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WIRUS W NATARCIU! 

Codziennie w całej Polsce wzrasta liczba osób zakażo-
nych wirusem SARS-CoV-2. Statystyki nie napawają nieste-
ty optymizmem – dlatego tak ważne jest przestrzeganie 
rygorystycznych zaleceń. Jedyne, co może powstrzymać 
rozprzestrzenianie się koronawirusa to maksymalne ogra-
niczenie spotykania się z innymi ludźmi.
str. 2-3

POMAGAJĄ SENIOROM 

Pomorska Grupa Poszukiwawczo-
Ratownicza GRYF w ramach akcji 
#RazemPokonamyWirusa! pro-
wadzi i organizuje systematyczną 
pomoc dla osób starszych, samot-
nych, a także dla lekarzy i persone-
lu szpitali oraz Zespołów Ratownic-
twa Medycznego.
str. 4

ZŁY CZAS NA WYBORY

Coraz więcej samorządowców 
protestuje przeciwko zorganizo-
waniu wyborów w zaplanowanym 
terminie, 10 marca. Burmistrz 
Rumi, wystosował list do komi-
sarza wyborczego w którym uza-
sadnia, dlaczego termin wyborów 
powinien być przesunięty. 
str. 5

Już za tydzień!

Wielkanoc!
Zapraszamy do współpracy:

d.bieszke@expressy.pl
tel. 660 731 138

Dołącz do nas!
Bądź na bieżąco
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Wczoraj Pomorski Państwowy Wojewódzki 
Inspektor Sanitarny poinformował o kolejnych 
potwierdzonych przypadkach SARS-CoV-2 
w województwie pomorskim. 

Już 14 chorych
Komunikat z 2 kwietnia z godz. 13.00 mówi 

o zwiększeniu zakażeń o 5 osób z Pomorza - 3 
osoby z powiatu wejherowskiego, 1 osoba z po-
wiatu kartuskiego i 1 osoba z Gdańska. 

Dzień wcześniej PPWIS wydał komunikat 
o 4 nowych osobach zarażonych, z tego 3 z po-
wiatu wejherowskiego i 1 z Gdyni. To daje łącz-
nie 14 potwierdzonych przypadków zakażenia 

w powiecie. 
Stan zdrowia wszystkich tych osób określa-

ny jest jako dobry, w każdym z przypadków 
przeprowadzona jest konsultacja lekarska, na-
tomiast służby sanitarne prowadzą działania 
przeciwepidemiczne.

Zamknięty oddZiał sZpitala
Wczoraj pojawiło się podejrzenie zakażenia 

SARS-CoV-2 u personelu wejherowskiego 
szpitala. Zarażona miałaby być lekarka pracu-
jąca na oddziale neurologicznym. Została pod-
dana badaniom, w chwili zamykania gazety 
wynik testu nie był jeszcze znany. 

Oddział neurologiczny został prewencyjne 
zamknięty ze względu na bezpieczeństwo za-
równo pracowników, jak i pacjentów. 

dyrektor sZpitala Z podeJrZeniem
Andrzej Zieleniewski, wiceprezes spółki 

Szpitale Pomorskie, może być zarażony ko-
ronawirusem. Został skierowany na badania. 
W czwartek pojawiła się informacja, że Ziele-
niewski, szef wejherowskiego szpitala, gorzej 
się poczuł i podejrzewa się u niego wystąpienie 
wirusa SARS-CoV-2. Lekarz został więc skie-
rowany na testy laboratoryjne, które wykażą 
obecność lub brak koronawirusa. 

nie chodź sam do lekarZa!
Wszystkim osobom, którzy podejrzewają 

u siebie wystąpienie wirusa SARS-CoV-2, 
przypominamy: nie należy bezpośrednio 
zgłaszać się do lekarzy ani do szpitala, tylko 
zadzwonić na infolinię pod numerem 800 
190 590. Natomiast osobom chorym na inne 
schorzenia przypominamy o kontaktowaniu 
się z lekarzami drogą telefoniczną. W nagłych 
przypadkach należy dzwonić na numer alar-
mowy 112. 

rosnące statystyki
Wczoraj o godz. 13.00 w Polsce potwierdzo-

no 2633 osób z pozytywnymi wynikami testów 
laboratoryjnych na obecność koronawirusa, 
z czego 45 zmarło. W województwie pomor-
skim znajdowało się 65 zarażonych osób. 

R. Korbut, N. Stenka

Liczba zarażonych rośnie
POWIAT | Już u 14 osób z powiatu wejherowskiego zdiagnozowano zakażenie wirusem SARS-CoV-2. 
W środę COVID-19 potwierdzono u 3 osób, w czwartek u kolejnych 3 osób.

Po tym, jak marszałek trafił do szpitala, potwierdzono zakażenie 
koronawirusem u jednego z urzędników Urzędu Marszałkowskiego. 
Pracownicy zostali objęci kwarantanną. Wykonywane są testy u ko-
lejnych pracowników, kolejne dwa dały wynik pozytywny. Łącznie 
z marszałkiem zakażonych SARS-CoV-2 jest są zatem 4 osoby (stan 
na 2 kwietnia na godz. 13.00). 

- Jedna z osób, które zostały wymienione w komunikacie WSSE 
dotyczącym zakażeń koronawirusem z dn. 2 kwietnia to pracownik 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego – poinformo-
wał Michał Piotrowski, rzecznik prasowy UMWP. - Wskazana osoba 
to trzeci pracownik urzędu (poza marszałkiem Strukiem), u którego 
testy potwierdziły zakażenie koronawirusem. Obecnie trwa ustalanie 
listy osób będących w kontakcie z tym pracownikiem, na tej podsta-
wie Sanepid podejmie decyzję o dalszych działaniach – w tym o ko-
nieczności poszerzenia grona osób objętych kwarantanną. 

Przypomnijmy, że dotychczas kwarantanną objętych zostało 62 
pracowników UMWP. Nadal trwa pobieranie materiałów do testów 
na obecność koronawirusa od urzędników objętych kwarantanną. 
Wyniki testów pobranych od tych osób nie są jeszcze znane.

- Kwarantanna nie ma wpływu na płynność funkcjonowania urzę-
du marszałkowskiego – dodaje Piotrowski. - Przypominamy, że 70 
proc. pracowników od dwóch tygodni pracuje w trybie zdalnym. 
Łącznie we wszystkich budynkach UMWP pracuje obecnie mniej niż 
100 osób, których osobista obecność jest konieczna do utrzymania 
płynności pracy urzędu (m.in. obieg dokumentów i korespondencji). 
Wszyscy pracownicy przebywający w pracy są wyposażeni w ręka-
wiczki i maseczki oraz w płyn dezynfekujący. Na stanowiskach pracy 
zachowane są wszystkie wytyczne GIS (odległość od innych osób, 
kontakt nie więcej niż 2 osób, dezynfekcja klamek, drzwi, łazienek co 
2 godziny itd.). Odwołane zostały także planowane sesje Rady Sejmi-
ku Województwa Pomorskiego oraz posiedzenia zarządu. Ostatnie 
posiedzenie odbyło się zdalnie, za pośrednictwem internetu.
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Redzcy przedsiębiorcy, którzy są dzierżawcami miejskich lokali użyt-
kowych i zostali dotknięci skutkami epidemii koronowirusa, a co za 
tym idzie rządowych przepisów zamykających lub ograniczających ich 
działalność w związku ze stanem epidemii, mogą składać drogą elek-
troniczną wnioski do burmistrza miasta Redy o uzyskanie ulgi bądź 
umorzenie czynszu w tym trudnym okresie, gdyż innej możliwości nie 
przewiduje prawo.

Zainteresowani taka pomocą przedsiębiorcy powinni kierować pisma 
na adres mailowy sekretariat@reda.pl. Szczegółowej informacji udziela 
kierownik Referatu Podatków i Dochodów Andrzej Dembek pod nr te-
lefonu 58 678-80-38. Również w związku ze stanem epidemii wirusa 
COVID-19 burmistrz m iasta Redy informuje, że podwyżki czynszu 
za najem lokali mieszkalnych komunalnych i socjalnych, które miały 
wejść w życie z dniem 1 kwietnia 2020 roku zostają przesunięte na ter-
miny późniejsze. Do czasu zmiany przepisów obowiązują dotychczaso-
we stawki czynszowe.

(DD)

Dodatni wynik testu 
u kolejnych urzędników

Na pomoc najemcom 
i przedsiębiorcom

POMORZE | U kolejnych pracowników Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego wykryto koronawirusa.

REDA | Przedsiębiorcy dotknięci skutkami epidemii mogą liczyć na 
ulgę lub umorzenie czynszu. Również podwyżki czynszów komunal-
nych i socjalnych zostały przesunięte na później.- Wśród zakażonych osób, 

które zostały wymienione 
w komunikacie Ministerstwa 
Zdrowia, jestem niestety 
również ja – poinformował 
w sobotę na jednym z portali 
społecznościowych Mieczy-
sław Struk. - Na szczęście 
objawy, które się u mnie 
pojawiły w zeszłym tygodniu, 

są stosunkowo łagodne, przypominające typowe przeziębie-
nie. Oczywiście zgodnie z wytycznymi GIS nie bagatelizo-
wałem ich i od zeszłego tygodnia ograniczyłem do minimum 
swoją aktywność publiczną i większość zadań realizowałem 
w trybie zdalnym. Dziś (w sobotę), po otrzymaniu wyników, 
zostałem objęty obowiązkową izolacją domową i będę pełnił 
obowiązki Marszałka Województwa Pomorskiego na zasa-
dach obowiązujących w Urzędzie Marszałkowskim w formie 
tak zwanej pracy zdalnej, przy wykorzystaniu środków 
komunikacji telefonicznej i internetowej.
Na moja żonę został nałożony obowiązek kwarantanny 
domowej. 
Dzień później, decyzją Sanepidu, marszałek trafił do szpitala 
– do Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropi-
kalnej w Gdyni. 
- Sanepid podjął decyzję, że będę leczony w warunkach 
szpitalnych, choć czuję się dość dobrze – poinformował 
Struk. - Mam nadzieje, że otoczony troskliwą opieką kadry 
medycznej, szybko wrócę do pełni sił. Raz jeszcze mocno 
apeluję do wszystkich Was o zostawanie w domach i ograni-
czenie kontaktów. Jak sami widzicie – wirus może zaskoczyć 
każdego z nas.
/raf/

marsZałek miecZysław 
struk Z koronawirusem
pomorZe | mieczysław struk, marszałek województwa 
pomorskiego, poinformował, że potwierdzono u niego 
zakażenie koronawirusem.

fot. Rafał Korbut
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Odkażają przystanki
WEJHEROWO | Kolejne kroki bezpieczeństwa podjęto w Wejhero-
wie – przystanki komunikacji miejskiej są odkażane. 

Pracownicy Zakładu Usług Komunalnych na polecenie prezydenta 
miasta odkazili przystanki autobusowe na terenie Wejherowa, w szcze-
gólności ławki i tablice z rozkładem jazdy. Odkażanie prowadzone jest 
za pomocą preparatu dezynfekcyjnego.

Na terenie miasta jest ok. 60 wiat przystankowych.
- Zagrożenie epidemiczne wymaga szybkiej reakcji, dlatego też bę-

dziemy tę akcję prowadzić codziennie i tak długo, jak będzie trzeba – 
mówi Andrzej Gorczycki, dyrektor techniczny ZUK. - Środek używany 
do dezynfekcji jest bezpieczny dla ludzi.

- Chcemy, by mieszkańcy czuli się bezpiecznie, dlatego robimy wszyst-
ko, by zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa – 
mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. - Profilaktyka 
jest najważniejsza. Musimy także sami przestrzegać wszystkich zasad 
higieny. Zachęcam do załatwiania spraw przez internet, ograniczenia 
spotkań, pozostania w domu, jeśli to możliwe, śledzenia i stosowania 
się do komunikatów Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na stronie 
Urzędu Miejskiego w Wejherowie.

/raf/
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OgłOszenie 340/2019/DB

Pani
Judycie 

niżyńskieJ 

Michał Pasieczny
Burmistrz Rumi

Krzysztof Woźniak  
Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi
oraz pracownicy Urzędu Miasta Rumi

Męża
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

składają

OgłOszenie 90/2020/DB

ReKlaMa 298/2019/DB

OgłOszenie 94/2020/DB

 Wójt Gminy Wejherowo
informuje,

że od dnia 3 kwietnia 2020 r. na stronie Biule-
tynu informacji Publicznej gminy Wejherowo 
oraz internetowej gminy Wejherowo, a także na 
tablicy ogłoszeń Urzędu gminy Wejherowo, ul. 
Transportowa 1, zostały wywieszone wykazy:
- nieruchomości przeznaczonych do oddania 
w użyczenie nr 197/128 i 248/29 w Orlu oraz 
30/18 w Bolszewie na cele statutowe PeWiK 
sp. z o.o. w gdyni;
- nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 
w trybie bezprzetargowym nr 1271/3, 1271/4, 
1271/1 i 66/7 położone w gościcinie.
szczegółowe informacje o nieruchomościach 
objętych wykazem można uzyskać w Referacie 
gospodarki nieruchomościami i Środowiska, 
tel. 58 738- 67-51 i 58 677-97-07.

Pomorska Grupa Poszukiwawczo-Ratowni-
cza GRYF w ramach akcji #RazemPokonamy-
Wirusa! prowadzi i organizuje systematyczną 
pomoc dla osób starszych, samotnych, a także 
dla lekarzy i personelu szpitali oraz Zespołów 
Ratownictwa Medycznego. 

Jak informuje Michał Parzych – prezes zarzą-
du organizacyjnego PGPR Gryf, w ciągu mi-
nionych kilku dni wolontariusze grupy wzięli 
udział w kilku ważnych akcjach i przedsięwzię-
ciach o charakterze profilaktycznym i społecz-
nym na terenie Wejherowa i Gdańska. Między 

innymi w porozumieniu z dyrektor Małgorza-
tą Pisarewicz (Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.) 
udostępnili Szpitalowi Specjalistycznemu 
w Wejherowie kamerę termowizyjną do zdal-
nego pomiaru stanów gorączkowych, a także 
wypożyczyli 4 swoje radiotelefony przenośne 
na potrzeby komunikacji pomiędzy Szpitalem 
Specjalistycznym w Wejherowie a Szpitalem 
Zakaźnym w Gdańsku (po 2 na każdy szpital).

Nawiązali też porozumienie z OSP Wejherowo 
oraz wejherowskim ZHP w celu uruchomienia 
punktu zbiórki darów na potrzeby szpitali, któ-
ry mieści się w przyczepie na ul. Sikorskiego 42 
przy firmie INSTALERT. Na przyczepie przycze-
piona jest lista najpotrzebniejszych rzeczy, które 
mogą przekazywać dobrowolnie mieszkańcy.

Ratownicy PGPR Gryf biorą też udział w za-
bezpieczaniu wejścia głównego do Szpitala 
Specjalistycznego w Wejherowie monitorując 
kamerą termowizyjną temperaturę ciała osób 
wchodzących do placówki służby zdrowia 
oraz cel wizyty. Jednocześnie wolontariusze 
PGPR Gryf utrzymują ścisły kontakt z MOPS 
w sprawie ewentualnej potrzeby uczestnicze-
nia w pracy zespołu terenowego oraz prowadzą 
rozmowy w celu podjęcia podobnej współpra-
cy z GOPS Wejherowo.

- Odbieramy mnóstwo pozytywnych reak-
cji społeczeństwa na prowadzone przez nas 
działania w akcji #Razem Pokonamy Wirusa, 
co jest dla nas bardzo motywujące – podkreśla 
Michał Parzych.

Informacje o działalności PGPR Gryf publi-
kowane są na bieżąco na stronie:
facebook.com/pgprgryf.org

/raf/

Pomagają seniorom
WEJHEROWO | Pomorska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza
GRYF uczestniczy w akcji niesienia pomocy osobom starszym.
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Rekrutacja zawieszona
WEJHEROWO | Rekrutacja do przedszkoli publicznych, oddziałów 
przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych zawieszona.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 20 marca br. ws. 
ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii zawie-
szone zostały czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupeł-
niającym na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli i oddziałów przed-
szkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Wejherowa.

/raf/
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Michał Pasieczny, burmistrz Rumi, wy-
stosował list do komisarza wyborczego 
w którym uzasadnia, dlaczego termin wy-
borów powinien być przesunięty. 

Treść listu, skierowanego do komisarza 
wyborczego w Słupsku:

„Szanowny Panie Komisarzu. 
W związku z rozprzestrzenianiem się 
wirusa SARS-CoV-2 i skalą zagrożenia, 
jaką wirus ze sobą niesie, o czym infor-
muje m.in. Minister Zdrowia Pan Pro-
fesor Łukasz Szumowski, informujemy 
i alarmujemy, iż w naszej opinii nie bę-

dzie możliwe przeprowadzenie wyborów 
prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 10 
maja 2020 roku w sposób bezpieczny dla 
mieszkańców Rumi.

Realizacja zadań z kalendarza wybor-
czego nie pozwoli na zapewnienie choć-
by elementarnego poziomu bezpieczeń-
stwa wyborców, członków obwodowych 
komisji wyborczych oraz pracowników, 
którzy biorą udział przy organizacji wy-
borów. Działania urzędu w żaden sposób 
nie mogą narażać zdrowia i życia miesz-
kańców, dlatego czuję się w obowiązku 

poinformować Pana o naszych obawach 
i obiekcjach dotyczących realizacji wybo-
rów prezydenckich 10 maja tego roku.

Widzę olbrzymie zagrożenia w przepro-
wadzaniu spotkań organizacyjnych oraz 
szkoleń dla komisji w dobie epidemii. 
Wiele kontrowersji budzi kwestia zorga-
nizowania siedzib obwodowych komisji, 
biorąc pod uwagę, że wszystkie instytucje, 
które temu służyły, są obecnie zamknięte, 
a w krytycznej sytuacji mogą być wyko-
rzystywane do walki z koronawirusem.

Sam przebieg wyborów wzbudza wiele 
pytań. Zakładając, że restrykcyjne zasady 
higieny powinny zostać zachowane, jak 
miałoby przebiegać m.in. liczenie kart do 
głosowania, oddawanie i liczenie głosów 
czy zdawanie protokołów?

Jedno jest pewne – nie jesteśmy w stanie 
uciec od bezpośredniego kontaktu, za-
równo pomiędzy członkami komisji, jak 
i osobami głosującymi.

Pragniemy podkreślić, że prace Obwo-
dowych Komisji Wyborczych odbywają 
się jeszcze przed dniem wyborów prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej. Komisje 
muszą się uprzednio zebrać, ukonstytu-
ować, odbyć stosowne szkolenia. Wiąże 
się to z częstymi, bezpośrednimi kontak-
tami. 9 maja 2020 roku poszczególnym 
Obwodowym Komisjom Wyborczym 
w Rumi wydawane będą karty do gło-
sowania. To również wymaga kontak-
tu, zarówno między członkami Komisji 

a pracownikami Urzędu i Urzędnikiem 
Wyborczym, wydającym materiały wy-
borcze. To generuje gigantyczne ryzyko 
zakażenia koronawirusem.

Nie ma możliwości organizacji wybo-
rów prezydenckich bez narażenia życia, 
zarówno członków komisji, jak i samych 
głosujących. Już wpływają do nas rezy-
gnacje z członkostwa w obwodowych 
komisjach wyborczych, ponieważ ludzie 
boją się o swoje życie i zdrowie.

Wybory muszą zachować charakter po-
wszechności i równości. Ze względu na 
obostrzenia i zakazy, zarówno na gruncie 
prawnym, jak i praktycznym, oddanie 
głosu będzie utrudnione. Wiele osób nie 
przyjdzie zagłosować, słuchając głosu roz-
sądku – „Zostań w domu”.

Troszcząc się o zdrowie i bezpieczeń-
stwo mieszkańców, czuję się zobowiąza-
ny, by wszelkimi możliwymi sposobami 
minimalizować ryzyko dalszego rozprze-
strzeniania się koronawirusa. Dlatego, 
w naszej ocenie, nie jest możliwe właściwe 
wykonanie zadań związanych z organiza-
cją i przeprowadzeniem wyborów.

W tej sytuacji jedynym odpowiedzial-
nym działaniem jest przełożenie terminu 
zbliżających się wyborów prezydenckich. 
Nie tylko zapobiegnie to dalszemu roz-
przestrzenianiu się wirusa, ale również 
wpłynie korzystnie na komfort i bezpie-
czeństwo wyborców oraz osób pracują-
cych w komisjach.

Troska o mieszkańców wpisana jest 
w misję urzędu. Dlatego czuję się zobo-
wiązany, aby dołożyć wszelkich starań 
i zadbać nie tylko o zdrowie i życie miesz-
kańców naszej gminy, ale i wszystkich 
Polaków.

Z wyrazami szacunku, 
Michał Pasieczny”.

To nie czas na wybory!
RUMIA | Coraz więcej samorządowców protestuje przeciwko zorganizowaniu wyborów 
w zaplanowanym terminie, 10 marca. Dołączył do nich burmistrz Rumi.

Konkurs 
wielkanocny

Szukaj 
na portalu
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OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Rumi

stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2020r., poz. 65 
z późn. zm.) informuję, iż w siedzibie Urzę-
du Miasta Rumi przy ul. sobieskiego 7, na 
okres 21 dni wywieszony został wykaz nr 
Vii stanowiący załącznik do zarządzenia 
nr 589/89/2020/a Burmistrza Miasta Rumi 
z dnia 16 marca 2020 roku obejmujący 
nieruchomość niezabudowaną, położoną 
w Rumi, w rejonie ul. Kazimierskiej, skła-
dającą się z działki nr 8/10 o powierzchni 
4.543m2 i działki nr 62/2 o powierzchni 
8.020m2, o łącznej powierzchni 12.563m2, 
obręb 5, stanowiącą własność gminy Miej-
skiej Rumia, przeznaczoną do zbycia w dro-
dze bezprzetargowej jako wniesienie wkła-
du niepieniężnego (aport) do spółki wraz ze 
służebnością przechodu i przejazdu (droga 
konieczna), ustanowioną na działce nr 8/7, 
obr. 5, o powierzchni pasa służebności 
drogowej 600m2, na rzecz każdoczesnego 
właściciela nieruchomości władnącej skła-
dającej się z ww. działek. 

 Rumia, dnia 02.04.2020r.

Zarząd podjął m.in. decyzję o zaangażowaniu dostępnych 
środków unijnych w niwelowanie społecznych i gospodar-
czych strat związanych z rozprzestrzenianiem się korona-
wirusa. Łącznie pomorski samorząd przeznaczy na ten cel 
130 mln zł. Kolejna z podjętych dziś uchwał dotyczy umo-
rzenia czynszów dla najemców i dzierżawców nieruchomo-
ści stanowiących własność województwa pomorskiego.
Zarząd zebrał się w środę w pełnym składzie. Posiedze-
niu przewodniczył wicemarszałek Wiesław Byczkowski, 
natomiast marszałek Mieczysław Struk uczestniczył 
w spotkaniu jako obserwujący. Marszałek nadal prze-
bywa w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Morskiej 
i Tropikalnej w Gdyni. Swój stan określa jako dobry.
Przyjęta uchwała dotycząca zaangażowania dostęp-
nych środków unijnych w niwelowanie społecznych 
i gospodarczych strat związanych z rozprzestrzenia-
niem się koronawirusa, mówi o wykorzystaniu środków 
pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 
Kolejna z podjętych uchwał dotyczy umorzenia czyn-
szów dla najemców i dzierżawców nieruchomości 
stanowiących własność Województwa Pomorskiego. 
Województwo Pomorskie posiada w swoim zasobie 
nieruchomości, które wynajmowane są przedsiębiorcom 
z różnych branż. Łącznie jest to 39 lokali, w których 
prowadzona jest działalność handlowa i usługowa. 
Podjęta przez zarząd województwa uchwała pozwala 
na umorzenie w całości, obniżenie i rozłożone na raty 
stawek czynszu za te lokale za miesiąc marzec – na 
indywidualny wniosek przedsiębiorcy.
Uczestnicy podczas posiedzenia omówili też bieżące 
kwestie dotyczące obecnego funkcjonowania urzędu.
/raf/

ZarZąd po raZ pierwsZy 
obradował w sieci
pomorZe | po raz pierwszy w historii za pomocą 
wideokonferencji odbyło się posiedzenie Zarządu 
województwa pomorskiego.
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Mimo prac inwestycyjnych prowadzonych 
na Cmentarzu Komunalnym funkcjonuje 
on normalnie. Zainteresowani pochówkiem 
mieszkańcy Wejherowa mogą wszelkie for-
malności załatwiać w Biurze Administracji 
Cmentarza Komunalnego znajdującym się 
przy ul. Roszczynialskiego, tuż za kwiaciarnią 
obok parkingu.

Jak już informowaliśmy administratorem 
miejskiego cmentarza jest Wejherowski Zarząd 
Nieruchomości Komunalnych, który zajmu-
je się wszelkimi formalnościami związanymi 
z pochówkiem oraz nadzoruje prace w obrębie 
cmentarza. Biuro czynne jest od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00. Szcze-

gółowych informacji można zasięgnąć pod nu-
merem telefonu 731 009 142.

Dla orientacji podajemy podstawowe koszty 
opłat na Cmentarzu Komunalnym w Wejhero-
wie za miejsca grzebalne przy pochówku:

Grób ziemny – jedna kwatera zwykła na •	
okres 20 lat – 600 zł,

Grób ziemny – kwatera pogłębiona, na •	
okres 20 lat – 700 zł,

Grób ziemny – jedna kwatera dla dziecka •	
do lat 6, na okres 20 lat – 500 zł,

Grób murowany – grobowiec – jedna kwa-•	
tera na okres 20 lat – 1500 zł,

Grób murowany – grobowiec – dwie kwa-•	
tery na okres 20 lat – 2000 zł,

Miejsce w niszy urnowej w kolumbarium – •	
jedna kwatera na okres 20 lat – 400 zł,

Miejsce w niszy urnowej w kolumbarium – •	
dwie kwatery na okres 20 lat – 750 zł, 

Grób urnowy – 750 zł.•	
Obsługa pochówku – bez usługi kopania •	

grobu – 300 zł
Wykaz wszystkich opłat i usług obowiązują-

cych na Cmentarzu Komunalnym dostępny jest 
w Biurze Administracji Cmentarza Komunalne-
go. Opłat związanych z pochówkiem nie pobiera 
się za zmarłych w związku z wykonaniem po-
chówku na koszt opieki społecznej. W przypad-
ku dochowania drugiej osoby do istniejącego 
grobu, pobiera się opłatę na kolejne 20 lat, którą 
pomniejsza się odpowiednio o 1/20 stawki obo-
wiązującej w dniu pochowku za każdy niewyko-
rzystany rok, opłacony wcześniej.

Dodajmy, że na nowym cmentarzu przewi-
dziano na razie 2 tysiące miejsc w kwaterach 
ziemnych i kolumbariach. Dotychczas pocho-
wanych jest na nim około 30 osób. Obecnie 
w Wejherowie funkcjonują dwa cmentarze 
– parafialny i komunalny. To mieszkańcy wy-
bierają, na którym cmentarzu chcą pochować 
swoich bliskich. 

Uwaga! Wjazd i wejście na Cmentarz Komu-
nalny odbywa się od strony ulicy prowadzą-
cej do Gniewowa, gdyż na pozostałej części 
cmentarza prowadzone są prace inwestycyjne 
i przejście z dolnego parkingu na przez teren 
budowy na cmentarz usytuowany na górze jest 
zabroniony.

/raf/

Biuro przy cmentarzu
WEJHEROWO | Biuro Administracji Cmentarza Komunalnego działa już przy cmentarzu. 
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III miejsce dla wejherowianina
WEJHEROWO | Dyrygent Wiesław Tyszer zdobył III nagrodę w konkursie kompozytorskim.

Wejherowianin Wiesław Tyszer - dyrygent Chóru 
Laudate Dominum zdobył III nagrodę w VII Ogól-
nopolskim Konkursie Kompozytorskim na chóral-
ny utwór pasyjny do tekstu w języku kaszubskim 
zorganizowanym przez Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

Pierwszą nagrodę w wysokości 2000 zł zdobył 
Tomasz Chyła z Gdańska, a drugą nagrodę otrzy-
mał Filip Cieszyński z Gniewu – 1500 zł. Wiesław 
Tyszer za swoją kompozycję otrzymał nagrodę 
w wysokości 100 zł. Wyróżnienie w wysokości 500 
zł przypadło Magdalenie Garbeckiej z Elbląga.

Nagrodzone prace zostaną zamieszczone na stro-
nie internetowej organizatora. W tej edycji konkur-
su powstawały kompozycje do tekstu pasyjnego:

J 19,26-27: „... Jezës (...) rzecze do Matczi: „Nia-
sto, hewò, Twój syn!” Pòtemù rzecze ùczniowi: 
„Hewò, twòja Matka!”. Cytat corocznie wskazuje o. 
prof. Adam Ryszard Sikora OFM, tłumacz Biblii na 
język kaszubski z języków oryginalnych.

O podziale nagród spośród 9 prac kompozytor-
skich nadesła nych na konkurs zadecydowało jury 
w składzie: prof. zw. dr hab. Marek Rocławski (prze-
wodniczący) oraz członkowie - dr hab. Wiesława 
Witosława Frankowska i dr hab. Sławomir Bronk.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym, a szcze-
gólnie Wiesławowi Tyszerowi, muzykowi i kompo-
zytorowi z Wejherowa, który na co dzień jest orga-
nistą w Kościele pw. NMP Królowej Polski.

/raf/

@expressy.pl

Dotychczas do Oddziałów ZUS w Gdańsku i Słupsku 
wpłynęło 1019 uproszczonych wniosków o odroczenia 
terminu płatności składek. Możliwość odroczenia oraz 
zawieszenia lub wydłużenia spłaty już zawartych umów – 
to udogodnienia dla przedsiębiorców w związku występo-
waniem w Polsce koronawirusa.
Przedsiębiorcy mogą skorzystać z uproszczonego 
wniosku o odroczenie o trzy miesiące terminu płatności 
składek. Mogą też wnioskować o zawieszenie spłaty 
należności objętych zawartymi wcześniej umowami.
Aby wypełnić wniosek wystarczy jedynie podać podsta-
wowe dane, takie jak NIP, REGON lub PESEL. Trzeba rów-
nież zwięźle wyjaśnić, w jaki sposób epidemia wpłynęła 
na sytuację finansową wnioskodawcy.
Wniosek może być złożony poprzez PUE ZUS, wysłany 
pocztą lub wrzucony do specjalnych pojemników w pla-
cówkach Zakładu.
Zgodnie z przepisami odroczenie może dotyczyć składek 
na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, 
Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych.
Przedsiębiorca, który skorzysta z odroczenia terminu 
płatności składek może liczyć na wstrzymanie postępo-
wania egzekucyjnego i stosowania sankcji.
Każdy z przedsiębiorców powinien się zastanowić, z jakiej 
formy wsparcia chce skorzystać. Możliwości jest dużo 
i wszystko wskazuje, że będzie ich jeszcze więcej. Tzw. 
tarcza antykryzysowa wprowadzi większe możliwości, 
m.in. chodzi o zwolnienie mikrofirm ze składek na ubez-
pieczenia społeczne. Płatnicy będą też zwolnieni z opłaty 
prolongacyjnej.
Na tzw. tarczę antykryzysową składają się projekty kilku 
ustaw. Głównym celem nowych rozwiązań prawnych jest 
ochrona zatrudnienia i zachowanie płynności finansowej 
w firmach.
/raf/

odrocZenie składek
pomorZe | ponad tysiąc pomorskich przedsiębiorców 
złożyło wniosek o odroczenie płatności składek.
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MOTORYZACJA

sprZedam

kupię

EDUKACJA

lekcJe dodatkowe z fizyki i chemii, 
w tym zadania oraz matematyka, na-

uczyciel 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, dwudrzwiową, 
typ daewoo, cena do uzgodnienia, 
stan idealny, tel. 885 557 151, tel. 58 
714 41 54

sprZedam materac rehabilitacyjny, 
grzejnik z lampą karbonową, moc. 

900 W, nowa, tel. 502 647 767

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

sprZedam grobowiec w Pierwo-
szynie, 4 osobowy, tel. 607 291 564

NIERUCHOMOŚCI

sprZedam

posZukuJę wynaJąĆ

wynaJmę

OGŁOSZENIA

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
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Kupię mieszKanie!!!
W powiecie wejherowskim, 1-3 pokoje,

może być do remontu.

  728-657-517, iza

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.

Zamów
ogłoszenie

drobne!
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