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WSPARCIE PODCZS EPIDEMII

Pandemia koronawirusa trwa. W całym kraju w szpitalach 
brakuje środków osobistej ochrony, na brak masek, ręka-
wic, przyłbic ochronnych i wielu innych rzeczy zwracają 
też uwagę strażacy oraz przedstawiciele innych instytucji, 
zajmujących się niesieniem pomocy innym. Dlatego w ca-
łym kraju organizowane są akcje pomocowe.
 str. 3-4

 

ZAŁÓŻ MASKĘ, chroń innych

Kilka dni temu wprowadzony zo-
stał obowiązek zasłaniania nosa 
i ust w miejscach publicznych. 
Czym zatem, w jaki sposób i w ja-
kich miejscach trzeba zasłaniać 
część twarzy? Kogo ten nakaz nie 
obowiązuje? Specjalnie dla Was 
przygotowaliśmy poradnik!
str. 2

PodAteK ZAPŁAĆ PÓŹnieJ

W czasach pandemii wiele firm 
znalazło się w trudnej sytuacji 
finansowej, niektóre są na skraju 
bankructwa. Lokalne samorządy 
starają się pomagać przedsiębior-
com. Jednym ze sposobów jest 
odroczenie płatności podatku od 
nieruchomości o kilka miesięcy.  
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Poza materiałami edukacyjnymi aplikacja umożli-
wia dostęp do bazy organizacji oferujących wsparcie.

Aplikacja umożliwia również przesyłanie informacji 
o zdarzeniach przemocowych do ewentualnego wy-
korzystania później oraz możliwość kontaktu z wcze-
śniej skonfigurowanym adresem email lub możliwość 
szybkiego wybrania telefonu alarmowego.

W celu zapewnienia dyskrecji użytkowania apli-
kacji – oficjalną częścią aplikacji jest zestawienie 
danych pogodowych odpowiednich do lokalizacji.

Jak podkreślają pomysłodawcy, aplikacja stano-
wi praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwia-
jące uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji 
osobom doświadczającym przemocy w rodzinie 
(szczegóły można znaleźć na stronie twojparasol.
com). Aplikacja umożliwia m.in. dyskretny kon-
takt z wcześniej skonfigurowanym adresem ema-
il, a także możliwość szybkiego wybrania telefonu 
alarmowego w nagłych przypadkach, jak również 
zawiera informacje, które mogą być pomocne 
osobom krzywdzonym np. z zakresu prawa. Sy-
tuacja alienacji związana z obecnie panującym 
stanem epidemii i zasadami dotyczącymi ograni-
czeń w przemieszczaniu się, może być wyjątkowo 
trudna dla osób doznających przemocy w rodzi-
nie. Aplikacja ta może być szczególnie przydatna 
w obecnym czasie, zwłaszcza w kontekście utrud-
nionej komunikacji ze służbami i konieczności za-
chowania dyskrecji w sprawach przemocy. 
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To obowiązek, który od wielu dni budzi wiele 
wątpliwości: w jakich okolicznościach, w ja-
kich miejscach, czym i w jaki sposób należy 
zasłaniać usta i nos? Wątpliwości i pytań jest 
mnóstwo. Przedstawiamy najważniejsze kwe-
stie dotyczące nowych obowiązków. 

Od kiedy trzeba zasłaniać usta i nos?
Od północy 16 kwietnia do odwołania. 

Czy wychodząc na klatkę schodową, wspól-
ne podwórko, ulicę – trzeba mieć zakryte 
usta i nos?

Tak. Rozporządzenie dotyczy wszystkich 
miejsc wspólnych i ogólnodostępnych. A zatem 
obowiązkowe jest zasłanianie części twarzy np. 
na ulicach, w środkach transportu publicznego, 
a także na terenach zieleni (jak czytamy w roz-
porządzeniu - w parkach, zieleńcach, na prome-
nadach, bulwarach, w ogrodach botanicznych, 
zoologicznych, jordanowskich i zabytkowych).

Czy w miejscu pracy (np. w zakładach, biu-
rach, fabrykach) trzeba stosować takie za-
bezpieczenia?

I tak, i nie. Nakaz obowiązuje zakłady pracy 
i biura, ale z wyłączeniem osób tam zatrud-
nionych (nie ma tu znaczenia podstawa za-
trudnienia). Natomiast osoby, które w danym 
zakładzie obsługują klientów lub interesantów, 
muszą mieć zasłonięte usta i nos. 

Czy trzeba zasłaniać część twarzy w innych 
miejsc ogólnodostępnych np. sklepach oraz 
obiektach handlowych i usługowych?

Tu odpowiedź jest krótka – tak. 

Czy podczas poruszania się różnymi środka-
mi transportu, w tym samochodem, obowią-
zek nas dotyczy?

Tak. I to zarówno przy poruszaniu się po 
drogach publicznych, jak i pozostałych. Do-
tyczy to wszystkich środków komunikacji, 

jak: rower, motocykl, skuter, hulajnoga, pie-
szo oraz wszystkie pojazdy samochodowe – 
ale tu ważne zastrzeżenie, tylko w przypad-
ku, gdy samochodem jadą osoby sobie obce, 
inne niż wspólnie zamieszkujące lub gospo-
darujące.

Kogo nie dotyczy nakaz zasłaniania ust 
i nosa? 

- Dzieci w wieku do 4 lat.
- Osób niezdolnych do samodzielnego zakry-

cia lub odkrycia ust lub nosa. 
- Rolników podczas pracy w gospodarstwie 

rolnym.
- Osób przebywających  na terenie prywat-

nym, jak taras czy własna nieruchomość grun-
towa wokół domu.

- Duchownych sprawujących kult religijny 
(w tym czynności lub obrzędy religijne, pod-
czas jego sprawowania).

- Żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej i wojsk sojuszniczych.

- Funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu 
Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, 
wykonujących zadania służbowe, stosujących 
środki ochrony osobistej odpowiednie do ro-
dzaju wykonywanych czynności.

Czy jeśli np. policja zażąda odsłonięcia twa-
rzy, mamy obowiązek to zrobić?

Tak. Podczas legitymowania osoby w celu 
ustalenia jej tożsamości przez organy upraw-
nione albo konieczności identyfikacji lub we-
ryfikacji tożsamości danej osoby przez inne 
osoby w związku ze świadczeniem usług lub 
w związku z wykonywaniem czynności za-
wodowych można żądać odkrycia ust i nosa.

Czy trzeba mieć jakąś określoną, profesjo-
nalną maskę? 

Nie. Chodzi o zasłonięcie ust i nosa – moż-
na to zrobić za pomocą: specjalistycznej ma-
ski; maseczki kupionej w aptece, drogerii czy 
sklepie; maseczki uszytej własnoręcznie; szala, 
komina, itp. 

Rafał Korbut

Załóż maskę, chroń innych!
Powiat | Kilka dni temu wprowadzony został obowiązek zasłaniania 
nosa i ust. Czym zatem, w jaki sposób i w jakich miejscach trzeba 
zasłaniać część twarzy? Specjalnie dla Was przygotowaliśmy poradnik!

Odpady wytworzone przez 
osoby zdrowe takie jak: 
środki zapobiegawcze 
(maseczki, rękawiczki) 
stosowane m.in. w miejscu 
pracy, komunikacji miejskiej 
i w trakcie zakupów, w celu 
minimalizacji ryzyka zaraże-
nia i rozprzestrzeniania się 
koronawirusa powinny być 
wyrzucane do pojemnika na 
odpady zmieszane. Nato-

miast z odpadami wytworzonymi w miejscu kwarantanny 
lub izolacji przez osoby, które były narażone na zakaże-
nie koronawirusem, zakażone SARS-CoV-2 lub mające 
bezpośredni kontakt z osobami zakażonymi oraz chore 
na COVID-19, należy postępować ze względu na miejsce 
powstawania oraz na ich skład również jak z odpadami ko-
munalnymi. Przed wyrzuceniem np. maseczki i rękawiczek 
używanych przez osoby zdrowe, powinny być zapakowane 
w torbę foliową, a dopiero potem wrzucone do pojemnika 
(worka) na odpady zmieszane. Śmieci z kwarantanny oraz 
z miejsc izolacji powinny trafiać do specjalnych worków. Są 
to jednak tylko wytyczne, a nie przepisy. Nie ma więc obo-
wiązku ich stosowania. Jednakże jak podkreśla minister 
klimatu z uwagi na świadomość, że odpady te wytwarzane 
są przez osoby, zakażone wirusem SARS-CV-2 lub chore na 
COVID-19 oraz brak potwierdzonych ustaleń naukowych 
co do czasu aktywności koronawirusa na powierzchniach 
różnych materiałów wchodzących w skład odpadu, należy 
z tymi odpadami postępować, zachowując szczególne 
środki ostrożności.
(DD)

Gdzie wyrzucać maski 
i rękawiczki?
POwiaT | minister klimatu i Główny inspektor 
sanitarny ogłosił, jak postępować z odpadami 
komunalnymi w czasie trwania epidemii.

fot. Daria Dunajska

Twój Parasol – zatrzymać przemoc
PoMoRZE | Twój Parasol to aplikacja mobilna, dzięki której osoby narażone na sytu-
acje związane z przemocą w rodzinie mogą uzyskać wsparcie i informacje.

Blisko 9,5 tysiąca 
zachorowań w kraju
PoMoRZE | Ponad 9,4 tys. osób choruje na COVID-19 w Polsce. 
Na Pomorzu w poniedziałek 20 kwietnia przybyły dwa nowe przypad-
ki, a w całym województwie pomorskim zakażonych jest 211 osób.

Na świecie coraz więcej zakażo-
nych koronawirusem. Najwięcej 
choruje w USA, Hiszpanii i Wło-
szech. 

W poniedziałkowym komuni-
kacie z godz. 10.00 (czyli w mo-
mencie zamykania bieżącego 
wydania Expressu Powiatu Puc-
kiego) Ministerstwo Zdrowia 
poinformowało o 166 kolejnych 
przypadkach zakażenia koron-
wirusem. Dotyczą osób z woje-
wództw: śląskiego (53), małopol-
skiego (26), dolnośląskiego (21), 
opolskiego (16), kujawsko-po-
morskiego (15), wielkopolskiego 
(14), zachodniopomorskiego (8), 
świętokrzyskiego (4), lubelskiego 

(3), podlaskiego (3), pomorskiego 
(2), warmińsko-mazurskiego (1). 

Te dwa nowe przypadki zacho-
rowań z terenu województwa po-
morskiego stwierdzono u 1 osoby 
z powiatu starogardzkiego i 1 oso-
by z powiatu wejherowskiego.

Ponadto, zmarły 2 osoby zaka-
żone koronawirusem (wiek-płeć, 
miejsce zgonu): 38-K i 78-M Po-
znań. Osoby te miały choroby 
współistniejące. Liczba zakażo-
nych koronawirusem w Polsce 
wynosi 9453, a zmarłych 362.

Dokładne dane opublikowane 
przez Powiatową Stację Sanitar-
no-Epidemiologiczną w Pucku: 
liczba pobranych próbek do ba-
dań w kierunku koronawirusa: 
303; liczba osób, u których stwier-
dzono wynik dodatni: 9; liczba 
osób, u których stwierdzono wy-
nik ujemny: 288; liczba osób ob-
jętych nadzorem epidemiologicz-
nym: 6; liczba osób poddanych 
kwarantannie: 376; liczba osób 
o zakończonym nadzorze epide-
miologicznym: 601; liczba osób 
o zakończonej kwarantannie: 789; 
liczba zgonów: 1. 

/raf/
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Już teraz udało się zebrać i przekazać 
zarówno szpitalowi, strażakom czy in-
stytucjom, niosącym pomoc, spore ilości 
niezbędnego wyposażenia i innych rzeczy. 
Takie akcje wspiera także Urząd Gminy 
Puck.

Poniżej publikujemy listę instytu-
cji i organizacji z gminy Puck, które 
w przeróżny sposób niosą pomoc dla 
szpitala w Pucku:

OchOTnicze sTraże POżarne:
Artykuły sanitarne i odkażające, spo-

żywcze, woda mineralna: OSP Starzyno, 
OSP Mechowo, OSP Mieroszyno, OSP 
Strzelno, OSP Mrzezino, OSP Smolno.

Artykułu sanitarne i odkażające, spo-
żywcze, woda mineralna + prześcieradła 

41 szt.: OSP Łebcz

Placówki kulTury:
Maseczki dla lokalnego społeczeństwa 

– 5,2 tys. szt. i szyte są kolejne: WKK Po-
łchowo – 1300 szt., WKK Celbowo – 600 
szt., WKK Domatówko – 2000 szt., WKK 
Gnieżdżewo – 700 szt., WKK Strzelno 
– 100 szt., WKK Błądzikowo – 100 szt., 
WKK Darzlubie – 100 szt., WKK Leśnie-
wo – 100 szt., WKK Mechowo – 100 szt., 
WKK Osłonino – 100 szt.

sOłecTwa:
Sołectwo Swarzewo  - maseczki szy-

te przez „Stowarzyszenie Turystyczne 
Swarzewo”, Sołectwo Żelistrzewo – dla 
szpitala w Pucku przekazało: przyłbice, 

środki czystości, wodę i soki.

urząd Gminy Puck:
Strażacy, pracownicy Urzędu Gminy, 

pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej: płyn odkażający – 
330 l, maseczki – 1600 szt., rękawiczki – 
20 kartoników (4000 szt.), dofinansowanie 
zakupu respiratora dla szpitala w Pucku – 
6000 zł, zakup środków na bieżące zabez-
pieczenie szpitala w Pucku – 3000 zł.

Wójt gminy Puck składa serdeczne po-
dziękowania wszystkim instytucjom, or-
ganizacjom i osobom, które angażują się 
w pomoc mieszkańcom, za wspaniałą, 
obywatelską postawę i chęć podejmowania 
bezinteresownych działań na rzecz innych. 

/raf/ 

Nieoceniona pomoc w walce 
z koronawirusem
GM. PUCK | Pandemia koronawirusa, trudna sytuacja puckiego szpitala i ciągłe braki 
w wyposażeniu spowodowały, że wielu ludzi dobrej woli organizuje akcje pomocowe.

Tadeusz Puszkarczuk, 
wójt gminy Puck

- W związku z brakami takich rzeczy, jak maski, 
płyny dezynfekcyjne, rękawice, przyłbice, a także 
inne wyposażenie niezbędne dla szpitala, jak choćby 
prześcieradła, w naszej gminie organizowane są akcje 
pomocy. Odzew jest bardzo duży, zaangażowało się 
już mnóstwo ludzie, np. panie z Kół Gospodyń Wiej-
skich, jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, pla-
cówki kultury, sołectwa oraz oczywiście urząd gminy. 

Strażacy ochotnicy, po konsultacji z zarządem szpitala, uszyli i przekazali 
prześcieradła, zbierane też są takie rzeczy, jak woda, środki czystości, 
środki dezynfekcyjne czy ochrony osobistej. Przykładowo Żelistrzewo 
zorganizowało dużą akcję, dzięki której udało się zebrać wiele potrzeb-
nych rzeczy i przekazać na rzecz szpitala, my – jako Urząd Gminy – także 
zakupiliśmy maski, płyny dezynfekcyjne czy rękawice. Wyposażamy w nie 
strażaków, sołtysów i wszystkich tych, którzy działają na rzecz miesz-
kańców. Naszym priorytetem jest to, aby zarówno ci, którzy pomagają, 
jak i sami mieszkańcy byli bezpieczni. Walkę z epidemią wspieramy też 
finansowo. Warto podkreślić, że wiele z tych inicjatyw 

Spisać należy się metodą samospisu 
internetowego, należy zalogować się na 
stronie spis.gov.pl, link dostępny jest też 
na stronie Urzędu Gminy Puck 
gmina.puck.pl.
Jeśli nie masz możliwości spisu przez 
internet, zadzwoni do Ciebie teleankie-
ter, który telefonicznie zbierze informa-
cje. Jego tożsamość możesz sprawdzić 
dzwoniąc na infolinię Głównego Urzędu 
Statystycznego na numer telefonu: 22 
279 99 99. Przedstawiciele gminnego 
urzędu rekomendują jednak samospis 
internetowy – jest to najłatwiejszy i naj-
szybszy sposób spisania się. 
Wszystkie podawane dane będą 
objęte tajemnicą statystyczną. Spisz 
się wygodnie na komputerze, tablecie 
lub telefonie dzięki aplikacji spisowej 
i #zostanwdomu. 

Więcej informacji można znaleźć na 
stronie spis.gov.pl, a wśród nich m.in.: 
o liście Prezesa Głównego Urzędu Staty-
stycznego; informacje o metodach spi-
sowych; instrukcję logowania; wytyczne 
i pomoc jak wypełnić formularz (łącznie 
z plikami do pobrania); wyjaśnienie 
dlaczego organizowany jest spis próbny 
w czasie epidemii; przejście do formula-
rza spisowego.
Jakie dane będą zbierane podczas 
spisu? Przede wszystkim będziemy pro-
szeni o podanie danych demograficz-
nych: stan cywilny, płeć, obywatelstwo, 
informacje ekonomiczne: czy pracujemy, 
w jakiej formie zatrudnienia, jaki zawo-
dów wykonujemy. Urząd Statystyczny 
zapyta również o narodowość, wyznanie, 
wykształcenie.
/raf/

ObOwiązkOwy sPis Próbny dO kOńca miesiąca
Gm. Puck | spis próbny rozpoczął się w tym miesiącu i potrwa do końca kwiet-
nia. udział w spisie jest obowiązkowy dla każdego mieszkańca.

Polub nas
na facebook’u!

expressy.pl
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Od 25 marca szkoły prowadzą zdalne 
nauczanie, a e-learning jest obowiązko-
wy dla każdego ucznia. Nauka w domu 
jest jednym z najważniejszych rozwiązań 
w czasie epidemii, które pozwala na utrzy-
manie izolacji i ochronę przed zachorowa-
niem na COVID-19. Jeszcze w kwietniu 
gminne szkoły przekażą najbardziej po-
trzebującym rodzinom 40 komputerów, 
które gmina Kosakowo zakupiła ze środ-
ków Ministerstwa Cyfryzacji.

– Tuż po uruchomieniu przez Mini-
sterstwo Cyfryzacji środków unijnych 
za zakup sprzętu dla uczniów i nauczy-
cieli, natychmiast wystąpiliśmy o dota-
cję w kwocie ponad 70 tysięcy złotych 
– informuje Marcin Majek, Wójt Gmi-
ny Kosakowo. – Te środki pozwoliły na 
zakup 40 komputerów do nauki zdalnej 
dla uczniów z gminnych szkół, a sprzęt 
będą otrzymywały w pierwszej kolejno-
ści rodziny wielodzietne. W ten sposób 

chcemy ułatwić naukę dzieciom i mło-
dzieży, zależy nam, aby jeden komputer 
mogły używać najwyżej dwie osoby.

– Do każdego z zakupionych kompu-
terów, ze środków własnych zakupiliśmy 
ponadto, w zestawach, torby i myszki 
– uzupełnia Marcin Kopitzki, Zastępca 
Wójta Gminy Kosakowo. – Dzięki temu 
uczniom łatwiej będzie korzystać z pro-
gramów edukacyjnych i stron interneto-
wych, a sam sprzęt będzie lepiej chronio-

ny, np. podczas przenoszenia.
W pierwszej kolejności zakupione 

komputery trafią do dyrektorów szkół, 
którzy mają najlepszą wiedzę, komu je 
przekazać. Szkoły dbają równocześnie, 
aby zdalne lekcje były jak najciekawsze 
i prowadzone w możliwie najlepiej przy-
stępny sposób.

Do akcji wspierania uczniów w e-
learningu włączył się także Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej. Szczegó-

ły na stronie internetowej gops.kosako-
wo.com.

Każdy, kto ma w domu zbędny kom-
puter w dobrym stanie technicznym, 
z systemem operacyjnym Windows7 
– Windows10, może go przekazać za 
pośrednictwem GOPS do rodzin, któ-
rych dzieci nie posiadają wystarczającej 
ilości sprzętu komputerowego, do nauki 
w domu.

/raf/

Komputery trafią do uczniów
GM. KoSaKowo | Dzięki działaniom władz gminy 40 komputerów do nauki zdalnej trafi do uczniów z gminy Kosakowo.

Myślimy globalnie – działamy lo-
kalnie! To recepta na przetrwanie 
kryzysu, który doskwiera coraz więk-
szej grupie mieszkańców, podczas 
obowiązującej epidemii koronawirus. 
Jak poradzimy sobie w tym trudnym 
czasie? Będziemy się wspierać – 
będziemy dzielić się informacjami 
o ofertach sprzedaży, usług, pomo-
cy sąsiedzkiej, a nawet pomożemy 
zaplanować wakacje nad polskim 
morzem. #wspieramwgminie dla Ko-
sakowa to pomocna dłoń i szansa na 
zachowanie miejsc pracy, lokalnego 
biznesu, czy nawiązanie wzajemnej 
współpracy choćby przy odrabianiu 
lekcji on-line.
– Wokół nas są mieszkańcy, których 
już dziś dotknął kryzys, a nie wiemy 
jak długo jeszcze on potrwa – mówi 
Marcin Majek, Wójt Gminy Kosako-
wo. – Myśląc o gospodarce globalnie, 
działajmy lokalnie. W miarę możliwo-
ści i ograniczeń prawnych, korzystaj-
my z usług w naszej gminie. Zakupy 
róbmy w pobliskich sklepikach, 
u gminnych ogrodników, rzemieślni-
ków, mechaników, fryzjerów, wytwór-
ców, artystów. A kiedy będzie można 
się już swobodnie przemieszczać, 
spędźmy wakacje nad polskim mo-
rzem. Wspierajmy się wzajemnie.
Pomocna do wymiany wszelkich 

informacji dla lokalnych przedsię-
biorców, społeczników i wszystkich 
mieszkańców będzie grupa Wspie-
ram w Gminie Kosakowo, utworzona 
na profilu facebook www.facebook.
com/groups/wspieramwgminie. To 
tam mogą trafiać oferty sprzedaży, 
czy zapotrzebowania na zakupy, 
ogłoszenia od osób poszukujących 

zatrudnienia oraz pracowników, wpisy 
dotyczące pomocy sąsiedzkiej w na-
uce czy sprawunkach, dla smakoszy 
jedzenie na wynos, polecenia różnych 
usług, a nawet próby zaplanowania 
nadmorskich wakacji.
Gmina Kosakowo – wspierajmy się 
wzajemnie!
/raf/

wsPierajmy się wzajemnie! recePTa na PrzeTrwanie
Gm. kOsakOwO | wspieram w Gmi-
nie kosakowo – czyli wszystkie 
oferty w jednym miejscu.
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Podczas ostatniej konferencji prasowej, premier Mateusz Morawiec-
ki oraz minister zdrowia Łukasz Szumowski przedstawili etapy łago-
dzenia obostrzeń. Pierwszy zaczął już funkcjonować. Jakie są najważ-
niejsze zmiany?

możliwość wyjścia do lasu oraz parku w celach rekreacyjnych, •	
można pójść na spacer, pobiegać czy pojeździć na rowerze, jedno-
cześnie pamiętając o bezpiecznej odległości i obowiązku zakrywania 
ust i nosa

osoby powyżej 13 roku życia mogą poruszać się bez opieki do-•	
rosłego

w sklepach o powierzchni mniejszej niż 100 m2 może wejść mak-•	
symalnie tyle osób, ile wynosi liczba wszystkich kas lub punktów płat-
niczych pomnożona przez 4

w sklepach o powierzchni większej niż 100 m2 na 1 osobę przypa-•	
da co najmniej 15 m2 powierzchni

liczba osób, które mogą uczestniczyć w mszy lub innym obrzę-•	
dzie religijnym jest zależna od powierzchni świątyń, na 1 osobę 
przypada 15m2.

Przypominamy również o stałych zasadach bezpieczeństwa, które nie 
ulegają zmianie:

konieczność zachowania 2 metrów odległości od innych w prze-•	
strzeni publicznej

obowiązek zakrywania ust oraz nosa w miejscach publicznych•	
jeśli jest możliwość, zaleca się utrzymywanie pracy i edukacji zdalnej•	
osoby zakażone bądź potencjalnie zakażone objęte są kwarantan-•	

ną i izolacją
przestrzeganie zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi •	

(dezynfekcja i utrzymanie dystansu)
Wdrążenie kolejnych etapów w życiu będzie zależne od przyrostu 

liczby zachorowań, wydajności służby zdrowia i realizacji wytycznych 
sanitarnych przez podmioty odpowiedzialne. Natomiast, zasłanianie ust 
i nosa obowiązuje do odwołania. 

/NS/

Pierwszy etap znoszenia 
ograniczeń wdrożony
KRaJ | W poniedziałek (20 kwietnia) wprowadzony został pierwszy 
etap znoszenia restrykcji w walce z koronawirusem.
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Do końca września gmina Kosakowo 
przedłużyła przedsiębiorcom terminy 
płatności rat podatku od nieruchomości, 

których płatność przypadała w kwietniu, 
maju lub czerwcu. Decyzja samorządu 
dotyczy wszystkich grup przedsiębior-

ców będących podatnikami podatku od 
nieruchomości, prowadzących działal-
ność gospodarczą na terenie gminy Kosa-

kowo, których płynność finansowa uległa 
pogorszeniu w związku z ponoszeniem 
negatywnych konsekwencji ekonomicz-
nych z powodu pandemii COVID-19.

– Jest to nasza pierwsza decyzja wspie-
rająca lokalnych przedsiębiorców, sta-
nowiąca odpowiedź na liczne pytania 
prowadzących działalność gospodarczą 
i odwołująca się do uprawnień samorządu 
działającego w okresie pandemii COVID-
19 – wyjaśnia Marcin Majek, Wójt Gminy 
Kosakowo. – Od pierwszych dni nara-
stającego kryzysu spowodowanego naro-
dową kwarantanną, pilnie przyglądamy 
się sytuacji, analizujemy wprowadzanie 
możliwych rozwiązań, mogę zapewnić, iż 
gmina Kosakowo nie pozostanie bierna 
na dotkliwe konsekwencje odczuwalne 
szczególne przez lokalnych przedsiębior-
ców. Mówiąc o podjętej pierwszej decy-
zji, nie wykluczamy kolejnych ratujących 
kondycję finansową przedsiębiorstw.

Odroczenie terminu płatności rat po-
datku od nieruchomości aż do 30 wrze-
śnia, przyjęła Rada Gminy stosowną 
uchwałą, podczas nadzwyczajnej sesji, 
we wtorek (14 kwietnia). Dzięki temu, 
przedsiębiorcy, których płynność fi-
nansowa uległa pogorszeniu w okresie 
pandemii COVID-19, raty tego podat-
ku za miesiące kwiecień, maj i czer-
wiec, mogą zapłacić do końca trzeciego 
kwartału br.

Równolegle Rada Gminy przyjęła do-
datkową uchwałę, która zezwala samo-
rządowi na odstąpienie od naliczania tzw. 
opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia 
na raty lub odroczenia terminu płatności 
podatków, w okresie obowiązywania sta-
nu zagrożenia epidemicznego albo stanu 
epidemii ogłoszonych w związku z CO-
VID-19 oraz w okresie 30 dni następują-
cych po ich odwołaniu.

/raf/

Podatek możesz zapłacić później
GM. KoSaKowo | Ważna informacja dla przedsiębiorców! Gmina Kosakowo przedłuża termin płatności rat podatku od nieruchomości do końca września!
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ZOSTAŃ 
DZIENNIKARZEM!
Piszesz? Robisz zdjęcia? Nagrywasz filmy?

NAPISZ DO NAS! redakcja@expressy.pl

NEKROLOGI 
KONDOLENCJE

zadzwoń: 660 731 138 lub napisz: d.bieszke@expressy.pl

PrOfesjOnalna fotografia oko-
licznościowa: śluby, wesela, sesje 
plenerowe, chrzty, komunie, tel. 697 
442 013

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

beczkę 2000.l na podwoziu do 

szamba, cena 1200 zł, Szemud tel. 510 
751 837

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

Owies, cena za 100 kg po 70 zł, 
mieszanka, 70 zł, tel. 510 751 837

sPrzedam opony letnie, guldier 4 
sztuki, używane, R17/235/55, Luzino, 
240 zł, tel. 570 009 915

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

sPrzedam pawilon handlowy 25 m, 
w Rumi, ul. Pomorska, cena do uzgod-
nienia, tel. 606 357 674

kuPię

kuPię mieszkanie za gotówkę, 
w Trójmieście, do remontu, zadłużo-
ne, tel. 572 48 55 29

skuP mieszkań za gotówkę, w trój-
miescie i okolicach, tel. 510 894 627

MOTORYZACJA

sPrzedam

kuPię

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

OGŁOSZENIA

EDUKACJA

króTkie porady z matematyki,fizyki 
i chemii udzielę uczniowi przez tele-
fon. 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

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.

REDAKCJA
ul. Gniewowska 7, 84-200 Wejherowo
tel./fax. 58 736 16 92, tel. 58 736 33 22

REDAKTOR NACZELNY: 
Piotr Ruszewski 

DYREKTOR HANDLOWY: 
Rafał Laskowski

DZIENNIKARZE: Rafał Korbut 

SKŁAD: Łukasz Wick

SEKRETARZ DS. 
ADmINISTRACYJNYCH:
Magdalena Chmielewska
tel. 796 600 155
m.chmielewska@expressy.pl

ISSN 2299-0135

WYDAWNICTWO
NORDAPRESS PPHU, 
84-200 Wejherowo, 
ul. Gniewowska 7, 
tel.fax 58 736 16 92
NIP 588-131-07-65

BIURO REKLAm
Danuta Bieszke, 
d.bieszke@expressy.pl,
tel. 660 731 138
reklama@expressy.pl

DRUK Express Media Bydgoszcz
NAKŁAD 10 000 egzemplarzy

Rozpowszechnianie redakcyjnych 
materiałów publicystycznych bez zgody 
wydawnictwa jest zabronione.

Redakcja nie zwraca tekstów 
niezamówionych oraz zastrzega sobie 
prawo ich redagowania i skracania. 
Redakcja nie odpowiada za treść 
zamieszczanych ogłoszeń.

ReDAKcjA GDAŃSK: 
Aleja Zwycięstwa 24, 80-219 Gdańsk,
tel. fax. 58 55 333 40, 
tel. 58 736 33 22

express
p ow i at u pu C K i E G o



expressy.pl Wtorek, 21 kwietnia 20208

Od 14 kwietnia wszystkie wydziały Sta-
rostwa Powiatowego w Pucku powróciły 
do pracy po przerwie związanej z kwaran-
tanną pracowników. Starostwo Powiatowe 
w Pucku nadal jest nieczynne dla intere-
santów, jednak kontakt z pracownikami 
ponownie możliwy jest na zasadach wpro-
wadzonych w marcu. Swoją pracę wzno-
wiły również wszystkie sekretariaty. 

Wszystkie wydziały Starostwa Powia-
towego w Pucku są nieczynne dla in-
teresantów do odwołania. Nie oznacza 
to przerwy w pracy urzędu – kontakt 
z urzędnikami jest możliwy drogą ma-
ilową oraz telefonicznie, zgodnie z bazą 
adresową dla poszczególnych wydziałów. 
Wszelkie pisma kierowane do urzędu 
przyjmowane są wyłącznie pocztą trady-
cyjną i za pośrednictwem Elektronicznej 
Skrzynki Podawczej, której obsługa moż-
liwa jest z wykorzystaniem profilu zaufa-
nego. Wszelkie skargi i wnioski o inter-
wencję będzie można kierować na adres 
mailowy sekretariat@starostwo.puck.pl.

Do budynków Starostwa Powiatowego 
w Pucku wpuszczani są jedynie pracow-
nicy, którzy danego dnia zostali oddele-
gowani przez przełożonych do pełnienia 
dyżuru – pozostała część pracuje zdalnie.

Czasowo zamknięty pozostaje rów-
nież punkt kasowy Banku Spółdzielcze-

go w Pucku, mieszczący się w budynku 
przy ul. Kolejowej 7b w Pucku. Płatności 
z tytułu zobowiązań podatkowych moż-
na dokonywać bez prowizji w placówce 
Bankowej Banku Spółdzielczego w Puc-
ku zlokalizowanej przy ul. Generała Jó-
zefa Hallera 3 w Pucku.

Urzędnicy zachęcają jednak, by opłat 
za wydanie dokumentów dokonywać 
internetowo na rachunki bankowe (w za-
leżności od dokumentu) umieszczone 
w Biuletynie Informacji Publicznej Sta-
rostwa Powiatowego w Pucku (bip.staro-
stwo.puck.pl).

Do odwołania zawieszone jest również 
przyjmowanie interesantów w punktach 
nieodpłatnej pomocy prawnej i nieod-
płatnego poradnictwa obywatelskiego 
na terenie powiatu puckiego. Udzielanie 
pomocy prawnej jest możliwe wyłącznie 
drogą telefoniczną bądź za pomocą pocz-
ty elektronicznej.

Dane kontaktowe do punktów: 1 - punkt 
nieodpłatnej pomocy prawnej w Pucku, 
tel. 790 304 790, e-mail kontakt@wero-
nika-wrobel.pl; 2 - punkt nieodpłatnej 
pomocy prawnej we Władysławowie, 
tel. 572 382 444, e-mail bppkalendarz@
gmail.com; 3 - punkt nieodpłatnego po-
radnictwa obywatelskiego w Kosakowie, 
tel. 669 142 295, e-mail kancelaria@rad-

calidzbarska.pl.
Bieżące informacje publikowane są na 

stronie internetowej powiat.puck.pl.
Wszelkich informacji dotyczących 

pracy Starostwa Powiatowego w Pucku 
można zasięgać kontaktując się z sekre-
tariatem pod nr tel. (58) 673 42 02 od po-
niedziałku do piątku w godzinach: pon., 

wt., śr. – od 7:30 do 15:30; czw. – od 7:30 
do 15:30; pt.– od 7:30 do 14:00 lub pod 
adresem sekretariat@starostwo.puck.pl. 

/raf/

Zmiana pracy starostwa powiatowego
Powiat | Starostwo Powiatowe w Pucku poinformowało 
o zmianach pracy urzędu w związku z występowaniem 
koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19 w Polsce.

Budowa remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Swarzewie to długo wyczekiwana inwestycja dla miesz-
kańców i strażaków ze Swarzewa. Prace postępują dość 
szybko – za wykonawcami jest już pierwszy etap związany 
z pracami ziemnymi. 
- Z ziemi wychodzą już mury remizy – mówi Tadeusz 
Puszkarczuk, wójt gminy Puck. - Widać poszczególne 
boksy, pomieszczenia, wszystko więc wskazuje na to, że 
zadanie zostanie zrealizowane w terminie. Mam nadzieję, 
że obecna sytuacja w kraju nie spowoduje żadnych proble-
mów i trudności, że wszystkie materiały będą dostępne na 
rynku i wykonawca będzie realizował dalsze prace zgodnie 
z harmonogramem. 
Inwestycja powinna zakończyć się jeszcze w tym roku. 
/raf/

budOwa remizy 
sTrażackiej
swarzewO | rozpoczęły się prace związane z budową 
remizy Ochotniczej straży Pożarnej w swarzewie. 
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Przestronniejsza i nowocześniejsza szkoła
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ŁEBCZ | Szkoła Podstawowa w Łebczu jest coraz bliżej oddania do użytku. Inwestycja 
realizowana jest zgodnie z harmonogramem, a nawet nieco go wyprzedza.

Korzystając z nieobecności uczniów w szko-
le, spowodowanej pandemią wirusa SARS CoV 
2, inwestor wraz z wykonawcą podjęli decyzję 
o wykonaniu części robót na terenie zamknię-
tego budynku szkoły tj. wymurowano ściany 
wewnętrzne i przygotowano gabinet dyrekto-
ra. Obecnie trwają również w obiekcie prace 
hydrauliczne, a także została ocieplona część 
przedszkolna. Należy spodziewać się, że dzięki 
doskonałej pogodzie dalsze prace będą postę-
powały w podobnym tempie. 

- Zaawansowanie robót jest bardzo duże, 
większość podstawowych zadań została zreali-
zowana, założono już stolarkę okienną – wy-
jaśnia Tadeusz Puszkarczuk, wójt gminy Puck. 
- To daje nadzieję, że inwestycja zostanie ukoń-
czona nie tylko zgodnie z harmonogramem, 
ale nawet go wyprzedzi. 

Zgodnie z założonym planem robót, budynek 
szkoły podstawowej w Łebczu powinien zostać 
oddany do użytku w czerwcu 2021.

/raf/


