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BĘDZIE WIĘCEJ TESTÓW 

W Szpitalu Specjalistycznym im. Floriana Ceynowy 
w Wejherowie będzie można wykonywać badania w kie-
runku SARS-CoV-2. Na dobę będzie przeprowadzanych 
20 testów. Skróci się czas oczekiwania na wynik i zwięk-
szy bezpieczeństwo pacjentów i personelu. Testy na koro-
nawirusa mają trafić do szpitala pod koniec miesiąca.
str. 3

RUMIA W BUDOWIE 

Postępują prace związane z budo-
wą węzła integracyjnego w Rumi 
Janowie oraz przebudową ulicy 
Pomorskiej. Równolegle trwają 
przygotowania do następnych in-
westycji, takich jak kolejny etap 
rewitalizacji Zagórza czy budowa 
ulicy Konopnickiej.
str. 2

POSYPAŁY SIĘ MANDATY

Przepisy, zakazujące wychodze-
nia z domu w sprawach, które 
nie są bezwględnie konieczne, 
są niejasne. Służby mundurowe 
mają praktycznie wolną rękę, jeśli 
chodzi o wystawianie mandatów. 
Karę można dostać np. za siedze-
nie w zaparkowanym aucie.
str. 4

Dołącz do nas!
Bądź na bieżąco

expressy.pl

express_biznesu

W dzisiejszym wydaniu dodatek 
świąteczny i kolorowanka!

Wielkanoc!



www.gwe24.pl/aktualności Piątek, 10 kwietnia 20202

Budowa węzła 
integracyjnego w janowie

Ruszyła budowa węzła integracyjnego 
z tunelem w Rumi Janowie. Wykonawcą 
tej ponad 60-milionowej inwestycji jest 
przedsiębiorstwo budowlane Budimex. 
Ze względu na bardzo szeroki zakres 
prac, realizacja inwestycji została podzie-
lona na etapy. Obecnie realizowany jest 
układ drogowy w okolicach garaży przy 
ul. Gdańskiej oraz budowa ul. Łużyckiej 
i fragmentu ul. Oliwskiej. Trwają rów-
nież prace związane z budową parkingu 
przy restauracji Zochlina oraz dojazdów 
do tunelu pod torami kolejowymi od 
strony ul. Sobieskiego. Przebudowana 
zostanie również tamtejsza infrastruktu-
ra podziemna, a na terenie byłego ogni-
ska szkolno-wychowawczego powstanie 
parking. Nie zabraknie też oświetlenia 
ulicznego i kanalizacji deszczowej. Cała 
inwestycja zakończy się najprawdopo-
dobniej w październiku 2022 roku.

PrzeBudowa ulicy Pomorskiej

Prace są prowadzone na odcinku od ronda Unii Europejskiej do ronda rotmistrza Pileckiego. Od 
strony Lidla wykonawcy udało się już ustawić krawężniki, wykonać chodniki, przebudować przystanek 
autobusowy oraz przygotować podbudowę pod ścieżkę rowerową. Przystąpiono również do budowy 
wysp separacyjnych na całej długości jezdni. Równolegle postępuje przebudowa przystanku na wyso-
kości ul. Mazowieckiej, a także modernizacja chodnika i budowa ścieżki rowerowej od strony osiedla. 
Koszt całego przedsięwzięcia to około 4 mln zł. Remont ul. Pomorskiej zakończy się prawdopodobnie 
w czerwcu tego roku. 

rewitalizacja zagórza 
– kolejny etaP

W najbliższych tygodniach roz-
pocznie się kolejny etap rewitali-
zacji Zagórza, gdzie za ponad 11,5 
mln zł powstaną m.in. place zabaw, 
miejsca parkingowe czy nowocze-
sne boiska. W pierwszej kolejności 
nastąpi przebudowa infrastruktury 
podziemnej, w tym sieci gazowej, 
przyłączy wodno-kanalizacyjnych 
oraz kanalizacji deszczowej. Inwe-
stycja ma się zakończyć w czerwcu 
2021 roku. Do tej pory w ramach 
rewitalizacji udało się wyremon-
tować 10 budynków wieloro-
dzinnych oraz zbudować kładkę 
pieszo-rowerową nad Zagórską 
Strugą. Postępuje również budowa 
docelowej siedziby Klubu Integra-
cji Społecznej przy ul. Sabata, wraz 
z zagospodarowaniem okoliczne-
go terenu. Równolegle, od stycznia 
2018 roku, realizowany jest spo-
łeczny aspekt rewitalizacji.

remont ulicy 
Żwirki i wigury

Trwa gruntowna moder-
nizacja ul. Żwirki i Wigury. 
W ramach inwestycji uda-
ło się już wymienić wszyst-
kie krawężniki, a obecnie 
realizowana jest przebu-
dowa zatoki autobusowej, 
wjazdów oraz ulic do-
chodzących. Równolegle 
wykonawca przygotowuje 
się do rozpoczęcia prze-
budowy ronda Armii Kra-
jowej. Docelowo poprawie 
ulegnie również stan oko-
licznej zieleni, a przejścia 
dla pieszych zostaną wy-
posażone w ostrzegawcze 
płytki integracyjne dla 
osób niewidomych i nie-
dowidzących. Wszystkie 
prace zakończą się praw-
dopodobnie w sierpniu. 
Koszt inwestycji to około 
2 mln zł.

Przetargi i umowy

Trwają przygotowania do budowy ul. Konopnickiej, budowy boiska do piłki nożnej przy ul. Kostki 
Napierskiego, a także budowy układu drogowego, kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz oświetlenia 
ulicznego w rejonie ul. Żeglarzy i Stoczniowców.

Rumia w budowie 
– zestawienie 
inwestycji
Postępują prace związane między innymi z budową węzła 
integracyjnego w Rumi Janowie oraz przebudową ulicy Pomorskiej. 
Równolegle trwają przygotowania do następnych inwestycji, takich 
jak kolejny etap rewitalizacji Zagórza czy budowa ulicy Konopnickiej. 
Szczegółowe informacje można znaleźć w poniższym zestawieniu.
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Miasto Wejherowo złożyło wniosek do Centrum Projektów 
Polska Cyfrowa o sfinansowanie zakupu laptopów dla 
uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im 
zdalną naukę. Program #zdalnaszkoła realizowany jest ze 
środków europejskich.
Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wy-
musiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. 
Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed 
monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada 
dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizo-
wać podstawy programowe.
- Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie w wysokości 100 
tys. zł, o taką kwotę mogliśmy się ubiegać według kategorii 
wskazanych w projekcie – mówi Arkadiusz Kraszkiewicz, 
zastępca prezydenta Wejherowa. – W razie pozytywnego 
rozpatrzenia wniosku, powinniśmy zakupić 56 komputerów 
dla uczniów z sześciu szkół podstawowych z Wejherowa.
/raf/

komPutery dla szkół
wejHerowo | obecnie lekcje prowadzone są przez 
internet, ale nie każdy uczeń dysponuje komputerem. 
władze miasta zawnioskowały więc o zakup laptopów.

fot. UM Wejherowo

Obniżka stawek 
czynszu o 20 proc.
WEJHEROWO | Krzysztof Hildebrandt, prezydent miasta, poinfor-
mował o obniżeniu stawek czynszu w lokalach komunalnych.

„Szanowni Mieszkańcy! W związ-
ku z trudną sytuacją gospodarczą 
i społeczną wywołaną epidemią ko-
ronawirusa, która znacząco wpływa 
na pogorszenie sytuacji finansowej 
wejherowian, podjąłem decyzję 
o obniżeniu maksymalnej stawki 
czynszu z 10,00 zł, którą mieszkańcy 
mieli zacząć płacić od 01.07.2020 r., 
do 8,00 złotych za 1m2 powierzchni 
lokalu mieszkalnego w zasobie ko-
munalnym. Po obniżce minimalna 
stawka czynszu wyniesie 4,80 zło-
tych za 1m2.

Obniżenie obecnie o 20 % staw-
ki jest realnym obniżeniem opłat 
czynszowych, gdyż w okresie od 

2011 r. stawka czynszu pozostawała niezmienna, a przecież mieliśmy 
inflacje i inne ceny rosły. Czynsz w zasobie socjalnym pozostaje na nie-
zmienionym poziomie 50 groszy za 1m2.

Dla wielu mieszkańców nasza pomoc, to zapewne za mało jak na wy-
stępujące potrzeby, ale to bardzo dużo, jak na możliwości miasta w obli-
czu kryzysu, który również mocno uderzy w samorząd. Dlatego wszyscy 
mamy nadzieję, że rządowi uda się zrealizować obietnice zawarte w tzw. 
tarczy antykryzysowej, które zapowiedział Pan Prezydent i Pan Premier, 
i że to dopiero początek lepszych wiadomości dla mieszkańców.

Wcześniej podjąłem już decyzję o pomocy dla przedsiębiorców w za-
kresie czynszów i lokalnych podatków, którzy odczuwają negatywne 
skutki ograniczeń i zakazów, wprowadzonych rozporządzeniem Mini-
stra Zdrowia o epidemii.”

Prezydent Miasta Wejherowa, Krzysztof Hildebrandt
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Rumia wspiera walkę z koronawirusem
Rumia | Stan zagrożenia epidemicznego wymusił na rządzie szereg działań o zasięgu ogólnopolskim. Lokalnie działają samorządy, a część z nich 
nie tylko realizuje odgórne zalecenia, ale i wykazuje się własną inicjatywą. Tak się dzieje między inny w Rumi, gdzie władze miasta przekazują 
przyłbice ochronne i pieniądze na rzecz Szpitali Pomorskich.

cHcą Pomagać
Dzięki współpracy Urzędu Miasta Rumi z lo-

kalną pracownią reklamy „One” ponad 2000 
przyłbic trafi w ręce lekarzy, pielęgniarek i za-
łóg karetek wejherowskiego szpitala, a także 
służb mundurowych oraz pracowników socjal-
nych i terenowych. Część z nich otrzymała już 
pierwsze partie ochronnych akcesoriów. 

Ponadto Rumia przekaże Szpitalom Pomor-
skim pieniądze na zakup sprzętu służącego do 
dekontaminacji, czyli usunięcia i dezaktywacji 

substancji szkodliwych z wnętrz ambulansów 
oraz powierzchni sprzętu medycznego.

Pełna moBilizacja
Z koronawirusem walczą również miejskie 

jednostki. Pracownicy i wolontariusze Cen-
trum Integracji Społecznej w Rumi szyją ma-
seczki ochronne m.in. dla przychodni, wejhe-
rowskiego szpitala, sklepów spożywczych czy 
też służb mundurowych. 

Natomiast pracownicy Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej pomagają osobom star-
szym, chorym, niepełnosprawnym oraz prze-
bywającym na kwarantannie poprzez zakup 
i dostarczanie żywności oraz produktów pierw-
szej potrzeby. Dodatkowo MOPS koordynuje 
działania wolontariackie i oferuje wszystkim 
mieszkańcom wsparcie psychologiczne.

Z kolei z inicjatywy miejskich radnych uru-
chomiona została facebookowa akcja społecz-
na pn. Zbiórka rzeczy dla szpitali i stacji pogo-
towia ratunkowego.

W Szpitalu Specjalistycznym im. Floriana 
Ceynowy w Wejherowie będzie można wykony-
wać badania w kierunku SARS-CoV-2. Na dobę 
będzie przeprowadzanych 20 testów. Skróci się 
czas oczekiwania na wynik i zwiększy bezpie-
czeństwo pacjentów i personelu. Testy na koro-
nawirusa mają trafić do szpitala pod koniec mie-
siąca. Urządzenie diagnostyczne kosztowało 150 
tys. zł, jest to dar od portów Gdańsk i Gdynia.

Nowa aparatura w laboratorium szpitala 
w Wejherowie pozwoli na wykonywanie badań 

z pobranego od pacjentów i personelu materia-
łu. Urządzenie to może wykonać jedną diagno-
zę na godzinę. Dzięki temu sprzętowi badania 
metodą genetyczną będą zautomatyzowane, 
co przyczyni się do zmniejszenia ryzyka zaka-
żenia personelu i wzrostu wydajności badań. 
Producent testów zapewnił, że do szpitala trafią 
one pod koniec kwietnia. Jak mówiła mediom 
kierowniczka Zakładu Diagnostyki Mikrobio-
logicznej w wejherowskim szpitalu Wiesława 
Wasyl: "Diagnoza wykonywana jest w zautoma-

tyzowany i zamknięty sposób, co jest niezwykle 
ważne dla personelu, przeprowadzającego bada-
nia. Znacząco zmniejsza bowiem możliwość za-
każenia laborantów, wykonujących próbki". Co 
ważne, to urządzenie będzie służyło nie tylko do 
wykrywania wirusa SARS CoV-2, ale także do 
diagnozowania innych patogentów np. bakterii.

Aparat do diagnozowania jest darem od por-
tów w Gdańsku i Gdyni.

Na Pomorzu od 3 marca do 7 kwietnia spraw-
dzono 3743 próbek.

W województwie pomorskim w marcu ba-
dania przeprowadzały tylko dwa laboratoria. 
Od 3 marca działa Laboratorium Diagnostyki 
Medycznej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Gdańsku. Od 19 marca 
funkcjonuje drugie laboratorium w Uniwer-
syteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, 
które w ciągu doby może wykonać do 70 
testów. Dzięki uruchomieniu od 1 kwietnia 
trzeciego punktu, Prywatnego Laboratorium 
Medycznego Bruss Grupa Alab zwiększyła się 
nie tylko liczba przeprowadzanych testów, ale 
też skrócił czas oczekiwania na wynik. Bruss 
może zbadać ok. 200 próbek na dobę. W maju 
planuje wykonywać 800 testów. Ruszyło też 
kolejne prywatne laboratorium na Pomorzu. 
Invicta docelowo może zbadać ok. półtora ty-
siąca próbek na dobę. To jedno z największych 
laboratoriów genetycznych w województwie 
pomorski, które ma odpowiedni sprzęt i wy-
kwalifikowany personel.

/raf/
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Będzie więcej testów
POWiaT | Szpital w Wejherowie otrzymał aparat do diagnozowania zakażenia koronawirusem. 
Umożliwi on przeprowadzanie 20 testów na dobę. Testy powinny trafić do szpitala pod koniec miesiąca.
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Bez pobłażania, posypały się mandaty
POWiaT | Przepisy, zakazujące wychodzenia z domu w sprawach, które nie są bezwględnie konieczne, są niejasne. Służby mundurowe mają praktycznie 
wolną rękę, jeśli chodzi o wystawianie mandatów.

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

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

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

A jak jest w powiecie wejherowskim? 
Tylko w niedzielę policjanci ukarali 
prawie 20 osób za naruszenie przepi-
sów, część osób została pouczona. Jedną 
z nich była kobieta, która wybrała się do 
parku w Redzie, aby się poopalać. Inny 
mężczyzna wyprowadzał psa i poszedł 
z nim do parku na spacer -  został ukara-
ny mandatem. Inne ukarane osoby spo-
żywały alkohol w miejscach publicznych. 
Taka sytuacja m.in. została ujawniona 
w Rozłazinie, gdzie dwaj mężczyźni 
pili alkohol. Jeden z nich został ukara-
ny mandatem, wobec drugiego zostanie 
skierowany wniosek o ukaranie.

Ukarani mandatami zostali też dwaj męż-
czyźni. W Wejherowie na ul. Rzeźnickiej 
na ławce siedział mężczyzna i pił alkohol. 
Także w Wejherowie na ul. Ogrodowej po-
licjanci zauważyli innego mężczyznę sie-
dzącego na ławce i także pijącego alkohol. 
Ten także został ukarany mandatem.

Z kolei w Kębłowie na drodze krajowej 
nr 6 funkcjonariusze drogówki zauważyli 
mężczyznę jadącego rowerem. Jechał on do 
sklepu po alkohol dla siebie i swoich znajo-
mych. Cyklista został ukarany mandatem 
karnym. Funkcjonariusze zatrzymali także 
kierowcę forda Focusa – był nietrzeźwy, 
miał promil alkoholu w organizmie.

W Dobrzewinie natomiast dwaj męż-
czyźni siedzieli na trawie i pili piwo – 
otrzymali po dwa mandaty karne (za wy-
chodzenie z domu bez ważnej przyczyny 
i za spożywanie alkoholu w miejscu pu-
blicznym). 

- Wszystkie osoby, które nie stosują się 
do obowiązujących ograniczeń muszą 
liczyć się z konsekwencjami karnymi i fi-
nansowymi – zapowiadają policjanci. - Na 
ulice wszystkich miejscowości skierowa-
no dodatkowych funkcjonariuszy, którzy 
codziennie kontrolują okolice parków, 
skwerów, plaż i lasów a także inne miejsca, 

gdzie zakazane jest wchodzić. Sprawdzają 
czy osoby stosują się do wprowadzone-
go zakazu korzystania z wyznaczonych 
miejsc oraz zwracają uwagę na minimal-
ną odległość między pieszymi i kwestię 
wychodzenia z domu osób do 18. roku 
życia bez nadzoru opiekuna.  Po raz ko-
lejny apelujemy o przestrzeganie wprowa-
dzonych ograniczeń z uwagi na epidemię 
koronawirusa COVID-19. Starajmy się 
nie wychodzić i pozostawać w domach. 
W sytuacjach niestosowania się do na-
kazów i zakazów funkcjonariusze będą 
stanowczo reagować i egzekwować prze-

strzeganie przepisów. Za złamanie prze-
pisów związanych z epidemią grozi kara 
grzywny od 5 do 30 tys. zł.

- Każdy przypadek traktujemy indywi-
dualnie – informuje Zespół Prasowy Ko-
mendy Głownej Policji. - Dajemy też moż-
liwość nieprzyjęcia mandatu i skierowania 
sprawy do sądu. Jeśli chodzi o stanowienie 
prawa, jesteśmy wykonawcami przepisów 
stanowionych przez regulatora. 

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

Rafał Korbut
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Podczas posiedzenia radni przyjęli do 
budżetu ponad 6 mln zł wolnych środków 
i przeznaczyli je m.in. na remonty i mo-
dernizacje dróg powiatowych, pomoc fi-
nansową dla wejherowskiego szpitala oraz 
określono zadania z zakresu rehabilitacji 
osób niepełnosprawnych.

Na wniosek Zarządu Powiatu Wejhe-
rowskiego udzielono pomocy finansowej 
wejherowskiemu szpitalowi.

– Na dzisiejszej sesji podjęliśmy uchwa-
łę w sprawie przekazania dotacji Szpita-
lowi Specjalistycznemu w Wejherowie 
w wysokości 130 tys. zł, z czego 70 tys. 

zł przeznaczone zostanie na zaopatrze-
nie w niezbędną aparaturę medyczną dla 
szpitalnego Oddziału Ratunkowego zwią-
zanego z walką z korona wirusem, a 60 
tys. zł zostanie przeznaczone na zakup 
sprzętu dla Oddziału Chirurgii Ogólnej 
i Onkologicznej – podkreśliła Starosta 
Wejherowski Gabriela Lisius. – To nie 
jedyna pomoc ze strony samorządu po-
wiatowego dla wejherowskiego szpitala, 
który zarządzany jest przez władze woje-
wództwa. W ramach zadań kryzysowych 
staramy się zaopatrywać w niezbędne ma-
teriały typu maseczki i środki dezynfekcji 
personel medyczny narażony na zakaże-
nie koronawirusem.

Na sesji zostały wprowadzone dodatkowe 
środki do budżetu powiatu, które w dużym 
stopniu wykorzystane zostaną na zadania 
inwestycyjne na drogach powiatowych.

– Wśród zaplanowanych zadań jest m.in. 
modernizacja ul. Chłopskiej i Wiejskiej 
w Kębłowie, dalszy etap przebudowy uli-
cy Obwodowej w Redzie od skrzyżowania 
z ulicą Łąkową do ronda przy ulicy Młyń-
skiej, remont nawierzchni i budowa chod-
nika na drodze powiatowej w Łężycach, 
wykonanie przejścia dla pieszych wraz 
z niezbędną infrastrukturą oraz doświetle-
niem w miejscowości Pobłocie – mówi Wi-
cestarosta Wejherowski Jacek Thiel. – Re-
alizacja zadań drogowych uzależniona jest 
w dużym stopniu od otrzymania środków 
z Funduszu Dróg Samorządowych i sytu-
acji na rynku w związku z epidemią.

Na sesji przyjęto także uchwałę w spra-
wie określenia zadań powiatu z zakresu re-
habilitacji osób niepełnosprawnych i wy-
sokości środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przeznaczonych na te zadania w 2020 r.

– W tym roku Powiat Wejherowski 
otrzyma z PFRON środki finansowe 
w wysokości 5,1 mln zł, które zostaną 
przeznaczone m.in. na dofinansowanie 
tworzenia i działalności warsztatów te-
rapii zajęciowej, likwidację barier archi-
tektonicznych, zakup sprzętu rehabilita-
cyjnego, przedmiotów ortopedycznychi 
środków pomocniczych, zwrot kosztów 
wyposażenia stanowiska pracy w ramach 
zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej 
oraz dofinansowanie turnusów rehabilita-
cyjnych – dodaje Jacek Thiel.

Inne uchwały podjęte w trakcie obrad 
sesji dotyczyły udzielenia pomocy fi-
nansowej na zadania z zakresu ochrony 
przeciwpożarowej dla gminy Szemud 
i przekazania 50 tys. zł na zakup samo-
chodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP 
w Szemudzie. Wsparcia finansowego 
udzielono również Gminie Miasta Wej-
herowa na budowę parkingu przy ulicy 
Jagalskiego w Wejherowie. Na ten cel 
przeznaczono 250 tys. zł.

Warto dodać, że podczas sesji przyjęto 
również uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie porozumienia pomię-
dzy Powiatem Wejherowskim, a Skar-
bem Państwa – Generalnym Dyrektorem 
Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie 
współpracy przy realizacji budowy skrzy-
żowania budowanej drogi ekspresowej 
S6 z drogą powiatową, ulicą Chylońską 
w Kamieniu.

/raf/

W ramach inwestycji na ul. Pogodnej utwar-
dzono jezdnię płytami drogowymi na długości 
około 283 m. Wykonano także jednostronny 
chodnik oraz wyniesione skrzyżowanie z kost-
ki betonowej. Po wykonaniu przebudowy tej 
ulicy zarówno piesi, jak i rowerzyści mogą wy-
korzystać nowe komfortowe połączenie ulicy 
Myśliwskiej z ulicą Południową.

Aktualnie trwa remont ul. Południowej, a wraz 
z tą ulicą zostanie utwardzony sięgacz prostopa-
dły do ul. Południowej o długości 63 m.

W tym roku planowany jest również remont 

ulicy Wąską, gdzie na długości 110 m wymie-
nione zostaną stare płyty drogowe pełne na 
nowe płyty drogowe wielootworowe i w ten 
sposób mieszkańcy tej dzielnicy zyskają kolej-
ne połączenie ul. Sikorskiego z ul. Wąską.

 - Od kilku lat, w różnych częściach Wejhe-
rowa staramy się systematycznie utwardzać 
kolejne ulice – mówi Beata Rutkiewicz, za-
stępca prezydenta Wejherowa. - Ta techno-
logia utwardzania ulic jest z wielu powodów 
korzystna. Po pierwsze nie wymaga sporzą-
dzenia wielobranżowej dokumentacji projek-

towej, która jest kosztowna i wymaga kilku-
nastomiesięcznego terminu wykonania. Po 
drugie płyty spełniają również funkcję ekolo-
giczną – częściowo zatrzymują wodę i umoż-
liwiają jej wchłanianie do gruntu.

- W imieniu mieszkańców południowej czę-
ści Śmiechowa dziękujemy za utwardzanie ko-
lejnych ulic i systematyczną realizację naszych 
wniosków w tym zakresie - podsumowują 
radni tej dzielnicy Wojciech Kozłowski i Piotr 
Bochiński.

/raf/
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Kolejne ulice utwardzane
WEJHEROWO | Kolejne ulice w Śmiechowie zostają utwardzane płytami drogowymi. Trwa 
przebudowa ulicy Południowej, a jeszcze w tym roku rozpocznie się remont ul. Wąskiej. 
Przypomnijmy, że w tej części Wejherowa utwardzono płytami także ul. Pogodną.
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Sesja rady powiatu z wyjątkowymi 
środkami bezpieczeństwa
POWiaT | Z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa sanitarnego, 
w hali sportowej Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 w Wejherowie odbyła się Sesja Rady 
Powiatu Wejherowskiego.

Pierwszy zgon 
na Pomorzu
Pomorze | starszy męż-
czyzna, zakażony wirusem 
sars-coV-2 zmarłw szpitalu. 
to pierwsza ofiara koronawi-
rusa w wojewóztwie.

Na Pomorzu w dniu 9 
kwietnia było 152 zakażo-
nych wirusem SARS- CoV-2, 
w powiecie wejherowskim 
zdiagnozowano 39 chorych. 
Pierwszy zgon osoby zara-
żonej odnotowano w środę 
w Gdańsku. Zmarła osoba 
w wieku 79 lat, jak informuje 
wojewódzki Sanepid, miałą 
choroby współistniejące.
Wracając do powiatu wej-
herowskiego: z 39 potwier-
dzonych laboratoryjnie 
przypadków zakażenia 5 
osób jest hospitalizowanych, 
a pozostałe 33 osoby, z uwa-
gi na dobry stan zdrowia, 
objęte są decyzją o izolacji 
domowej. Osoby z bliskiego 
kontaktu z osobami, u któ-
rych potwierdzono obecność 
wirusa SARS-CoV-2, są 
obejmowane kwarantanną 
domową. 1 osoba jest uznana 
za ozdrowieńca na podsta-
wie ujemnych wyników ba-
dań laboratoryjnych. W całej 
Polsce wczoraj było 5341 
osób zakażonych koronawi-
rusem. Łącznie zmarły już 
164 osoby.
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Wielkanoc!
Tradycje i zwyczaje świąteczne

Piątek, 10 kwietnia 2020 | Express Powiatu Wejherowskiego

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

Tradycje i zwyczaje wielkanocne 
są zależne od regionu, w którym 
mieszkamy. Jednak wszędzie świę-
to rozpoczynamy od niedzieli Pal-
mowej, zwanej kiedyś niedzielą 
Wierzbną lub Kwietną. niegdyś stro-
jono własne, kolorowe palemki, któ-
re robiono z gałązek wierzbowych, 
bukszpanu, kwiatów lub nawet su-
szonych ziół. W dzisiejszych cza-
sach ludzie często decydują się na 
zakup już gotowej palemki. z przy-
gotowaną, kolorową palemką za-
zwyczaj udajemy się do kościoła na 
poświęcenie, ponieważ przypisywa-
no jej magiczne właściwości, które 
miały zapewniać rodzinie szczęście. 
zwyczaj święcenia pokarmów 
w Wielką sobotę ma korzenie po-
gańskie, jednak został uświęcony 
przez Kościół. Dzisiaj stroimy wi-
klinowy koszyczek i wkładamy do 
niego pokarm. zawartość święcon-
ki jest zależna od regionu, w któ-
rym mieszkamy, jednak w każdym 
koszyczku znajduje się jajka, chleb, 
kiełbasa, sól, baranek, chrzan i ka-

wałek ciasta. z przygotowanym ko-
szyczkiem wielkanocnym udaje-
my się do Kościoła na symboliczne 
święcenie pokarmu. Dawniej świę-
cono wszelkie pokarmy, które mia-
ły zostać spożyte podczas śniada-
nia wielkanocnego. Wszystkie dania 
układane były w wielkich koszach 
i zanoszono je do Kościoła. Bywała 
możliwość poświęcenia pokarmów 
przed domem, gdzie na białych ob-
rusach lub płachtach rozkładano 
wszystkie dania, a następnie przyjeż-
dżał ksiądz w celu poświęcenia ich.  
Malowanie jajek jest zdecydowa-
nie najciekawszym zwyczajem dla 
dzieci. Kolorowe pisanki, to jed-
ne z głównych pokarmów koszy-
ka wielkanocnego i najbardziej ko-
jarzą się maluchom z Wielkanocą. 
zwyczaj wywodzi się ze starosło-
wiańskich wierzeń. Jajko podobnie 
jak dzisiaj zwiastowało początek no-
wego życia. Kiedyś malowanie jajek 
było zadaniem kobiet. Mężczyznom 
nie wolno było tego zadania wyko-
nywać jak i przebywać w pomiesz-
czeniu, gdzie pisanki były malowa-
ne. Kolor jajek mógł być tylko czer-
wony, ponieważ według legendy 
Maria Magdalena, po zmartwych-
wstaniu Jezusa, spostrzegła, iż zaku-
pione przez nią jajka zabarwiły się 
na kolor czerwony. zwyczaj zacho-
wał się do dnia dzisiejszego, jednak 
kolory jajek są różne. Teraz nie zwra-
ca się uwagi aby pisanki tylko i wy-

łącznie były czerwone, ale aby były 
jak najbardziej kolorowe. Dla dzieci 
jest to wyjątkowa zabawa, na którą 
wyczekują cały rok, tak jak na pierw-
szą gwiazdkę na niebie w Święto Bo-
żego narodzenia. nie tylko najmłod-
si 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 gałązka-
mi po nogach. natomiast dyngus 
polegał na wykupieniu się od oble-
wania wodą i smagania. Panna mo-
gła wykupić się przez podarek tra-
dycyjnej pisanki lub innej potrawy 
z świątecznego stołu i nie być przy 
tym oblewana i smagana.
W wielu regionach znajdą się całko-
wicie nam nowe zwyczaje. W okoli-
cach Wieliczki znanym zwyczajem 
jest siuda Baba. Chłopcy przebie-
rają się za starsze kobiety i zacze-
piają spacerujących prosząc o dat-
ki na “tabaczkę”.  Kolejnym krakow-
skim zwyczajem był emaus. nazwa 
pochodzi od biblijnej wsi emaus, do 
której podążał zmartwychwstały Je-
zus. Obchodzono go w Poniedzia-
łek Wielkanocny. Między kościołem 
św. salwatora, kaplicą św. Małgorza-
ty, a murami klasztora sióstr norber-
tanek na zwierzyńcu do dnia dzi-
siejszego odbywa się tam odpust. 
niegdyś tego dnia młodzież nosiła 
wierzbowe różdżki, na którym roz-
winięte były już bazie i w drodze na 
emaus chłopcy bili nimi dziewczę-
ta pytając: “Cóż tak nieskoro idziesz 
na emaus?”.  natomiast na kaszu-
bach, w śmigus-dyngus groma-
da 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/

Wielkanoc
w dobie koronawirusa

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

takie zakupy jednocześnie nie 
przemieszczając się i nie nara-
żając zdrowia.  
Święcenie pokarmów jest istot-
nym elementem Wielkanocy. 
zostaje pobłogosławiony po-
karm, który będzie spożywany 
podczas świątecznego śniada-
nia. Dzielenie się poświęconym 
jajkiem jest tradycją, tak jak 
dzielenie się opłatkiem. W tym 
roku, ze względu na szybkie 
rozprzestrzenianie się korona-
wirusa na całym świecie, Ko-
ściół zaproponował, aby bło-
gosławić pokarmy we własnym 
zakresie. Każdy chrześcijanin 
się modli, może więc odmówić 
odpowiednią modlitwę, któ-
rej teksty będą dystrybuować 
parafie.
Trzeba pamiętać, że powin-
niśmy maksymalnie ogra-
niczyć przemieszczanie się. 
Jest to bardzo poważny pro-
blem, stoimy wszyscy przed 
ogromnym wyzwaniem wła-
śnie w okresie świąt, ale 
mimo tego zastosujmy się 
do ograniczeń i pozostańmy 
w domach. Święta są przeży-
ciem duchowym, religijnym 
i rodzinnym dla wszystkim. 
Jednak bliski kontakt, przy 
stole, w okresie epidemii, 
jest wielkim ryzykiem zaka-
żenia. Postarajmy się zatem 
o to, aby święta Wielkanocne 
były symbolem 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/
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SpoSób przygotowania: 
ziemniaki obierz i pokrój w cienkie plastry. W naczy-1. 
niu żaroodpornym ułóż warstwy ziemniaków, prze-
sypując je solą i świeżo mielonym pieprzem. Całość 
zalej śmietanką, wstaw do piekarnika nagrzanego 
do 180 st. C i piecz ok. 1 godziny. ziemniaki powin-
ny wchłonąć śmietankę, stać się miękkie i kremowe 
w smaku.

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

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

ROLADKi z fiLeTU z KURCzAKA ze 
szPinAKieM, W szynCe PARMeń-
sKieJ, PODAWAne z ChRzAneM ŚMie-
TAnKOWyM. 

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

Delikatne 
roladki

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

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

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

sPRóBUJ niezWyKłyCh, WyTRAWnyCh BUłeCzeK 
z łOsOsieM, szPinAKieM i feTą.  

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

Wytrawne bułeczki 

Wielkanocne symbole
Każde Święta obfitują w rozma-
ite tradycje i symbole, w tych 
nadchodzących tych symboli jest 
bardzo dużo, a większość z nich 
wiąże się z nowym życiem, odro-
dzeniem, oczyszczeniem i zwy-
cięstwem dobra nad złem. 

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

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

Ogień chrześcijanie przyjmują jako 
znak Jezusa Chrystusa – światło-
ści, która rozprasza wszelki mrok 
i ciemność. Dlatego o zmierz-
chu przed kościołami rozpalane 
jest ognisko, które kapłan święci, 
a zgromadzeni wierni zapalają od 
niego przyniesione ze sobą świe-
ce. 
Woda natomiast to od zamierz-
chłych czasów symbol oczyszcze-
nia, uzdrowienia, źródła życia i od-
rodzenia ducha i ciała. Warto za-
uważyć, że tradycją jest oblewanie 
się wodą w drugi dzień świąt, czy-
li w tzw. „Lany poniedziałek”. i chy-
ba najbardziej kojarzony z Wiel-
ką nocą symbol – czyli jajko. z jaj-

ka wykluwa się nowe życie. Dla 
chrześcijan symbolizuje odrodze-

nie się na nowo poprzez sakra-
menty, jako Dziecko Boże.



Fundatorem nagród w konkursie jest
Księgarnia Feniks Wejherowo, ul. Rzeźnicka 16
tel. 672 68 56 www.fenikswejherowo.osdw.pl

Weź udział w konkursie, pokoloruj obrazek (technika dowolna np. 
pokolorowany farbami, kredkami, pisakami, wyklejanka) 
i wyślij na nasz adres redakcyjny: 
GWE24.pl, ul. Gniewowska 7, 84-200 Wejherowo. 
Do wygrania atrakcyjne nagrody! najciekawsze kolorowanki 
opublikujemy w naszej gazecie lub na portalu GWE24.pl. 
na prace czekamy do 27 kwietnia.
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Wielkanocny klimat zagościł w miejskim parku
Rumia | Ze względu na wszechobecną pandemię Święta Wielkanocne zeszły na drugi plan. Rumia, chcąc umilić mieszkańcom ten trudny czas, 
udekorowała miejski park ogromnymi pisankami. 

solidne gaBaryty
Ważące 17 kilogramów i mierzące 150 

centymetrów wysokości kolorowe jajka typu 
fiberglass od 6 kwietnia są obecne w parku 
Starowiejskim, w pobliżu Miejskiego Domu 
Kultury w Rumi. Obie pisanki przedstawiają 
elementy rumskiej architektury oraz krajo-
brazu. 

jak z oBrazka
Dekoracje po raz pierwszy pojawiły się 

w miejskiej przestrzeni w 2019 roku, wzbu-
dzając zainteresowanie mieszkańców, któ-
rzy chętnie je oglądali i fotografowali. Tym 
razem, ze względów bezpieczeństwa, dostęp 
do ogromnych pisanek jest ograniczony. 

– Zdaję sobie sprawę, że wielu rumian, 
zwłaszcza tych najmłodszych, chciało-

by zobaczyć te ogromne pisanki na wła-
sne oczy, dotknąć je czy wykonać pamiąt-
kową fotografię. W dobie koronawirusa 
zachęcam jednak, by podziwiać je wyłącznie 
na zdjęciach i materiałach filmowych – mówi 
Piotr Wittbrodt, zastępca burmistrza Rumi. – 
Ozdoby te z pewnością jeszcze nie raz pojawią 
w Rumi, dlatego nie warto ryzykować zdrowia, 
swojego i innych – podsumowuje.

A wszystko za spra-
wą globalnej pande-
mii koronawirusa. 
- Cieszy nas, że 
wejherowianie 
wzięli sobie do serca 
prośby o pozostaniu 
w domach – podkre-
ślają przedstawiciele 
władz miasta. - Na 
ogromną pisankę 
ozdobioną kaszub-
skimi wzorami, 
która stanęła już na 
wejherowskim rynku, 
lepiej popatrzeć na 
zdjęciach. Wzorem 
ubiegłego roku, także 
w tym roku obok pi-
sanki, która od wielu 
lat nadaje miastu 
odświętny charakter, 

stanął zając ozdobiony kaszubskimi wzorami.
Przypomnijmy, że dwumetrowej wysokości jajo jest wyko-
nane z zaprawy cementowej oraz styropianu i waży 160 
kg. Zostało wykonane w 2007 roku na zlecenie Urzędu 
Miejskiego w Wejherowie przez firmę Górażdże Cement 
S.A. Kaszubskiego wzory na pisance wymalowały artystki 
ludowe ze Śląska, członkinie działającego przy Górażdżach 
zespołu pieśni ludowej „Szwarne Dziołchy”. Do jej malo-
wania użyto specjalnych farb do betonu. Wzór kaszubski 
dostarczyły hafciarki z wejherowskiego Oddziału ZKP.
/UMW/

kaszuBskie jajo zdoBi 
wejHerowski rynek
wejHerowo | Święta wielkanocne zbliżają się wielkimi 
krokami. niestety, w tym roku będą inne niż zwykle.

fot. UM Wejherowo

Jeden z zapisów dotyczy właśnie za-
kazu sprzedaży papierosów o "aromacie 
charakterystycznym innym niż aromat 
tytoniu…”, czyli także popularnych nad 
Wisłą papierosów mentolowych i tych 
z kapsułką. 

czym jest „aromat 
cHarakterystyczny”? 

"Aromat charakterystyczny", w myśl 
zapisów wyżej wspomnianej dyrekty-
wy Parlamentu Europejskiego, oznacza 
wyraźnie wyczuwalny zapach lub smak 
inny niż zapach lub smak tytoniu, wy-
nikający z zastosowania dodatku lub 
kombinacji dodatków, w tym zapach 
lub smak owoców, przypraw, ziół, al-
koholu, słodyczy, mentolu lub wanilii, 
który jest zauważalny przed spożyciem 
wyrobu tytoniowego lub w trakcie spo-
żywania.

Decydenci z UE stoją zatem na sta-
nowisku, że papierosy mają smakować 
tytoniem i niczym innym, a charakte-
rystyczny aromat mentolowy według 
nich, który jest dodawany do tytoniu 
zmienia jego smak i maskuje nieprzy-
jemny, drażniący zapach dymu, co 
utrudnia zerwanie z nałogiem.

Bez dymu, mniej szkody!
Szacuje się, że przepisy, które od 20 

maja wprowadzają całkowity zakaz 
sprzedaży papierosów smakowych, 
dotkną aż 42% z ok. 9 mln palaczy 
w Polsce. I większość z nich uważa, że 
palacze powinni mieć prawo, aby sa-
modzielnie decydować, jakie papierosy 
chcą palić.  

Profesor Andrzej Matyja, prezes Na-
czelnej Izby Lekarskiej, podczas jednej 
z debat wyjaśnił, że pożądana przez 
palaczy nikotyna ma działanie sty-
mulujące i uzależniające - fizycznie 
i psychicznie. Powtarzające się gesty 
i reakcje związane z używaniem wyro-
bów tytoniowych mogą stać się nawy-
kiem. Dodał, że sama nikotyna nie jest 
rakotwórcza, ale około stu związków 
obecnych w dymie papierosowym – już 
tak. Stanowią one główną przyczynę 
powstawania nowotworów u nałogo-
wych palaczy. Prowadzą także do cho-
rób układu krążenia, cukrzycy typu II 
i wielu innych schorzeń.

Alternatywą dla wycofywanych pa-
pierosów mentolowych mogą być 
e-papierosy lub nowatorskie wyroby 
tytoniowe, popularnie zwane pod-
grzewaczami tytoniu. Pierwszym tego 
typu urządzaniem w Polsce był system 
IQOS. Wyroby tego typu różnią się do 
e-papierosów. Zawierają prawdziwy ty-
toń, ale nie ulega on spalaniu w tempe-
raturze ok. 800 stopni jak w zwykłym 
papierosie, tylko jest podgrzewany do 
ok. 350 st. C.

W wyniku tego procesu w podgrze-
waczach tytoniu powstaje aerozol za-

wierający tyle samo nikotyny co papie-
ros tradycyjny oraz związki lotne dające 
charakterystyczny aromat i smak, tak 

ważne dla palacza. Ponieważ w pod-
grzewaczach tytoniu nie zachodzi re-
akcja spalania, nie powstaje dym, tylko 

aerozol, który zawiera znacząco mniej 
szkodliwych substancji niż dym z pa-
pierosów. 

Koniec monopolowych papierosów
W 2014 roku Parlament 
Europejski przyjął tzw. 
dyrektywę tytoniową.
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Jacek Gafka  
Przewodniczący Rady Miasta 
Wejherowa wraz z radnymi 

Krzysztof Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa 
wraz ze współpracownikami

PANU
CZESŁAWOWI 

KUKOWSKIEMU

MAtKI

Radnemu Miasta Wejherowa

wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia,
które choć na chwilę niech dają ukojenie  

w trudnych dniach po śmierci 

składają
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Zakonnicy udostępnili służbom 
medycznym Dom Pielgrzyma
POWiaT | Dom Pielgrzyma w Wejherowie, ze względu na pandemię koronawirusa, bezpłatnie udostępnił 
swoje pokoje wejherowskim służbom medycznym, które w trosce o pacjentów muszą pozostać poza domem.

To reakcja ojców franciszkanów na konkretne 
potrzeby w czasie pandemii. Miejsce związane jest 
z Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym i Cudownym Ob-
razem o znaczącym tytule Uzdrowienia Chorych na 
Duszy i Ciele. Gospodarze wejherowskiego sanktu-
arium są gotowi na przyjęcie osób, które będą tego 
potrzebowały w czasie epidemii, w szczególności jeśli 
chodzi o lekarzy, pielęgniarki i ratowników. 

- Władze szpitala zwróciły się do nas z prośbą o po-
moc w organizacji noclegów i pobytu swoich pracow-
ników, chodzi głównie o osoby pracujące z pacjenta-
mi zakażonymi – wyjaśnia o. Joel Stanisław Kokott, 
gwardian klasztoru. 

Od 2 kwietnia w Domu Pielgrzyma pojawiło się 
pierwszych sześciu pracowników służby zdrowia. Do 
budynku prowadzi osobne wejście, aby personel nie 
miał styczności z klasztorem zakonników. Medycy 
mają do dyspozycji pojedyncze, w pełni urządzone 
pokoje. Z pokoi w Domu Pielgrzyma mogą korzystać 
pracownicy m.in. Szpitala Specjalistycznego w Wej-
herowie, który decyzją Ministerstwa Zdrowia został 
przekształcony w szpital zakaźny. W budynku mogą 
znaleźć nocleg również pracownicy ochrony zdrowia, 
którzy czekają na wynik testu na COVID-19. O od-
powiednie warunki sanitarne w pomieszczeniach dba 
personel szpitalny. Chodzi o osoby, które z uwagi na 
charakter swojej pracy, w tym częsty kontakt z oso-
bami podejrzanymi o zakażenie koronawirusem lub 
zakażonymi nie chcą lub nie mogą wracać do domów 
w obawie o zdrowie swojej rodziny, zwłaszcza małych 
dzieci i starszych.

- Na bieżąco Państwowa Inspekcja Sanitarna mo-
nitoruje sytuację w naszym Domu Pielgrzyma a le-
karze, pielęgniarki i ratownicy znajdują w tym czasie 
odpoczynek, na którym mogą nabrać sił i pomodlić 
się w kaplicy - dodaje o. Joel Stanisław Kokott, ku-
stosz sanktuarium.

Wejherowscy franciszkanie zaangażowali się w to 
dzieło, żeby zwyczajnie pomóc w takim wymiarze 
w jakim mogą. Od samego początku epidemii wspie-
rają pracowników szpitala w Wejherowie modlitwą, 
jak również w kontakcie z dyrekcją placówki. Po-
nadto zapewniają, że wsparcie dla służb medycznych 
będą ofiarować do całkowitego ustania pandemii.

(DD)

OgłOszenie 95/2020/DB

W Archidiecezji Gdańskiej wszystkie cele-
bracje Triduum Paschalnego są sprawowane 
bez udziału wiernych, z wyjątkiem asysty li-
turgicznej w liczbie nie przekraczającej pięciu 
osób, która stanowi reprezentację ludu. 

- Uczestnictwo w liturgiach Triduum Pas-
chalnego nie jest nakazane, obowiązkowy jest 
natomiast udział w mszy w Niedzielę Zmar-
twychwstania ale przypominam o dyspensie 
od obowiązku uczestnictwa, która obowiązuje 
do odwołania – wyjaśnia metropolita gdański 
Sławoj Leszek Głódź. 

Dyspensa dotyczy wszystkich wiernych 
Archidiecezji Gdańskiej oraz osób czasowo 
przebywających na jej terenie. Zalecana jest 
natomiast duchowa łączność z kościołem przez 
udział w celebracjach Wielkiego Tygodnia 
transmitowanych w środkach społecznego 
przekazu, szczególnie z własnej parafii poprzez 
przekaz internetowy w mediach społecznościo-
wych czy telewizjach miejskich i osiedlowych.

W Wielki Piątek, 10 kwietnia wyjątkowo nie 
będzie adoracji Najświętszego Sakramentu 
w „Ciemnicy”. Grób Pański ma być w tym roku 

prosty, symboliczny, skromny i bez kwiatów. 
W Wielką Sobotę, 11 kwietnia nie będzie tra-

dycyjnego święcenia pokarmów tylko obrzęd 
błogosławieństwa posiłku w domu przed śnia-
daniem wielkanocnym. W czasie Wigilii Pas-
chalnej pominie się rozpalanie ogniska, a tylko 
zapali świecę oraz ominie procesję. Nie udzieli 
się również sakramentu chrztu.

W tym roku, 12 kwietnia nie będzie procesji 
rezurekcyjnych. Kapłani udzielą błogosławień-
stwa Najświętszym Sakramentem całej parafii 
przed głównymi drzwiami kościoła.

- Na terenie archidiecezji można celebrować 
Triduum Paschalne poza Archikatedrą Oliwską 
i kościołami parafialnymi tylko w Gdańskim Se-
minarium Duchownym, klasztorach zakonnych 
i kościołach rektorskich - dodaje arcybiskup Sła-
woj Leszek Głódź. - W liturgii mogą wziąć udział 
tylko mieszkańcy domu, bez osób z zewnątrz.

Ponieważ w tym roku odbycie spowiedzi 
przed świętami wielkanocnymi jest utrudnio-
ne, istnieje możliwość uzyskania odpuszczenia 
grzechów przez akt żalu. Osoby, które mimo 
wszystko pragną skorzystać z sakramentu 
mogą kontaktować się ze swoimi kapłanami 
indywidualnie. Informacje o spowiedzi przez 
telefon, internet czy emaila są fałszywe. 

(DD)
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Triduum Paschalne 
bez udziału wiernych
POWiaT| Kościół znalazł się w nadzwyczajnej sytuacji. Pierwszy raz od wielu wieków kapłani sprawują 
Liturgię Wielkiego Tygodnia bez udziału wiernych, z wyjątkiem asysty liturgicznej.



kuPię kapsle piwne i niepiwne, 
tel. 607 653 006

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

Beczki platikowe 200 l, na dział-
kę do wody, czyste lub pod rynny, 
tel. 511 841 826

sPrzedam piłę tarczową, silnik 
3,5 KW, tarcze 35 i 47 cm, kabel 
15m, na kółkach, Luzino, cena 500 
zł, tel. 570 009 915

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

kuPię

EDUKACJA

krótkie porady z matematyki, 
fizyki i chemii udzielę uczniowi 
przez telefon. Tel: 58 677 01 50

OGŁOSZENIA Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł

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

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

ReKLAMA 23/2020/RL

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

może być do remontu.

  728-657-517, iza

79567 
(9 zł + VAT)

72051 
(2 zł + VAT)

/gwe24
Polub nasz FanPage!

Obserwuj nasz profil 
expressy.pl na issuu.com



fot. MOsiR

Elma
K.D.NORTHPOL

UsłUgi
Ogólnobudowlane

KIS TRANSPORT

Stacja Kontroli Pojazdów YARIS

achilles
Sylwester Maszota VIVA

JAK-DOM

express
powiatu wejherowskiego

PMP

www.sklep.gryfwejherowo.com.pl


