakażona.

– Ta różnica średniej to nie przypadek. 
Nie można powiedzieć, że „Pomorze jakoś 
się trzyma" – mówi Tadeusz Jędrzejczyk. 
– Chodzi o liczbę wykonywanych testów, 
a jest ona wciąż niewystarczająca. Ponadto 
w początkowym okresie robiliśmy dodat-
kowo badania dla województwa kujaw-
sko-pomorskiego i dla innych sąsiednich 
regionów. Trzeba zatem zapytać wprost: 
dlaczego na wyniki badań czekamy nawet 
dłużej niż trzy dni? – zaznacza Jędrzej-
czyk. Ministerstwo Zdrowia zapewnia, 
że będzie więcej badań. Problem jednak 
w tym, że w raz z rozwojem pandemii 
rosną i potrzeby. Testów po prostu trzeba 
będzie wykonywać coraz więcej.

/opr. raf/

Zaniżone dane, za mało testów?
POMORZE | Według specjalistów mniej zakażeń koronawirusem w Pomorskiem, niż w innych regionach, to efekt... 
małej liczby testów! Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego wydał oficjalny komunikat w tej sprawie.

kwarantanna? 
pobierZ aplikację!
powiat | kwarantanna 
domowa – tak nazywa się 
nowa aplikacja, która ma 
pomóc w kontroli.
Dzięki aplikacji „Kwaran-
tanna domowa” zyskujesz 
szybki dostęp do niezbęd-
nych, pomocnych w czasie 
kwarantanny informacji. 
Możesz też korzystać ze 
specjalnej infolinii.
Aplikacja daje też m.in. 
możliwość zgłoszenia się do 
lokalnych ośrodków pomocy 
społecznej, które w uzasad-
nionych sytuacjach, mogą 
dostarczać artykuły spożyw-
cze. Dzięki aplikacji szybko 
można skontaktować się 
z pracownikiem socjalnym.  
Policja przygotowała ulotki, 
które będą m.in. rozdawane 
na przejściach granicznych. 
Zachęca też  do ich przesyła-
nia, drukowania, przekazania 
rodzinie i znajomym — za-
równo powracającym 
do kraju jak i skierowanym 
na kwarantannę w Polsce.
Aplikacja „Kwarantanna 
domowa” dostępna jest 
do pobrania na telefony 
w sklepach Google Play oraz 
App Store. Link do ulotki 
znajdziesz w artykule na ten 
temat na naszym portalu 
internetowym GWE24.pl. 
/raf/
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Arkadiusz Kraszkiewicz
Zastępca Prezydenta  
Miasta Wejherowa

 Krzysztof Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa 
wraz ze współpracownikami

Z głębokim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

IWONY  
JASKULKA-

BRZOSKOWSKIEJ
wychowawcy, nauczyciela, pracownika 

Przedszkola Samorządowego nr 2  
im. Kubusia Puchatka w Wejherowie

Pogrążonej w smutku i żalu Rodzinie
oraz wszystkim Bliskim Zmarłej

wyrazy najgłębszego współczucia składają

OgłOszenie 86/2020/DB

 Krzysztof Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa wraz ze współpracownikami

PANU
MICHAŁOWI 

JELIŃSKIEMU

MAtKI

Kierownikowi Wydziału Kultury, 
 Sportu, Spraw Społecznych,  

Promocji i turystyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie

łącząc się w bólu
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

składają

Pracownicy mają do dyspozycji żele anty-
bakteryjne, maseczki i rękawiczki. Pojazdy są 
dezynfekowane na postojach. 

Zmgławianie pociągów
Powstrzymanie epidemii koronawirusa wy-

maga podejmowania specjalnych środków. 
– Od 19 marca, w pociągach Szybkiej Kolei 

Miejskiej w Trójmieście, które po całodniowej 
służbie zjeżdżają na nocny postój pojawiają się 
pracownicy ubrani w specjalne kombinezony, 
gogle i maski, wyposażeni w zmgławiacze – in-
formuje Tomasz Złotoś, rzecznik prasowy Szyb-
kiej Kolei Miejskiej w Trójmieście. Za ich pomo-
cą rozpylają w składach środek odkażający.

Po przeprowadzonej dezynfekcji okna i drzwi 
składu są szczelnie zamknięte, a po kilku go-
dzinach pociąg jest starannie wietrzony. 

– Taka operacja jest bardzo skuteczna i za-
pewnia wysoką skuteczność odkażania, której 
efekt utrzymuje się nawet przez 10 dni – dodaje 
Złotoś. - Zmgławianie będzie powtarzane, tak 
długo jak to będzie konieczne.

codZienna deZynfekcja i nie tylko
Przynajmniej raz dziennie infrastruktura pasa-

żerska oraz pociągi SKM są myte i dezynfekowa-

ne. – Szczególny nacisk kładziemy na elementy 
najczęściej dotykane przez pasażerów. Chodzi 
tu min. o przyciski, uchwyty czy stoliki i śmiet-
niczki. Dezynfekowane są także ekrany dotykowe 
automatów biletowych – wylicza Tomasz Złotoś. 
Zamknięte zostały także, działające jeszcze w nie-
zmodernizowanych składach toalety z otwartym 
obiegiem. – W pozostałych wyłączone zostały 
suszarki do rąk, które zastąpiliśmy ręcznikami 
papierowymi – podkreśla. Jednocześnie od 11 
marca 2020 drzwi pociągów otwierane są przez 
obsługę. Pracownicy spółki otrzymali żele anty-
bakteryjne, maseczki i rękawiczki. Zostali rów-
nież zapoznani z procedurami postępowania 
z pasażerami z objawami Covid-19.

bilet kup beZgotówkowo
Aby ograniczyć ryzyko przenoszenia się wi-

rusa przewoźnik zachęca pasażerów do kupo-
wania biletów bezgotówkowo. 

– Bilety Szybkiej Kolei Miejskiej można ku-
pić przez aplikacje lub na stronie internetowej. 
Cały czas działają też automaty biletowe – mówi 
rzecznik SKM. - Przy zakupie biletów w kasach 
i u kierowników pociągów zachęcamy jednak 
do płatności kartą płatniczą.

/raf/

Nadzwyczajne środki 
ostrożności w SKM

POMORZE | Specjalne środki bezpieczeństwa wprowadziła 
Szybka Kolej Miejska w Trójmieście. Dezynfekowane są pociągi 
oraz infrastruktura pasażerska. 

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 
i mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie klientów oraz 
pracowników Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunal-
nych, Eko Dolina w Łężycach przy Alei Parku Krajobrazo-
wego zaleca załatwianie wszystkich spraw przez telefon 
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Ponadto od środy, 18 marca do odwołania zaprzestała 
przyjmowania odpadów komunalnych od mieszkańców 
miasta Gdynia, Reda oraz gminy  Wejherowo w ramach 
prowadzonego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Ko-
munalnych. Odpady od firm transportowych i komunalnych 
są przyjmowane bez zmian, a płatności można dokonywać 
za pomocą terminala płatniczego. Natomiast w pomiesz-
czeniu „Wagi” może przebywać tylko jedna osoba.
(DD)

eko dolina ZawiesZa 
prZyjmowanie odpadów
łęŻyce | robisz porządki w domu i chcesz wywieźć 
odpady bezpośrednio na wysypisko? nie rób tego!

fot. DD
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Laboratoria powstaną w Kościerzynie, Wej-
herowie i w Słupsku, tym samym wspierając 

dwa laboratoria działające już w Gdańsku.
Czas oczekiwania na wyniki badań na obec-

ność koronawirusa wydłuża się dramatycznie. 
W tej chwili trzeba czekać nawet 3 dni. W tej 
sytuacji marszałek Struk postanowił nie czekać 
na odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia w spra-
wie uruchomienia dodatkowych laboratoriów 
i podjął decyzję o samodzielnym zakupie po-
trzebnego sprzętu przez Samorząd Wojewódz-
twa Pomorskiego.

Trzy laboratoria mają powstać w Szpitalu Spe-
cjalistycznym w Kościerzynie Sp. z o.o., w Woje-
wódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza 
Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. oraz w Szpitalu Spe-
cjalistycznym im. Floriana Ceynowy w Wejhero-
wie (zakup dla szpitala w Wejherowie sfinansuje 
Zarząd Portu Morskiego). Wszystkie placówki 
już zamawiają potrzebny sprzęt. Trwa też dosto-
sowanie pomieszczeń i szkolenie personelu.

Ponieważ do działania laboratoriów potrzeb-
na jest zgoda ministra zdrowia, marszałek 
Struk zobowiązał szpitale o zdobycie takiego 
pozwolenia, sam również zaapelował do mini-
stra o jego pilne wydanie.

Niezależnie od zakupu sprzętu marszałek 
Struk zdecydował również, że wesprze rząd 
w działaniach dotyczących wykrywania koro-
nawirusa kupując ze środków samorządu testy 
wykrywające SARS-CoV-19.

/raf/

Trzy laboratoria, 
 jedno w Wejherowie
WEJHEROWO | Kilka dni temu marszałek Mieczysław Struk podjął decyzję o pilnym zakupie sprzętu 
i uruchomieniu trzech laboratoriów do wykrywania koronawirusa.

W obecnej sytuacji rośnie liczba 
osób potrzebujących pomocy. 
Przybywa osób na kwarantannie 
domowej oraz tych, które straciły 
źródła utrzymania i których po 
prostu nie stać na jedzenie. 
W związku z tym na terenie 
Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Redzie przy ul. Der-
dowskiego 25 została ustawiona 
przyczepa samochodowa, do 
której można wkładać artykuły, 
którymi można się bezpiecznie 
podzielić. Pozyskana żywność 

i środki czystości będą rozdysponowane przez pracow-
ników MOPS w siedzibie ośrodka lub rozniesione przez 
wolontariuszy z UKS Jedynka Reda na mocy porozumie-
nia, zawartego ze stowarzyszeniem. Punkt zbiórki, gdzie 
stoi przyczepa jest czynny w godzinach od 8:00 do 15:00. 
Można tam wkładać głównie artykuły spożywcze, które się 
nie psują i są oryginalnie zapakowane. Chodzi o żywność 
o długim terminie ważności jak konserwy, makarony, ryże, 
kasze, mąki, napoje, a także produkty higieny osobistej 
m.in. mydło, szampon, papier toaletowy, środki do czysz-
czenia. Mile widziane są produkty ochrony osobistej, jak 
maseczki i rękawiczki gumowe. Warto dodać, że przyczepa 
została udostępniona nieodpłatnie przez osobę prywatną. 
Więcej informacji na temat samej akcji można uzyskać te-
lefonicznie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej pod nr 
tel. 678 58 65 lub e-mailem na mops@mopsreda.pl. Drzwi 
do ośrodka, który obecnie pracuje w trybie wewnętrznym, 
są zamknięte dlatego należy użyć dzwonka przy drzwiach.
(DD)

Zbiórka Żywności 
dla potrZebującycH
reda | w mieście nie brakuje chętnych osób, chcących 
pomóc innym w czasie epidemii koronawirusa. dlatego 
w redzie ruszyła zbiórka żywności i środków czystości.
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OBWIESZCZENIE
Starosta Wejherowski

 działając na podstawie art. 1, art. 11a ust. 1, art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 1474) oraz art. 10, 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. 
Dz. U. z 2020r. poz. 2256), zawiadamiam, że na wniosek Wójt gminy szemud z dnia 2019-12-24 uzupełniony w dniu 2020-03-03, wszczęto postępowanie w sprawie:

 wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej -
budowa drogi gminnej pn.:

 "Przebudowa ulicy Myśliwskiej w Kamieniu"

na nieruchomościach gruntowych na terenie gminy szemud określonych poniżej:

A. działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogi gminnej:
- obr. kamień działki nr ewid.: 436/1, 436/5 (powstała z dz. nr 436/2), 436/7(powstała z dz. nr 436/3) , 436/8 (powstała z dz. nr 436/3)
- obr. szemud działki nr ewid.: 294, 289/28 (powstała z dz. nr 289/12), 289/30 (powstała z dz. nr 289/4)

B. działki objęte obowiązkiem rozbiórki obiektów budowlanych, budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, zjazdów i innych dróg publicznych:
- obr. kamień działki nr ewid.: 436/4 (powstała z dz. nr 436/2), 436/6 (powstała z dz. nr 436/3)
- obr. szemud działki nr ewid.: 289/31 (powstała z dz. nr 289/4), 289/27 (powstała z dz. nr 289/12)

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właściwe organy administracji rządowej i samorządowej oraz właścicieli, zarządców i użytkowników 
terenów objętych inwestycją o możliwości składania wniosków, uwag lub zastrzeżeń dotyczących przedmiotowej sprawy, a także o możliwości wypowiedzenia się, 
co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji kończącej postępowanie, która zostanie podjęta w terminie nie krótszym 
niż 14 dni od daty dokonania się obwieszczenia. 
W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców związane z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym (kOrOnaWirUs), informujemy, że od 16 marca do odwołania 
starostwo Powiatowe w Wejherowie zostaje zamknięte dla interesantów i pracuje w trybie wewnętrznym. Wgląd do akt postępowań administracyjnych nie będzie 
w tym okresie możliwy. Osoby, które chcą przed wydaniem decyzji administracyjnej uzyskać wgląd do akt, proszone są o zgłoszenie takiego zamiaru w terminie 7 
dni, telefonicznie lub drogą elektroniczną. W takich wypadkach wydanie decyzji zostanie wstrzymane do czasu umożliwienia wglądu do akt lub złożyć ewentualne 
zastrzeżenia i uwagi należy składać drogą elektroniczną poprzez platformę ePUaP lub za pośrednictwem operatora pocztowego. tel. 58 572-95-50 e-mail: architek-
tura@powiat.wejherowo.pl. 
informuje się, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za 
dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 
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siewnik poznaniak 28 pip 2650 
zł, obsypnik do bulew 350 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 uzgod-
nienia, stan idealny, tel. 885 557 
151, tel. 58 714 41 54

sprZedam materac rehabilita-
cyjny, grzejnik z lampą karbono-
wą, 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 Pier-
woszynie, 4 osobowy, tel. 607 291 
564

lodówkę dużą, tanio, stół na 
kółkach, tel. 576 204 945

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

Zamów ogłosZenie

drobne!

*Więcej na temat sms w ramce powyżej 

NIERUCHOMOŚCI

sprZedam

posZukuję wynająć

wynajmę

kupię

kupię mieszkanie za gotówkę, 
w Trójmieście, do remontu, zadłu-
żone, tel. 572 48 55 29

skup mieszkań za gotówkę, 
w trójmiescie i okolicach, tel. 510 
894 627

MOTORYZACJA

sprZedam

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

kupię

EDUKACJA

lekcje dodatkowe z fizyki i che-

OGŁOSZENIA Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł

mii, w tym zadania oraz matema-
tyka, nauczyciel emeryt, Wejhero-
wo, 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 Trój-
miasto i okolice, tel. 601 677 964

profesjonalna fotografia 
okolicznościowa: śluby, wesela, 
sesje plenerowe, chrzty, komunie, 
tel. 697 442 013

TOWARZYSKIE

RÓŻNE

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

sianokisZonka 120x120, do-
brej jakości, cena 80 zł, Szemud, 
tel. 510 751 837

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

Wejherowa

tel. 500 XXX 601

/gwe24
Polub nasz fanPage!
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Kupię mieszKanie!!!
W powiecie wejherowskim, 1-3 pokoje,

może być do remontu.

  728-657-517, iza

79567 
(9 zł + VAT)

72051 
(2 zł + VAT)

Obserwuj nasz profil 
expressy.pl na issuu.com
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Siłownie i kluby fitness zamknięte. Czy 
dostajesz sporo zapytań, co w związku 
z powyższą sytuacją mają robić twoi 
podopieczni, osoby uczęszczające na 
siłownię, a także znajomi?

- Owszem, kiedy zapadła decyzja o za-
mknięciu klubu, odzew był naprawdę 
spory.

Co zatem radzisz? Dla wielu osób tre-
nowanie to nie tylko dbanie o formę , 
ale wręcz styl życia.

- Przede wszystkim zdrowie i bezpie-
czeństwo nasze i naszych bliskich jest 
najważniejsze. Jednak sam z treningów 
nie zrezygnowałem, ponieważ nie mogę 
sobie na to pozwolić. Zawsze podkre-
ślam, że jest to moja pasja, ale też praca. 
Wszystkim Czytelnikom radzę: nie rezy-
gnujmy z aktywności fizycznej, ale dopa-
sujmy ją do sytuacji, która nas spotyka.

Co robić? Da się to wszystko przenieść 
do domu?

- Dopóki nie wprowadzono nowych 
obostrzeń opcji było wiele, chociażby 
trening na świeżym powietrzu z dala 
od wszystkich. Niestety teraz sytuacja 
znacznie się komplikuje. Osobiście nie 
lubię trenować w domu, mimo tego, 
że poniekąd mam takie warunki, to je-

stem przyzwyczajony do przestrzeni 
i zróżnicowanego sprzętu. Uważam, że 
aby trening w naszym osobistym zaci-
szu miał sens, należy mieć dość bogatą 
wiedzę. Jednak nie można robić wszyst-
kiego, ponieważ takich możliwości nie 
ma. Najważniejsze jest to, żeby zwięk-
szać poziom trudności ćwiczeń, nie być 
monotonnym. Na pewno najgorsze jest 
nierobienie niczego i zadręczanie się 
tym stanem. Mam nadzieję, że im dłu-
żej potrwa taki okres, tym bardziej moja 
i innych inwencja twórcza w kierunku 
treningów będzie się zwiększała. Ja też 
jak najszybciej chciałbym wrócić do na-
szej „normalności”.

Nie sądzisz, że dla osób lubiących tre-
nować ma to też pewien aspekt psy-
chiczny?

- Oczywiście, każdy z nas jest inny, 
w różny sposób znosimy sytuacje, które 
przynosi nam na co dzień życie. Jednak 
mogę śmiało stwierdzić, że to, co się 
obecnie dzieje, może nas ukierunkować 
np. na to, aby rozwijać się w różnych 
dziedzinach. Spójrzmy na to w inny 
sposób: na tyle, ile możemy, pracujmy 
z domów, odpoczywajmy, dobrze się 
odżywiajmy. Jest tak wiele rzeczy do 
zrobienia - chociażby porządki, spędza-
nie czasu z najbliższą rodziną, pomysły 
na to co mamy do zrealizowania, jak 

to wszystko minie. Trzeba 
dostosować się do okolicz-
ności. Jeśli nie możemy 
rozwijać się fizycznie, 
pracujmy nad innymi 
aspektami naszego życia.

Poruszmy jeszcze jed-
ną sprawę. Uważasz, 
że często trudniej jest 
zmusić się do ćwiczeń 
w domu?

- Tak, natomiast we wszyst-
kim należy szukać pozytywów. 
Twierdzę, że zapisywanie się na 
zajęcia online ma sens. W takiej 
sytuacji mamy poczucie, że nie je-
steśmy sami, bo równocześnie ten 
sam zestaw ćwiczeń wykonują inni. Do 
tego ustalona jest godzina rozpoczęcia 
treningu – nie można jej przełożyć, więc 
tu pojawia się większa mobilizacja.

Epidemia koronawirusa chyba mocno 
uderzy instruktorów po kieszeni?

- Bałem się tego pytania, i muszę odpo-
wiedzieć szczerze - niestety tak. To jedna 
z wielu bardzo poszkodowanych branż. 
Jednak im bardziej będziemy wszyscy 
stosować się do zaleceń, tym szybciej to 
się skończy.

Jest szansa aby w tym 
trudniejszym czasie osiągnąć wy-
sokie cele treningowe? Co mógłbyś 
w tej kwestii przekazać naszym Czy-
telnikom? 

- Nie będę oszukiwał, szansa na wiel-
kie postępy jest nikła, ze względu na 
to, że mamy ograniczone możliwości.  

W domowych warunkach nie zapracu-
jemy w odpowiedni sposób ani na re-
dukcję tkanki tłuszczowej, ani na masę 
mięśniową. Jednak pamiętajcie, że ten 
czas należy dobrze wykorzystać, bo jeśli 
będziemy ćwiczyć prawidłowo i regular-
nie, naszym organizmom będzie łatwiej 
wrócić do treningów na siłowniach 
i w klubach fitness.

Zadbaj o formę w domu
ROZMOWA | Z Krzysztofem Kacnerskim, zawodnikiem Strongman Polska, trenerem 
i instruktorem personalnym, rozmawia Rafał Korbut.
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Od marzenia po wykończenie
Piękny dom czy mieszkanie zaczynają się od marzeń. A później pojawiają się pytania 
i wątpliwości: jak te marzenia zrealizować, aby uniknąć problemów i rozczarowania? 
Najlepiej fachowo i kompleksowo – i tu pojawia się oferta sieci Leroy Merlin. 

„Od projektu, poprzez doradztwo, aż 
po wykończenie” - tak w skrócie można 
opisać ofertę przygotowaną dla swoich 
klientów przez sieć marketów budowla-
no-wykończeniowych Leroy  Merlin.

- Naszym najważniejszym i najwięk-
szym atutem jest to, że klient może znaleźć 
wszystko w jednym miejscu – wyjaśnia 

Łukasz Piekut, kierownik działu serwisu 
i usług Leroy Merlin. - Nasza propozycja 
jest kompleksowa. Załóżmy, że dana osoba 
odebrała mieszkanie czy dom od dewelo-
pera i rozpoczyna wykańczanie. Co może 
zrobić? To proste - zgłosić się do nas. My 
zrobimy odpowiednie pomiary, wykona-
my niezbędne projekty (np. kuchni czy ła-

zienki), pomożemy w wyborze materiałów 
i wyposażenia (co ważne, w naszym mar-
kecie mamy praktycznie wszystko, co jest 
potrzebne), zapewnimy transport i w koń-
cu wykonamy montaż. W ten sposób bu-
dujemy także społeczność. Klient zawsze 
ma być w centrum naszego przedsiębior-
stwa, jego potrzeby są dla nas najważniej-
sze - chcemy, aby urządzając czy remon-
tując swoje mieszkanie i współpracując 
z nami, miał tylko takie doświadczenia, 
które wzbudzają dobre emocje. 

Leroy Merlin oferuje projekt i wyko-
nanie kuchni i łazienek pod wymiar 
(w ofercie sklepu są też meble kuchenne), 
szeroki wybór oraz montaż drzwi i pod-
łóg, ale też takie usługi jak docinanie za-
mówionych płyt i innych elementów pod 
wymiar czy obszywanie wykładzin.

Co ważne, podczas ustalania zakresu 
usług klient od razu otrzymuje koszto-
rys, po zakończeniu wszystkich prac nie 
ma więc przykrej niespodzianki finanso-
wej, jak to nierzadko się zdarza w innych 
firmach. 

- Współpracujemy na stałe z różnymi 
wykonawcami, nasz klient ma więc za-
pewniony kompleksowy zakres usług, jak 
wspomniany już montaż drzwi, podłóg, 
mebli i kafli, ale także kotłów, pieców, 

okien oraz urządzeń sanitarnych (zle-
wozmywaki, kompakty, wanny, baterie 
i wiele innych). Nowością w tym sezo-
nie są też domki ogrodowe, ogrodzenia 
i deski tarasowe – to także można kupić 
w sklepie i od razu zamówić montaż. 

Ciekawostką jest też dedykowany pro-
jekt dla osób, które kupią mieszkanie lub 
dom u jednego z deweloperów, z którymi 
na stałe współpracuje sklep Leroy Mer-
lin. W takim przypadku klient otrzymuje 
specjalny pakiet korzyści, zawierający 

atrakcyjne rabaty, wykonanie wizuali-
zacji łazienki i kuchni za symboliczny 1 
grosz, a także... opiekuna, wspierającego 
cały okres zakupów. 

Natomiast w markecie znajduje się też 
punkt finansowy, gdzie kupujący może 
rozłożyć płatność na wygodne raty, za-
ciągnąć kredyt gotówkowy lub założyć 
kartę kredytową Visa Leroy Merlin i za 
jej pomocą opłacić dokonane zakupy. 

- Tworząc lokalną społeczność zapra-
szamy klientów do wyrażenia opinii i bu-
dowania sklepu razem z nami – dodaje 
Łukasz Piekut. - Powołaliśmy więc Radę 
Klientów. Ludzie tworzący tę radę są 
ambasadorami naszej marki. Wspólnie 
z nimi spotykamy się cyklicznie, organi-
zujemy warsztaty i opracowujemy różne 
rozwiązania, które poprawiają obsługę 
klienta i funkcjonowanie sklepu. Dzięki 
temu możemy lepiej poznać potrzeby 
klienta i urzeczywistniać jego marzenia. 

Leroy Merlin nie zapomina tez o swo-
ich przyszłych klientach, czyli o tych naj-
młodszych. Organizuje cykliczną akcję 
„Dzieciaki – sadzeniaki”. Na takie lekcje 
przyrody w praktyce zapraszane są całe 
klasy – podczas zajęć dzieci uczą się, jak 
dbać o ekologię, jak sadzić rośliny i jak 
się nimi zajmować.


