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MIESZKANIE, DOM, FINANSE!

Dziś oddajemy w Wasze ręce pierwszy w tym roku ma-
gazyn Nieruchomości&Wnętrza. Będziemy wydawać go 
co miesiąc, a znaleźć w nim będzie można wiele informa-
cji dotyczących aktualnej sytuacji na rynku budowlanym, 
praktyczne porady dotyczące budowy oraz remontów 
domu i mieszkania i wiele innych. 
str. 7-10

STAN EPIDEMICZNY 

Koronawirus wciąż w natarciu! 
Zamknięte szkoły, urzędy, insty-
tucje. Uczniowie uczą się zdalnie, 
petenci także obsługiwani są przez 
urzędników na odległość (telefo-
nicznie i za pośrednictwem inter-
netu). Jak obecnie wygląda sytu-
acja w powiecie wejherowskim?
str. 2-4

Rusza budowa węzła

Rozpoczyna się realizacja najwięk-
szej w historii Rumi inwestycji, 
czyli budowy węzła integracyjnego 
z tunelem. Władze miasta podpi-
sały umowę z wykonawcą. Będzie 
to jedna z największych i najważ-
niejszych inwestycji w historii 
miasta.
str. 5

Już w kwietniu!

Zapraszamy do współpracy:
d.bieszke@expressy.pl

tel. 660 731 138

Dołącz do nas!
Bądź na bieżąco

expressy.pl

express_biznesu
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Jedno z laboratoriów miałoby być w Szpita-
lu Specjalistycznym w Kościerzynie, a drugie 
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym 
im. Janusza Korczaka w Słupsku. Dzięki 
temu będzie można wykonać więcej testów 
na koronawirusa i skróci się czas oczekiwa-

nia na wynik.
Do tej pory badaniami zajmowało się je-

dynie Laboratorium Diagnostyki Medycznej 
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiolo-
gicznej w Gdańsku.  

Agnieszka Kapała-Sokalska, członek Zarzą-

du Województwa Pomorskiego, z upoważ-
nienia marszałka województwa pomorskiego 
Mieczysława Struka, wystąpiła z pismem do 
ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego 
z deklaracją zorganizowania na terenie woje-
wództwa pomorskiego dwóch dodatkowych 
laboratoriów, które będą wykonywały testy na 
koronawirusa. 

– W obecnej sytuacji niezwłoczne zwięk-
szenie liczby laboratoriów, które przeprowa-
dzają badania na obecność koronawirusa, to 
absolutna konieczność – mówił marszałek 
Mieczysław Struk. – Powstanie dodatkowych 
laboratoriów skróci czas oczekiwania na wy-
niki testów, a szpitale będą mogły przeprowa-
dzać sprawnie diagnostykę. W tej chwili czas 
oczekiwania na wyniki testów sięga nawet 50 
godzin, a liczba zakażonych osób rośnie.

Ponadto, zgodnie z zapowiedzią ministra 
zdrowia Łukasza Szumowskiego z 16 marca, 
od przyszłego tygodnia ma działać też labora-
torium w Uniwersyteckim Centrum Klinicz-
nym w Gdańsku.

Laboratorium WSSE w Gdańsku zaczęło 
działać 3 marca i wykonało 271 (stan na 16 
marca, godz. 19.00). Początkowo na wynik 
trzeba było czekać ok 4-5 godzin. Jednak 
w ciągu ostatnich dni, z uwagi na wykonywa-
nie badań także dla województwa kujawsko-
pomorskiego (laboratorium w Bydgoszczy 
ma wkrótce zacząć działać), na wynik trzeba 
czekać nawet ok. 50 godzin. Gdańskie labo-
ratorium wspomagało też diagnostykę dla 
Mazowsza oraz Warmii i Mazur. To zdecydo-
wanie za długo, szczególnie, że w przypadku 
epidemii czas zlokalizowania, objęcia kwa-
rantanną i pobrania próbek do badań od osób 
z tzw. kontaktu odgrywa kluczową rolę.
/raf/
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Będą dwa nowe laboratoria
POMORZE | Marszałek Struk chce zorganizować w Pomorskiem 
dwa dodatkowe laboratoria do badań na koronawirusa.Na wszystkich liniach 

wejherowskiej komunikacji 
miejskiej w dni powsze-
dnie obowiązują rozkłady 
jazdy ważne w soboty 
i nie kursują linie 4, 13, 14. 
Jedynie linia 18 w Redzie 
funkcjonuje bez zmian. 
Ponadto w autobusach 
wejherowskiej komunikacji 
miejskiej wprowadzone 
zostały wyłączone strefy 
przy kabinie kierowcy. 
Decyzja taka zapadła po 
konsultacji z samorzą-
dami Gdyni, Sopotu oraz 
Gdańska, które również 
zaobserwowały bardzo 
mały ruch w komunikacji 
publicznej.
(DD)

W związku z sytuacją 
epidemiologiczną 
w naszym kraju oraz 
podejmowanymi 
przez rząd decyzjami 
i działaniami, proce-
dura Wejherowskiego 
Budżetu Obywatel-
skiego w 2020 roku 
zostaje wstrzymana 
do odwołania. 
Z tego powodu har-
monogram Wejhe-

rowskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 jest nieak-
tualny. Tym samym nabór wniosków przewidziany na 
1-30 kwietnia 2020 r., nie odbędzie się w zaplanowanym 
terminie. O każdej zmianie dotyczącej tego przedsię-
wzięcia będziemy informować na bieżąco. 
/raf/

Autobusy jeżdżą rzAdziej

budżet obywAtelski
tymczAsowo wstrzymAny

PowiAt | miejski zakład komunikacji w wejherowie 
od wczoraj do odwołania wprowadził zmiany 
w funkcjonowaniu sieci komunikacji miejskiej.

wejHerowo | wstrzymane jest planowane od 1 
kwietnia przyjmowanie wniosków do tegorocznego bo.

fot. Rafał Korbut

fot. Rafał Korbut

Które szpitale przekształcą w zakaźne?
POMORZE | Na razie dwa szpitale na Pomorzu staną się szpitalami zakaźnymi na czas pandemii koronowirusa. Które?

Decyzją wojewody na Pomorzu będą dwie 
placówki, które otrzymają status szpitali za-
kaźnych. Pierwsza to 7 Szpital Marynarki 
Wojennej w Gdańsku, drugą miał być szpital 
specjalistyczny w Wejherowie. To jednak ule-
gło zmianie. I o ile w kwestii gdańskiego szpi-
tala decyzja jest już oficjalnie podjęta, to jako 
drugą placówkę na razie wskazano szpital 
w Kościerzynie, decyzja zapadnie w przypad-
ku takiej konieczności. Gdyby okazało się, że 
chorych przybywa w dużym tempie i zaczyna 
brakować miejsc w szpitalach, w następnej 
kolejności zakaźnym stanie się szpital specja-
listyczny w Wejherowie. 

- Wojewoda Pomorski, w związku z zagro-
żeniem pojawienia się na terenie woj. pomor-

skiego koronawirusa SARS-CoV-2, wywołu-
jącego chorobę COVID-19, wydał (12 marca 
br.) decyzję zobowiązującą  7 Szpital Mary-
narki Wojennej im. Kontradmirała Profesora 
Wiesława Łasińskiego w Gdańsku przy ul. 
Polanki 117 do  pozostawania w stanie pod-
wyższonej gotowości w celu przyjęcia osób 
znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia 
zdrowotnego – poinformowano naszą redak-
cję w bierze prasowym wojewody pomorskie-
go. - Oznacza to, że szpital ten stanie się szpi-
talem jednoprofilowym zakaźnym.

A co z drugą placówką? Tu sprawa nie jest 
jeszcze oczywista, wszystko zależy od rozwoju 
sytuacji. Wiadomo, że jako kolejną lecznicę, 
która w razie potrzeby stanie się szpitalem 

zakaźnym, wybrano szpital w Kościerzy-
nie. Z decyzją wojewoda jednak na razie się 
wstrzymuje – zostanie ona podjęta, jeśli bę-
dzie taka konieczność. 

W pierwszej kolejności pacjenci będą trafia-
li do funkcjonującego obecnie szpitala zakaź-
nego w Gdańsku, w następnej kolejności do 
7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku, 
a jeśli i tu zacznie brakować miejsc, dopiero 
wówczas chorzy będą przewożeni do placów-
ki medycznej w Kościerzynie. Jeśli i tu zacznie 
brakować miejsca – prawdopodobnie zostanie 
podjęta decyzja o tym, że także wejherowski 
szpital stanie się zakaźnym i tu będą trafiać 
pacjenci z regionu. 
/raf/

Kontakt z ZUK-iem 
tylko na odległość
WEJHEROWO | Ważny komunikat Zakładu Usług Komunalnych.

W trosce o bezpieczeństwo miesz-
kańców oraz naszych klientów zwią-
zane z zagrożeniem rozprzestrzenia-
nia się koronawirusa informujemy, 
że Punkt Selektywnej Zbiórki Od-
padów i Biuro Obsługi Mieszkań-
ców Zakładu Usług Komunalnych 
w Wejherowie Sp. z o.o. oraz Biuro 
Obsługi Klienta EKOZUK Sp. z o.o. 

– w okresie od 13 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. pracuje wyłącznie 
w trybie obsługi telefonicznej lub obsługi drogą elektroniczną. 

Kontakt bezpośredni nie będzie dostępny.
W związku z powyższym Mieszkańcy Miasta oraz klienci proszeni są 

o załatwianie spraw:
- telefonicznie pod numerem telefonu (58) 676-95-50
- drogą elektroniczną na adres e-mail: bok@zukwejherowo.pl lub bok@

ekozuk.pl
/UMW/
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Porady i badania zawieszoneUrzędy tylko on-line

POMORZE | Udzielanie świadczeń (planowe zabiegi, wizyty konsultacyjne czy badania) w szpitalach 
"marszałkowskich" na Pomorzu zostają ograniczone. Wizyty nie będą odwoływane, a przekładane.

Jak zapewniają przedstawiciele władz samo-
rządowych województwa pomorskiego, nie 
oznacza to pozostawienia pacjentów bez opieki. 
W wielu przychodniach czy poradniach działa 
teleopieka medyczna. Można uzyskać tam kon-
sultację lekarza, pielęgniarki czy położnej. Co 
ważne, w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia 
pacjenci będą przyjmowani.

Ograniczenie udzielania świadczeń wyni-
ka z zaleceń Narodowego Funduszu Zdro-
wia. Chodzi o zapobieganie przeciwdziałania 
i zwalczania Covid-19. Zgodnie z wytycznymi 
zalecane jest ograniczenie do niezbędnego mi-
nimum lub czasowe zawieszenie udzielania 
świadczeń wykonywanych planowo lub zgodnie 
z przyjętym planem postępowania leczniczego. 
Chodzi o planowe pobyty w szpitalach w celu 
m.in. diagnostyki oraz zabiegów leczniczych 
i operacyjnych, rehabilitacji leczniczej, świad-
czeń z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia 

uzależnień, stomatologii, ambulatoryjnej opieki 
specjalistycznej (AOS). Zalecenia te obejmują 
też ambulatoryjne badania diagnostyczne jak: 
tomografia komputerowa, rezonans magnetycz-
ny, PET, gastroskopia, kolonoskopia, USG oraz 
badania profilaktyczne i szczepienia ochronne.

Jak to wygląda w Szpitalu Specjalistycznym 
im. F. Ceynowy w Wejherowie? 

- W związku z dynamicznie zmieniającą się 
sytuacją epidemiologiczną, brakiem regular-
nych dostaw sprzętu jednorazowego użytku, 
podjęliśmy decyzję o: zaprzestaniu przyjęć pla-
nowych we wszystkich oddziałach szpitalnych, 
zaprzestaniu przyjęć pacjentów do kwalifikacji 
na zabiegi planowe, zaprzestania zapisywania 
pacjentów do kolejek oczekujących na przyjecie 
do szpitala – czytamy w oficjalnym komunika-
cie. - Powyższe nie obejmuje pacjentów Oddzia-
łu Chemioterapii - chemioterapia dzienna.
/raf/
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Po pierwsze - rozsądek
WEJHEROWO | Puste ulice, zamknięte wszystkie przedszkola i szkoły oraz urzędy dla petentów, 
nieczynne instytucje kultury i obiekty sportowe, restauracje wydające posiłki tylko na wynos lub 
z dostawą do domu, droga krzyżowa jest odwołana – tak wygląda obecnie życie w stolicy powiatu.

W zapobieganiu rozprzestrzeniania się koro-
nawirusa wygrywa zdrowy rozsądek i podjęte 
środki prewencyjne. Mieszkańcy nie bagateli-
zują zaleceń i – o ile to możliwe – pozostają 
w domach. 

W całej Polsce do odwołania zamknię-
te zostały placówki edukacyjne. Niektórzy 
uczniowie potraktowali tę decyzję władz jako 
dodatkowe ferie. W co najmniej kilku miej-
scowościach w całym kraju pojawiły się sy-
gnały o grupkach młodzieży spacerujących 
po ulicach, a czasem spożywających alkohol 
w miejscach publicznych. 

W Wejherowie podobny problem – zda-
niem przedstawicieli straży miejskiej – nie 
występuje. Mieszkańcy w przeważającej 
większości stosują się do zaleceń wydanych 
przez rząd i służby, aby ograniczyć wycho-
dzenie z domów a przede wszystkim unikać 
tworzenia skupisk ludzkich. 

- Kilka dni temu podjęliśmy jedną interwen-

cję, gdy grupka młodzieży pomimo zakazu 
grała w piłkę na boisku Orlik przy ul. Kocha-
nowskiego – mówi Zenon Hinca, komendant 
Straży Miejskiej w Wejherowie. - Po naszej 
wizycie i po udzieleniu pouczenia przez straż-
ników młodzież natychmiast opuściła obiekt. 

Strażnicy miejscy na bieżąco monitorują 
sytuację w mieście. Codziennie patrol spraw-
dza okolice wszystkich obiektów sportowych 
i kulturalnych oraz miejsca, gdzie mogą gro-
madzić się grupki młodzieży. 

- Mamy do dyspozycji monitoring, obserwu-
jemy co się dzieje w mieście i w razie potrzeby 
będziemy natychmiast interweniować – za-
pewnia komendant Hinca. - Ale muszę przy-
znać, że na szczęście zdrowy rozsądek u miesz-
kańców Wejherowa zwyciężył. W mieście nie 
ma grup osób, które by się spotykały, więszkość 
pozostaje w domach. Niektórzy nawet dzwonią 
do nas i pytają, czy mogą wyjść z dzieckiem na 
spacer lub do sklepu. Na chwilę obecną nie ma 

przypadków łamania przepisów, restauracje są 
pozamykane, a te które działają wydają dania 
na wynos lub oferują dowóz do domów. My 
– jak już wspomniałem - prewencyjnie spraw-
dzamy wszystkie miejsca, gdzie potencjalnie 
młodzież mogłaby się spotykać. Otrzymaliśmy 
kilka sygnałów, jakoby zebrała się grupa osób, 
które spożywają alkohol. Ale te zgłoszenia się 
nie potwierdziły, patrol we wskazanym miejscu 
nie zastał nikogo. 

Służby apelują do dzieci i młodzieży, aby 
nie traktowali najbliższych dni jako dodat-
kowych ferii. 

- To stan wyższej konieczności, kwarantan-
na – podkreśla Zenon Hinca. - Na szczęście 
mechanizm prewencyjny zadziałał, a społe-
czeństwo odpowiedzialnie potraktowało spra-
wę. Dodam jeszcze, że w najbliższe dwa kolej-
ne piątki odwołana zostanie droga krzyżowa 
na Kalwarii. 
/raf/

Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecz-
nej w Redzie przy 
ul. Derdowskiego 
uruchomił kon-
takt telefoniczny 
w sprawie pomocy 
przy zrobieniu co-
dziennych zakupów 
pod nr tel. 58 678-
58-65. Warunkiem 
uzyskania pomocy 
jest zgoda na udo-
stępnienie swojego 
adresu zamieszka-
nia wolontariuszom, 
zgłaszającym 
się do pomocy 
w redzkim MOPS-
ie, gdyż wszystkie 
zgłoszenia będą 

weryfikowane. Również Parafialny Zespół Caritas, działają-
cy przy kościele NMP Królowej Polski w Wejherowie na ul. 
Rybackiej zachęca wolontariuszy do troski o osoby starsze, 
schorowane i niepełnosprawne. W razie potrzeby zrobienia 
zakupów, czy jakiejkolwiek innej pomocy w szczególnych 
trudnych sytuacjach należy zgłaszać się do Parafialnego 
Zespołu Caritas pod nr tel. 730-620-263. Natomiast wyda-
wanie posiłków w Kuchni św. Franciszka przy Klasztorze 
Ojców Franciszkanów w Wejherowie w obecnej sytuacji 
odbywa się od poniedziałku do soboty w godzinach od 
12:00 do 13:00 tylko i wyłącznie na wynos.
(DD)

wolontAriusze 
dostArczą zAkuPy
PowiAt | osoby starsze, które w obecnej sytuacji 
zagrożenia koronawirusem mają kłopot z codziennymi 
zakupami, mogą skorzystać z pomocy wolontariuszy.

fot. Mat. pras.

POWiat | Urzędy powiatu, miast i gmin 
pracują w ograniczonym zakresie i są za-
mknięte dla petentów. 

Starostwo Powiatowe w Wejherowie zostało 
zamknięte dla interesantów i pracuje w trybie 
wewnętrznym. Najważniejsze sprawy urzę-
dowe należy załatwiać przez telefon, drogą 
elektroniczną, platformę ePUAP lub po prostu 
(o ile sprawa nie jest bardzo pilna) w później-
szym terminie. Wykaz numerów telefonów 
wydziałów oraz adresów e-mail na: stronie 
bip.powiatwejherowski.pl. W szczególnie uza-
sadnionych przypadkach, po ustaleniu ter-
minu i uzyskaniu zgody naczelnika wydziału 
(kierownika innej właściwej komórki organi-
zacyjnej) możliwa będzie wizyta w starostwie.

Podobnie jest we wszystkich trzech urzę-
dach miejskich: w Wejherowie, Redzie 
i Rumi. Mieszkańcy proszeni są o załatwianie 
spreaw telefonicznie lub on-line. Wszystkie 
informacje odpowiednio na stronach: wej-
herowo.pl, reda.pl i rumia.eu. Urząd Gminy 
Wejherowo także pracuje tylko w trybie we-
wnętrznym. Wykaz wydziałów i telefonów na 
stronie ugwejherowo.pl.  /raf/
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Decyzją rządu zamknięto szkoły, 
przedszkola i żłobki. Odwołano wszyst-
kie miejskie imprezy. Nieczynne są bi-
blioteki i obiekty sportowe. Zawieszono 

działalność Klubu „Senior+” i Uniwer-
sytet Trzeciego Wieku. Od poniedziałku 
zamknięty dla interesantów jest również 
Urząd Miasta w Redzie. 

-Wszystkie decyzje, które podejmu-
jemy są oparte na wytycznych wojewo-
dy pomorskiego, Sanepidu oraz innych 
instytucji wyższego szczebla – mówi 
Krzysztof Krzemiński, burmistrz Redy. 
– W trosce o zdrowie interesantów i pra-
cowników urzędu prosimy mieszkańców, 
aby najpilniejsze sprawy urzędowe zała-
twiać przez telefon, drogą elektroniczną 
lub w późniejszym terminie. 

Na miejskiej stronie internetowej pu-
blikowane są najważniejsze informacje, 
w tym lista spraw urzędowych, które 
mogą zostać załatwione w sposób elek-
troniczny. Wystarczy wejść na adres eboi.
reda.pl i zapoznać się z informacją w sek-
cji „Sposób dostarczenia dokumentów”. 
Z redzkim magistratem można się rów-
nież kontaktować telefonicznie. Wykaz 
najważniejszych telefonów podany jest 
na stronie internetowej oraz na drzwiach 
wejściowych budynku. Można też napisać 
email. Niestety, nie ma w tej chwili moż-
liwości potwierdzenia w urzędzie profilu 
zaufanego. Można to zrobić jedynie za po-
średnictwem m.in. swojego banku. 

-Pamiętajmy, że ryzyko zakażenia do-
tyczy wszystkich, a szczególnie osób 
starszych i chorych, dlatego zaintere-
sujmy się ich losem – dodaje Łukasz 
Kamiński, zastępca burmistrza Redy. - 
Prosimy o zwracanie uwagi na sąsiadów, 
a zwłaszcza na osoby starsze i samotne, 
które mogą potrzebować pomocy w or-
ganizacji życia codziennego. To może być 
pomoc w zakupach, wizyta w aptece lub 

wyprowadzenie psa. 
Osoby starsze, które w obecnej sytuacji 

mają kłopot z codziennymi zakupami, 
mogą również skorzystać z pomocy wo-
lontariuszy. Warunkiem jest zgoda na 
udostępnienie swojego adresu wolon-
tariuszom, zgłaszającym się do pomocy 
w MOPS. W tej sprawie należy kontakto-
wać się telefonicznie, bo zgłoszenia będą 
weryfikowane. W wyjątkowych przypad-
kach osobom objętym kwarantanną po-
mocy udziela Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej.

-Osoby pozostające decyzją Sanepidu 
w kwarantannie domowej, które nie po-
siadają rodziny, znajomych lub sąsiadów 
mogących pomóc, a wymagają niezbęd-
nej pomocy żywnościowej, powinny 
zgłosić się do nas telefonicznie – wyja-
śnia Jolanta Dampc, dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej. - Każde 
zgłoszenie podlega weryfikacji w Sanepi-
dzie lub na policji, a w przypadku jego 
potwierdzenia, nasz pracownik zawiada-
mia bank żywności o potrzebie przygoto-
wania paczki żywnościowej. 

Oznacza to, że pomoc żywnościowa 
udzielana będzie w wyjątkowych sy-
tuacjach, dla osób nie posiadających 
wsparcia rodziny lub znajomych. Nie ma 
potrzeby udzielania wsparcia wszystkim 
osobom objętym kwarantanną. Jesteśmy 
w trudnym okresie, ale nie zapominajmy 
o zachowaniu środków bezpieczeństwa 
i higieny. To wymaga od nas samodyscy-
pliny, opanowania i wyrozumiałości.
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Mieszkańcy zostają w domach
REDa | „Zostań w domu!” a jeżeli to możliwe, ogranicz 
przebywanie w miejscach publicznych. Jak przez ostatni 
tydzień zmieniła się Reda? 

Widzialna Ręka niesie pomoc

Parkowanie 
bez opłat

POMORZE | Kolejny raz niesiona zostaje pomoc potrzebującym. Tym razem pomoc będzie się opierać 
o prowadzeniu licytacji, która na celu ma zapewnienie wsparcia lekarzom w pomorskich szpitalach.

Wszyscy sanitariusze dzielnie i ciężko walczą z pan-
demią i aby uratować jak najwięcej żyć. Lekarze, stra-
żacy, pielęgniarki, żołnierze, policjanci są bohaterami 
i pomagają innym również ryzykując własnym zdro-
wiem. Im także należy się wsparcie i pomoc, a nie trze-
ba wiele aby to uczynić. 

- Grupa Widzialna Ręka Trójmiasto działa w celi 
zrzeszenia i połączenia osób potrzebujących pomocy 
i gotowych ją zaoferować na terenie Trójmiasta i oko-
lic: Wejherowa, Redy, Rumi i nie tylko - taki opis mo-
żemy dostrzec na stronie zrzutka.pl

Na Facebook'u istnieje grupa Pomaganie Jest TAKIE 
Proste, na której można publikować usługi bądź różne 
wartościowe przedmioty, które zostaną oddane na li-
cytację. Na grupie znajduje się również regulamin, któ-

ry szczegółowo opisuje jak dane aukcje mają wyglądać 
i co może być oddane. 

- W dobie kryzysu, którego doświadczamy, posta-
nowiliśmy przyłączyć się do projektu Widzialna Ręka. 
Jest to grupa niosąca pomoc w podstawowym funkcjo-
nowaniu osób na kwarantannie, a także osobom star-
szym (...) Celem licytacji jest zapewnienie wsparcia dla 
lekarzy w naszych pomorskich szpitalach, którzy wal-
czą z pandemią. - grupa Pomaganie Jest TAKIE Proste

Dodatkowo, powstała zrzutka, gdzie można wpłacić 
pieniądze, aby wspomóc bohaterów z Trójmiasta.

Wszystkie przychody zostaną przekazane restau-
racjom partnerskim, które są gotowe przygotować 
oraz dostarczyć posiłki bohaterom walczącym z ko-
ronawirusem. 

Od 15 marca podlegają jej również osoby 
wracające z zagranicy do Polski. Kwarantan-
na trwa 14 dni. Przebywający w niej są pod 
nadzorem policji i w kontakcie ze służbami 
sanitarnymi. 
Za nieprzestrzeganie kwarantanny grozi 
grzywna nawet do 5 tys. zł, a także odpowie-
dzialność karna. 

nA czym PolegA?
Chodzi o odseparowanie osób zdrowych od 
chorych lub potencjalnie chorych (które nie 
mają objawów, ale np. zarażają). W trakcie 
kwarantanny pozostaje się pod adresem, 
który został podany podczas kwalifikacji 
na kwarantannę. Najczęściej jest to miej-
sce zamieszkania. Jeśli ktoś nie ma takiej 
możliwości, zostaje skierowany do wyzna-
czonego przez służby ośrodka, może być to 
np. akademik. Takie miejsca zapewniają sta-
rostowie. Co ważne, jeśli kwarantanna wynika 
z kontaktu z chorym na Covid-19, w czasie 
jej trwania (po minimum pięciu dniach) od 
osoby objętej kwarantanną, zostanie pobrany 
wymaz do badania w kierunku zakażenia 
koronawirusem SARS-CoV-2. Pobierze go 
wykwalifikowany pracownik służby zdrowia. 

nAjwAżniejsze zAleceniA
Według zaleceń Ministerstwa Zdrowia 
i Głównego Inspektoratu Sanitarnego 
w czasie kwarantanny nie można wychodzić 
z domu nawet po drobne zakupy, do apteki 
czy by wynieść śmieci.
1. Jeśli masz pod swoją opieką zwierzęta, to 
w miarę możliwości na czas trwania kwa-

rantanny przekaż je pod opiekę rodzinie lub 
znajomym. Jeśli nie masz takiej możliwości, 
zwróć się telefonicznie o pomoc do gminy.  
2. Nie spotykaj się z innymi osobami i nie 
zapraszaj ludzi do domu. Jeśli mieszkasz 
z rodziną, w miarę możliwości ogranicz z nią 
kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wyno-
szący minimum 2 m.  
3. Używaj oddzielnych naczyń niż pozostałe 
osoby przebywające w mieszkaniu. Jeśli 
masz możliwość, korzystaj z osobnej łazien-
ki/toalety niż pozostali domownicy. Jeśli 
nie masz takiej możliwości, po skorzystaniu 
z toalety/łazienki zdezynfekuj ją dostępnym 
środkiem czystości.  
4. Wietrz mieszkanie kilka razy dziennie.  
5. Zachowaj zasady higieny. Często myj ręce 
i dezynfekuj powierzchnie dotykowe, takie 
jak: blaty, klamki, ekrany telefonów.   
6. Monitoruj temperaturę ciała minimum dwa 
razy dziennie. W przypadku wystąpienia 
gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie 
skontaktuj się telefoniczne ze stacją sanitar-
no-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział 
zakaźny, unikając transportu publicznego.   
7. Udzielaj informacji o swoim stanie zdrowia 
dzwoniącym do ciebie pracownikom inspek-
cji sanitarnej.
W czasie kwarantanny funkcjonariusze policji 
przynajmniej raz na dobę sprawdzają, czy 
przebywasz w miejscu, które podałeś. Do tej 
pory tylko nieliczni nie byli w domach. Jak 
opisują internauci weryfikacja przez policję 
polega na kontakcie telefonicznym i prośbie 
o pokazanie się w zamkniętym oknie lub 
rozmowie przez drzwi. 

kwArAntAnnA – PrAktyczne informAcje
Pomorze | kwarantanną obejmowane są osoby zarażone koronawirusem sArs-coV-2, 
które przechodzą chorobę covid-19 łagodnie oraz ci, którzy mieli kontakt z chorymi. 

WEJHEROWO | Za parkowanie 
w zazwyczaj płatnych strefach opłaty 
do odwołania nie są pobierane. 

Ma to zachęcić mieszkańców, którzy 
muszą wyjść z domu, aby pojechać do 
pracy czy załatwić jakieś ważne sprawy, 
do poruszana się prywatnymi samo-
chodami. 

- Dotyczy to wszystkich parkingów, 
których zarządcą jest miasto Wejhero-
wo – wyjaśnia Zenon Hinca, komendant 
Straży Miejskiej w Wejherowie. - W przy-
padku parkingów prywatnych (np. przed 
sklepami czy przed szpitalem), zarządza-
nych przez firmy zewnętrzne, to zarządca 
podejmuje stosowną decyzję. 

„W trosce o bezpieczeństwo miesz-
kańców związane z zagrożeniem roz-
przestrzeniania się koronawirusa Urząd 
Miejski w Wejherowie informuje, że od 
poniedziałku, 16 marca nie będą pobie-
rane opłaty za parkowanie w  Strefie Płat-
nego Parkowania” – taką decyzją wydały 
władze miasta. 

- Zawieszenie poboru opłat ma na celu 
umożliwienie dojazdu do pracy osobom, 
które zazwyczaj z uwagi na koszt parko-
wania korzystają z komunikacji miejskiej 
oraz ograniczenie dotykania parkoma-
tów – wyjaśnia Beata Rutkiewicz, zastęp-
ca prezydenta Wejherowa. - Podróż wła-
snym samochodem, do której zazwyczaj 
zniechęcamy mieszkańców, tym razem 
wydaje się bezpieczniejsza.
/raf/
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Umowa z wykonawcą została podpisana 
w tym tygodniu. Roboty budowlane ruszą 
w najbliższy poniedziałek.

Przygotowania do inwestycji zakończyły 
się w lutym tego roku. Wówczas wyburzona 
została dawna siedziba Ogniska Wychowaw-
czego im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka". 
Równolegle dobiegła końca analiza propozy-
cji złożonych w ramach przetargu. Spośród 
pięciu zainteresowanych, którzy przedstawili 

oferty opiewające na kwoty od niespełna 61 
do 91 milionów złotych, wybrano wykonawcę. 
Zwieńczeniem tych przygotowań było uroczy-
ste podpisanie umowy, w którym uczestniczyli 
dyrektor zespołu projektów Wojciech Kołacki 
oraz burmistrz Michał Pasieczny.

Przypominamy, że w ramach budowy węzła 
integracyjnego z tunelem w Janowie, który połą-
czy dwie części miasta, powstaną również m.in. 
parkingi, ścieżki rowerowe, kładki dla pieszych, 

udogodnienia dla osób niepełnosprawnych oraz 
wiaty autobusowe. Projekt przewiduje także zna-
czącą przebudowę infrastruktury wokół dworca 
kolejowego w Rumi, gdzie przybędzie m.in. 
miejsc parkingowych i ścieżek rowerowych.

Celem inwestycji jest przede wszystkim 
usprawnienie ruchu drogowego. Dzięki temu 
przedsięwzięciu możliwa będzie również inte-
gracja różnych środków transportu. Oznacza 
to, że powstanie funkcjonalny i spójny sys-
tem komunikacji drogowej, a co za tym idzie 
- zwiększy się liczba pasażerów, a zmniejszą się 
korki i emisja spalin.

Ze względu na bardzo szeroki zakres prac, re-
alizacja inwestycji została podzielona na etapy. 
W pierwszej kolejności zbudowany zostanie 
układ drogowy w okolicach garaży przy ulicy 
Gdańskiej. Przebudowana zostanie również 
tamtejsza infrastruktura podziemna, a na te-
renie byłego ogniska szkolno-wychowawczego 
powstanie parking. Równolegle wykonawca 
rozpocznie budowę ulicy Oliwskiej na odcin-
ku od ulicy Gdańskiej do ulicy Łużyckiej oraz 
budowę ulicy Łużyckiej. Wspomniane ulice 
zostaną wyłączone z ruchu.

Prace rozpoczną się w poniedziałek 23 mar-
ca, efekt końcowy będzie widoczny najprawdo-
podobniej w październiku 2022 roku. Koszt in-
westycji to prawie 61 milionów złotych. Do tej 
pory udało się zdobyć na ten cel unijną dotację 
w wysokości ponad 17 milionów złotych, kwo-
ta dofinansowania może się jeszcze zwiększyć.
/raf/
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Rusza budowa węzła
RUMia | Rozpoczyna się realizacja największej w historii Rumi inwestycji, czyli budowy węzła 
integracyjnego z tunelem. Roboty budowlane ruszą w najbliższy poniedziałek.
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OGRANICZENIE PRACY 
Starostwa Powiatowego w Wejherowie

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców
związane z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym (KORONAWIRUS),

informujemy, że od 16 marca do 27 marca 2020 r.
Starostwo Powiatowe w Wejherowie zostaje zamknięte dla 

interesantów i pracuje w trybie wewnętrznym. Prosimy mieszkańców, aby 
najpilniejsze sprawy urzędowe załatwiać przez telefon, drogą elektroniczną, platformę 

ePUAP lub w późniejszym terminie. 

Prosimy o kontakt z wydziałami bezpośrednio 
zajmującymi się daną sprawą.

● wykaz numerów telefonów oraz adresów e-mail  
na:

http://bip.powiatwejherowski.pl/artykuly/476/
wykaz-telefonow

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, 
po ustaleniu terminu i uzyskaniu zgody 
naczelnika wydziału (kierownika innej właściwej 
komórki organizacyjnej) możliwa będzie wizyta 
w Starostwie. 

Zaświadczenia będą wydawane wyłącznie drogą 
pocztową lub przez skrytkę ePUAP: /59ut3k1bll/
SkrytkaESP

Wgląd do akt postępowań administracyjnych nie 
będzie w tym okresie możliwy. Osoby, które chcą 
przed wydaniem decyzji administracyjnej uzyskać 
wgląd do akt, proszone są o zgłoszenie takiego 
zamiaru telefonicznie lub drogą elektroniczną. 
W takich wypadkach wydanie decyzji zostanie 
wstrzymane do czasu umożliwienia wglądu do akt.

Wydział Komunikacji

Osoby które nabyły lub sprzedały pojazd 
zarejestrowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 
proszone są, aby dokonywały zgłoszenia nabycia 
bądź zbycia pojazdu drogą elektroniczną poprzez 
platformę ePUAP lub za pośrednictwem operatora 
pocztowego.

Osoby które sprowadziły pojazd, niebędący nowym 

pojazdem, z  terytorium państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej uprasza się, aby dokonały zgłoszenia 
rejestracji pojazdu w terminie 30 dni od dnia 
sprowadzenia pojazdu na stronie https://www.esp.
pwpw.pl/

Niedopełnienie wyżej wymienionych obowiązków 
w okresie zamknięcia Starostwa nie będzie 
skutkować wymierzaniem kar pieniężnych. 

Rejestracja pojazdów 58 572 95 26

Prawa jazdy 58 572 95 25

Transport drogowy 58 572 95 22

zmiana organizacji ruchu 58 572 95 23

Rzecznik Konsumentów będzie telefoniczne 
udzielał porad konsumenckich: wtorek, środa, 
czwartek od godz. 9-15  tel. 58 572 94 15. Wnioski 
o interwencję u przedsiębiorcy można przesyłać 
pocztą na adres Starostwa oraz pocztą elektroniczną 
na adres starostwo@powiat.wejherowo.pl

O zmianach będziemy informować na bieżąco 
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Starostwa Powiatowego w Wejherowie w zakładce 
„Koronawirus”:

http://bip.powiatwejherowski.pl/artykuly/694/
koronawirus

Dziękujemy za zrozumienie!

Ważne spotkania

Sygnalizacja bez 
przycisków

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusa Starosta Wejherowski 
Gabriela Lisius zwołała spotkania: Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, 
w którym wzięli udział także samorządowcy z gmin powiatu wejherowskiego oraz 
z dyrektorami jednostek organizacyjnych. 

W spotkaniach uczestniczyła Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiolo-
gicznej w Wejherowie Ewa Banasik.

Podczas posiedzeń omówiono aktualną sytuację w powiecie oraz określono naj-
ważniejsze cele do realizacji w najbliższych dniach. Ponadto zgodnie z zaleceniem 
Wojewody Pomorskiego wyznaczono miejsce do prowadzenia kwarantanny osób 
podejrzanych o możliwość zakażenia koronawirusem. Wytypowanym obiektem jest 
Internat w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie (ul. Sobie-
skiego 279), który posiada 40 miejsc noclegowych.

Starosta Wejherowski poprosiła także włodarzy gmin o rozpoznanie w kierunku 
wykorzystania innych obiektów do celów  kwarantanny.

 W związku z sytuacją dotyczącą 
zagrożenia zakażenia się koronawiru-
sem, w celu ograniczenia ryzyka, Za-
rząd Drogowy dla Powiatu Puckiego 
i Wejherowskiego z siedzibą w Wejhe-
rowie informuje, że zostały wyłączone 
i zabezpieczone wszystkie przyciski 
uruchamiające zielone światło na 
przejściach dla pieszych w ciągach 
dróg powiatowych na obszarze powia-
tu Puckiego i Wejherowskiego. 

Programy sygnalizacji zostały zmie-
nione tak, aby światło zielone dla 
pieszych zapalało się automatycznie 
w ramach cyklu. Zmiany te będą obo-
wiązywać do odwołania.

Szanowni Państwo, 
Mieszkańcy powiatu wejherowskiego, 

W związku z sytuacją zagrożenia 
koronawirusem, uprzejmie informuję, że 
obecnie w naszym powiecie nie odnotowano 
przypadku zakażenia COVID-19, jednak 
przygotowujemy się na różne scenariusze 
działań kolejnych dni, tygodni. 
Bardzo proszę o zachowanie spokoju 
i rozsądku oraz o stosowanie się do 
podstawowych zaleceń Głównego 
Inspektora Sanitarnego. 
Tylko odpowiedzialne zachowanie może nas 
ochronić przed zakażeniem. 

Starosta Wejherowski 
Gabriela Lisius
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Zadłużamy się chętnie, ale ostrożniej
Prawie 63 miliardy złotych – na taką 
kwotę Polacy zaciągnęli kredyty na 
zakup mieszkań w 2019 roku. 
To najwyższy wynik w historii. 
Wbrew pozorom w ostatnich la-
tach zadłużamy się jednak dość 
zachowawczo – dysponując coraz 
wyższym wkładem własnym i wyż-
szymi zarobkami.

Miliardy na nieruchoMości
Na pierwszy rzut oka wydaje się, że 
rynek hipoteczny jest rozgrzany jak 
nigdy dotąd. W 2019 roku Polacy 
zaciągnęli bowiem kredyty miesz-
kaniowe na kwotę prawie 63 mld 
złotych – wynika z najnowszego ra-
portu AMRON-SARFiN. Z drugiej 
strony w tym samym raporcie czy-
tamy, że przeciętny kredytobiorca, 
który zaciągnął dług na zakup nie-
ruchomości w 2019 roku, wydawał 
na ratę 36% swojego miesięcznego 
dochodu. Jest to dość bezpieczny 
poziom. Jest to też jedna z liczb 
przewijająca się we wspomnianym 
raporcie, która sugeruje, że Polacy 
wciąż nie zapomnieli o tym, aby na 
mieszkanie zadłużać się z głową.

Stać naS na więcej
Inne dane z raportów także po-
twierdzają, że daleko nam do kre-
dytowego szału z jakim mieliśmy 
do czynienia na przykład w roku 

2007. Wtedy to udzielonych zo-
stało prawie o 40% więcej kredy-
tów niż w 2019 roku. Dla porządku 
trzeba też dodać, że ponad 12 lat 
temu zarobki Polaków były prawie 
dwa razy niższe niż dziś. Nawet po 
uwzględnieniu inflacji teraz sta-
tystyczny rodak zarabia realnie 
o około połowę więcej niż w 2007 
roku. Mimo to chętnych na kredyt 
jest mniej niż w czasie największe-
go w historii kredytowego boomu.
Z drugiej strony rośnie przeciętna 
kwota pożyczana na mieszkanie. 
Ze wspomnianego raportu wynika, 
że w 2019 roku przeciętnie poży-
czaliśmy na mieszkanie kwotę pra-
wie 278 tysięcy złotych. To prawie 
o połowię więcej niż w 2007 roku. 
Nominalnie przeciętne wynagro-
dzenie wzrosło w omawianym 
okresie prawie dwa razy mocniej 
niż przeciętna kwota, na którą za-
dłużają się nabywcy mieszkań.

PożyczaMy oStrożniej
Podobnie uspokajające informacje 
znajdziemy w danych o tym na jaką 
część ceny mieszkania zadłużają się 
Polacy korzystający przy zakupie 
z kredytów bankowych. W 2019 
roku było to 65,4% ceny kupowa-
nej nieruchomości. To oznacza, że 
statystycznie rzecz biorąc, kupu-
jący na kredyt mieli prawie 35% 

wkładu własnego. To mniej więcej 
tyle samo co rok wcześniej, ale też 
prawie o 5 pkt. proc. więcej niż 
w 2015 roku. Dla porządku trze-
ba jednak dodać, że w 2015 roku 
mieliśmy do czynienia z trochę ła-
godniejszym podejściem banków 

do wymaganego wkładu własne-
go. W myśl rekomendacji S, wyda-
nej przez KNF, zaciągając kredyt 
w 2015 roku wystarczyło posiadać 
10% ceny mieszkania w gotówce, 
aby skutecznie ubiegać się o kre-
dyt. Dziś teoretycznie banki powin-

ny wymagać 20% wkładu własne-
go, ale większość z nich przyjmuje 
wnioski z 10-proc. wkładem, a bra-
kujący wkład (do równowartości 
20% ceny lokalu) zastępują ubez-
pieczeniem.
/raf, źródło: HRE Investments/
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Kupię mieszKanie!!!
W powiecie wejherowskim, 1-3 pokoje,

może być do remontu.

  728-657-517, iza

Ciepła zima sprzyja budownictwu

Polacy od początku roku na potęgę 
rozpoczynają budowy nowych do-
mów jednorodzinnych, korzystając 
ze sprzyjającej aury. 
Jak wynika z najnowszych danych 
podanych przez Główny Urząd 
Statystyczny łącznie w pierwszym 
miesiącu w Polsce rozpoczęto bu-
dowę 15,9 tys. nowych mieszkań 
i domów. Gorzej było z pozwole-
niami na budowę.

MnóStwo nowych inweStycji
Początek roku wpisał się w dobre 
dane na temat budownictwa miesz-
kaniowego. Optymizmem szczegól-

nie napawa liczba rozpoczynanych 
inwestycji. Przykładowo w stycz-
niu mieliśmy do czynienia ze skoko-
wym wzrostem liczby budowanych 
domów jednorodzinnych na własne 
potrzeby (przez osoby fizyczne). 
Ich liczba na poziomie 5,2 tys. była 
aż o 62,6% wyższa niż w pierwszym 
miesiącu 2019 roku. 
To potwierdza, że w obliczu ro-
snących cen mieszkań w dużych 
miastach, coraz więcej osób szuka 
swojego miejsca na ziemi dalej od 
centrów. Nie bez znaczenia jest też 
poprawiająca się sytuacja finansowa 
rodaków, która powoduje, że więcej 

osób może sobie pozwolić na zakup 
lub budowę nieruchomości. Tak do-
bre styczniowe dane mogą też wy-
nikać z faktu, że osoby fizyczne, bu-
dujące domy na własne potrzeby, są 
bardziej wrażliwe niż deweloperzy 
na aurę panującą za oknem.

MieSzkań coraz więcej
Jeszcze lepsze dane raportowa-
li deweloperzy, którym udało się 
w styczniu przekroczyć poziom 10 
tysięcy mieszkań, których budowę 
rozpoczęto. To wciąż efekt wyso-
kiego popytu na mieszkania – ku-
powane są one zarówno na własne 
potrzeby jak i w celach inwestycyj-
nych. Status quo zachowują dane 
o mieszkaniach oddanych do użyt-
kowania. Mieliśmy tu do czynienia 
jedynie z niewielkimi zmianami 
– indywidualni inwestorzy oddali 
do użytkowania 6,4 tys. mieszkań, 
a deweloperzy 10,6 tysięcy. Jest to 
odpowiednio o 2,6% więcej i o 0,8% 
mniej niż w analogicznym okresie 
przed rokiem. Dane te świadczą 
więc o utrzymującej się wysokiej 
produkcji nowych nieruchomości. 
Rosnąca przez lata liczba otwiera-
nych nowych inwestycji powoduje, 
że jest niemal pewne, że w całym 
2020 roku znowu przekroczymy 
poziom 200 tysięcy nowych nie-
ruchomości, których budowa się 
zakończy. 

SPowolnienie 
w Pozwoleniach
Problemy widać za to w obszarze 
pozwoleń na budowę. Szczególnie 
źle wypadają na tym tle dewelope-
rzy, którzy w pierwszym miesiącu 
2020 roku dostali decyzje pozwala-
jące budować aż o 18% mniej miesz-
kań niż w analogicznym okresie 
2019 roku. Dane te co prawda mogą 
stanowić potwierdzenie doniesień 
o trudnościach, na które napotykają 
firmy budujące mieszkania w uzy-
skiwaniu pozwoleń na budowę czy 
zakupie działek. Nie można jednak 
styczniowych informacji urzędu 

interpretować jedynie tak wyryw-
kowo. Wciąż skumulowane dane za 
ostatnie 12 miesięcy pokazują, że 
deweloperzy otrzymali pozwole-
nia na budowę prawie 165 tysięcy 
mieszkań, czyli znacznie więcej niż 
w tym samym czasie rozpoczęli no-
wych inwestycji (142 tys.).
Z drugiej strony inwestorzy indy-
widualni otrzymali w styczniu aż 
o 13% (r/r) więcej pozwoleń na 
budowę. To wpisuje się we wspo-
mniany wyżej naturalny ruch na 
rynku – gdy mieszkania w dużych 
miastach drożeją – szukamy alter-
natywy poza nimi.
/raf, źródło: HRE Investments/

Dom kosztuje

W lutym przeciętna 
rodzina wydawała na 
utrzymanie „dachu nad 
głową” o 60 złotych wię-
cej, niż przed rokiem. 
Winne są przede 
wszystkim skokowa 
podwyżka kosztu wy-
wozu śmieci oraz wyż-
sze stawki za prąd. Z tak 
szybkim wzrostem cen 
mieliśmy ostatnio do 
czynienia w 2011 roku 
- wynika z danych GUS. 
Przeciętny koszt dóbr 
i usług konsumowanych 
przez obywateli wzrósł 
w przeciągu roku o 4,7%. 
W dawno niewidzianym 
tempie rosły też koszty 
związane z mieszka-
niem - o 5,6% w skali 
roku. To najszybciej od 
2012 roku.
Najmocniej podrożała 
w ostatnim czasie usługa 
wywozu śmieci. Stawki 
są dziś średnio o ponad 
połowę wyższe niż przed 
rokiem. Drugą najszyb-
ciej drożejącą kategorią 
- w ramach dóbr i usług 
związanych z miesz-
kaniem - jest energia 
elektryczna. W tym wy-
padku ceny były w lutym 
o ponad 13% wyższe niż 
przed rokiem. 
/raf/
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Nieważne, co Ty czytasz,
ważne, kto czyta o Tobie!
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Wynajem na 
wagę złota

Boom w budownictwie mieszkanio-
wym trwa już od dobrych kilku lat. 
Nic dziwnego, że nieruchomościa-
mi interesują się także inwestorzy. 
Jak wynika z najnowszych danych, 
w ostatnim czasie mieszkania dały 
zarobić 10 razy więcej, niż lokata. 
Ktoś, kto miał w 2019 roku miesz-
kanie na wynajem, mógł liczyć na 
ok. 16% zysk. To 10 razy więcej, niż 
daje przeciętna roczna lokata ban-
kowa. Nieruchomości w zeszłym 
roku deklasowały też obligacje 
skarbowe, fundusze inwestycyjne 
i notowania indeksu giełdowego 
WIG 20 skupiającego największe 

spółki rodzimego parkietu. Lepsze 
było tylko złoto.

złoto wciąż na toPie
Prawie 20% można było zarobić 
posiadając przez cały 2019 rok zło-
to. Cena uncji w ciągu 12 miesięcy 
wzrosła bowiem z poziomu prawie 
4800 złotych do ponad 5750 zło-
tych. Zawdzięczamy to nie tylko 
rosnącym notowaniom kruszcu 
na światowych giełdach (tam jego 
cena wyznaczana jest w amerykań-
skiej walucie), ale też temu, że dolar 
w 2019 roku umocnił się wobec zło-
tówki. Co więcej – niepewność co do 

perspektyw światowej gospodarki 
związane z atakiem koronawirusa 
doprowadziły już do tego, że obec-
nie za uncję złota trzeba już płacić 
ponad 6,5 tys. złotych – najwięcej 
w historii. I choć najlepszy moment 
na zakup tego metalu najpewniej 
już minął, a zakup złota oznacza ry-
zyko kradzieży i po części wystawia 
nas też na ryzyko zmienności kursu 
walutowego, to bez wątpienia wciąż 
jest to solidne zabezpieczenie na 
wypadek realizacji różnych skraj-
nych scenariuszy – wojen, kryzysów 
gospodarczych czy innych poważ-
nych kataklizmów. 

nieruchoMości w czołówce
Rok 2019 okazał się też bardzo 
dobry dla posiadaczy nieruchomo-
ści. Ceny mieszkań rosły szybciej, 
niż wynikało z większości prognoz 
konstruowanych rok temu. Wzro-
sła liczba kupionych przez Polaków 
mieszkań. W efekcie te osoby, któ-
re rok temu postanowiły zainwe-
stować swoje oszczędności na ryn-
ku mieszkań na wynajem, mają dziś 
powody do zadowolenia. Z szacun-
ków HRE Investments opartych 

o dane NBP wynika bowiem, że pod 
koniec 2018 roku kupując w stoli-
cy mieszkanie na wynajem, można 
było liczyć na to, że w formie czyn-
szów trafił na konto właściciela 
około 5,5% ceny zapłaconej za lokal 
i to już po uwzględnieniu wszyst-
kich kosztów czy okresowego bra-
ku najemcy. Pozytywną zmianą jest 
też wzrost wycen nieruchomości.
W sumie daje to potencjalny zysk 
na poziomie aż 16% w ciągu za-
ledwie 12 miesięcy. Dlaczego po-
tencjalny? Żeby faktycznie zarobić 
na wzroście wartości mieszkania, 
trzeba byłoby je bowiem sprzedać. 
To wiąże się z kosztami, czasem wy-
maga zapłaty podatku od wzrostu 
wartości lokalu. Dlatego też zakup 
mieszkania na wynajem tylko na je-
den rok nie ma sensu. 

lokaty kokoSów nie dadzą
Niemniej wynik takiej inwesty-
cji jest bez wątpienia imponują-
cy - szczególnie jeśli zestawimy 
go z przeciętną ofertą depozytów 
bankowych. Jak bowiem wynika 
z danych NBP osoby, które pod 
koniec 2018 roku zakładały prze-

ciętną lokatę, decydowały się po-
wierzyć swoje pieniądze za obiet-
nicę oprocentowania na poziomie 
zaledwie 1,8% (niecałe 1,5% po 
opodatkowaniu). To około 10 razy 
mniej niż wcześniej wspomniany 
zysk z wynajmu i wzrostu wartości 
mieszkania.
Niewiele lepiej radziły sobie obliga-
cje. Średnie oprocentowanie tych 
kupionych przez Polaków pod ko-
niec 2018 roku opiewało na 2,2% 
w skali roku. 
Niezłe stopy zwrotu wypracowa-
ły też rodzime fundusze inwesty-
cyjne, które pieniądze angażują 
na rynku akcji. W ich przypadku 
przeciętna stopa zwrotu za 2019 
rok wynosi 12% (przed opodatko-
waniem). Nie jest to jednak zasługa 
notowań akcji rodzimych firm, lecz 
inwestowania przez polskie fundu-
sze na zagranicznych parkietach. 
/raf/
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Przy pomniku żołnierzy 1 Brygady Pancer-
nej Wojska Polskiego na ul. Strzeleckiej prze-
wodniczący Rady Kombatanckiej Stanisław 
Harasiuk przypomniał o udziale 1 Brygady 
Pancernej Wojska Polskiego im. Bohaterów 
Westerplatte w wyparciu wojsk niemieckich 
z terenu Wejherowa. Natomiast przy Kwate-
rze Żołnierzy 1 Morskiego Pułku Strzelców 
zastępca prezydenta Arkadiusz Kraszkiewicz 
zainicjował odmówienie wspólnej modlitwy za 
pamięć poległych.

Kwiaty zostały złożone przy Pomniku-Czoł-
gu żołnierzy 1 Brygady Pancernej Wojska Pol-
skiego im. Bohaterów Westerplatte i na Starym 
Cmentarzu przy ul. 3 Maja: na grobach pol-
skich żołnierzy 1 Morskiego Pułku Strzelców 
oraz Kwaterze Sztutowiaków. Złożyły je dele-
gacje władz miasta, wojska i kombatantów.
/UMW/

OgłOszenie 74/2020/DB

stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodar-
ce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. 
poz. 65 z późn. zm.) oraz zarządzenia 
nr 590/90/2020 Burmistrza Miasta Rumi 
z dnia 16 marca 2020 roku informuję, iż 
w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. 
sobieskiego 7, na okres 21 dni wywieszo-
ny został wykaz obejmujący lokal użyt-
kowy położony w Rumi przy ul. Dąbrow-
skiego 8a/3, stanowiący własność gminy 
Miejskiej Rumia, przeznaczony do odda-
nia w najem w trybie bezprzetargowym 
na rzecz dotychczasowego najemcy.

Rumia, dnia 16.03.2020 r.

OGłOSZENIE
Burmistrza Miasta Rumi

ReKlaMa 87/2019/DB
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Kwiaty w 75. rocznicę
WEJHEROWO | W miejscach pamięci złożono kwiaty z okazji przypadającej 12 marca br. 75. 
rocznicy zakończenia obecności niemieckiego faszyzmu i działań w czasie II Wojny Światowej. 

12 marca w Ratuszu Miejskim odbyło się posiedzenie Komi-
sji Bezpieczeństwa i Samorządów Rady Miasta Wejherowa. 
Podczas spotkania prezes Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Wejherowie dh Kamil Groth, w podziękowaniu za wspar-
cie działalności OSP, przekazał sekretarzowi miasta Wejhe-
rowa Bogusławowi Suwarze pamiątkową statuetkę.
Dh Kamil Groth podkreślił bardzo duże zaangażowanie 
sekretarza miasta i podległych mu pracowników w po-
moc organizacyjno-materiałową na rzecz wejherowskich 
strażaków ochotników. Sekretarz podziękował w imieniu 
prezydenta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta za słowa 
uznania.
/raf/

strAżAcy PodziękowAli 
zA okAzAne wsPArcie
wejHerowo | Prezes ochotniczej straży Pożarnej 
złożył na ręce sekretarza miasta podziękowania .

fot. UM Wejherowo

@expressy.pl
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GM. WEJHEROWO | Zasady gospodarowania odpadami oraz ceny za usługi z tym związane 
były jednym z ważniejszych tematów omawianych podczas sesji Rady Gminy Wejherowo. 

ReKlaMa 6/2020/PR

W porządku obrad znalazły się też in-
formacje wójta z działalności między-
sesyjnej oraz informacje i komunikaty 
Przewodniczącego RG. Przed podjęciem 
debaty nad przedmiotowymi uchwałami 
wójt gminy Henryk Skwarło pogratulował 
radnemu Przemysławowi Kiedrowskiemu 
za osiągnięcie wysokich wyników spor-
towych  w piłce ręcznej w powiecie wej-
herowskim. Następnie radni pochylili się 
nad kolejnymi punktami porządku obrad 
i podjęli uchwały w sprawach: wyrażenia 
zgody na odpłatne nabycie nieruchomo-
ści położonej w miejscowości Gościcino; 
przyjęcia darowizny nieruchomości po-
łożonych w miejscowości Łężyce; sprze-
daży nieruchomości położonej w miej-
scowości Gościcino; przyjęcia darowizny 
nieruchomości położonej w miejscowości 
Gowino. Radni podjęli również uchwałę 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla południowego 

fragmentu wsi Gościcino, na obszarze po-
między linią kolejową i ulicą Słoneczną, 
w Gminie Wejherowo. 

Na sesji debatowano także o przyczy-
nach konieczności podwyżek za odpady, 
które to zmiany dotykają wszystkich sa-
morządów i związane są ze znaczącym 
wzrostem kosztów wywozu i zagospoda-
rowania odpadów. Na sesji rozmawiano 
także o nowej frakcji odpadów bio. Osta-
tecznie radni podjęli uchwały w zakresie 
gospodarowania odpadami. 

Nowa stawka za odpady wyniesie 25,50 
zł od osoby w zabudowie jednorodzinnej 
oraz 26,50 zł od osoby w zabudowie wie-
lorodzinnej. W rodzinach wielodzietnych 
przewidziano 1 zł ulgi dla każdej osoby. 
W przypadku kompostowania odpadów 
BIO w przydomowych kompostownikach 
opłata zmniejsza się o 50 gr. Nowe stawki 
opłat w gminie Wejherowo obowiązywać 
będą od lipca 2020 r.
/UGW/

O gospodarce odpadami na sesji
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Celem tego święta było przede wszystkim inicjowa-
nie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego 
dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, 
zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców 
z problematyką bezpieczeństwa dzieci w Internecie 
oraz nagłośnienie tematyki, dotyczącej bezpieczeń-
stwa online. W związku z wydarzeniem uczniowie 
z klasy 3B i 3D wraz z nauczycielami Agnieszką 
Ziębakowską, Malwiną Mrzygłocką i Moniką Rzeppą 
przygotowali apel dla klas I-III na temat zagrożeń 
i zalet wynikających z korzystania z internetu. Kolejny 
dzień był Dniem Otwartym w szkole. Zebranych gości 
przywitał dyrektor placówki Piotr Litwin, a wicedyrek-
tor Marzena Lesner przedstawiła krótką informację na 
temat oferty edukacyjnej. W uroczystości uczestniczy-
ła również wicedyrektor Justna Boszke. W części arty-
stycznej wystąpiły dzieci z grupy zerowej z piosenką 
„Marcowe żaby”, które przygotowała Marlena Dickert. 
Następnie dzieci z klasy IID wraz z wychowawcą Ewą 
Ciborską zaśpiewały piosenkę pt. Abecadło. Część 
artystyczną zakończył taniec „Waka, Waka” dzieci 
z grupy tanecznej Moniki Rzeppy. Potem panie wice-
dyrektorki oprowadzały zaproszonych gości po swojej 
szkole. Przyszli uczniowie grup przedszkolnych i klas 
pierwszych mieli okazję zobaczyć sale lekcyjne oraz 
wziąć udział w różnych zajęciach, które przygotowali 
dla nich nauczyciele placówki.
(DD)

uczyli się, jAk bezPiecznie 
korzystAć z internetu
wejHerowo | w szkole Podstawowej nr 6 w 
wejherowie obchodzono dzień bezpiecznego internetu.

fot. DD
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kultywAtor szer. 240 cm, oraz 
brony trójki zawieszane, 1650 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 Pierwoszy-
nie, 4 osobowy, tel. 607 291 564

lodówkę, stół na kółkach-lawa, 
szybkowar, tanio, tel. 885 557 151

sPrzedAm lodówkę, lawe szw. na 
kółkach, 576 204 945

Zamów ogłosZenie

drobne!
79567 

(9 zł + VAT)

72051 
(2 zł + VAT)

lub zAdzwoń

660 731 138
*Więcej na temat sms w ramce powyżej 

/gwe24Polub nasz fanPage!

NIERUCHOMOŚCI

sPrzedAm

Poszukuję wynAjąć

sAmotny starszy Pan szuka kawa-
lerki umeblowanej lub pokoju gościn-
nego, tel. 669 869 837

wynAjmę

kuPię

kuPię mieszkanie, zadłużone, z ko-
mornikiem, do remontu, z lokatorem, 
szybka gotówka, tel. 791 715 131

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

skuP, złomowanie, kasacja aut, po-
moc drogowa, tel. 789 345 593

romet Ogar Caffe 124, 2019 r., 
blue/black, 4T, cena 282, Tczew, tel. 
574 797 077

skodA 105S, 39 lat, iGaS (BRC), cytry-
na, cena 555, Tczew, tel. 574 797 077

kuPię

skuP aut za gotówkę, w trójmieście 
i okolicach tel. 507 741 990

skodA 120L, 88-91 r., MMS, Tczew, 
tel. 574 797 077 

OGŁOSZENIA Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł

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

wysoki romantyk szuka panią po 
60-tce. Uczciwą, prostolinijną, nor-
malną. tel. 669-869-837

RÓŻNE

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

drewno opałowe buk, sosna i gałę-
ziówka, porabane i ułożone, możliwy 
transport, tel. 506 250 477

słomA w balotach 120x150 siano, 
słoma w kostkach z magazynu, moż-
liwość transportu, tel. 506 250 477

siAnokiszonkA 120x120, dobrej 
jakości, cena 80 zł, Szemud, tel. 510 
751 837

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

beczki plastikowe 200l, na działkę 
do wody, czyste, lub pod rynny, tel. 
511 841 826 
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WYKAZ KATEGORII:
na nr 79567 (9 zł + VaT)
TOWaRzYsKie: EXP.TOW.

DaM PRaCĘ: EXP.PDP.

szUKaM PRaCY: EXP.PSP.

UsłUgi: EXP.USL.

na nr 72051 (2 zł + VaT)
nieRUCHOMOŚCi sPRzeDaM: EXP.NSP.

nieRUCHOMOŚCi KUPiĘ: EXP.NKU.

nieRUCHOMOŚCi zaMieniĘ: EXP.NZA.

nieRUCHOMOŚCi DO WYnaJĘCia: EXP.NDW.

nieRUCHOMOŚCi POszUKUJĘ WYnaJĄĆ: EXP.NPW.

MOTORYzaCJa sPRzeDaM: EXP.MSP.

MOTORYzaCJa KUPiĘ: EXP.MKU.

MOTORYzaCJa inne: EXP.MIN.

eDUKaCJa: EXP.EDU.

sPRzĘT eleKTROniCznY KOMPUTeRY: EXP.SKO.

sPRzĘT eleKTROniCznY TeleFOnY: EXP.STE.

sPRzĘT eleKTROniCznY inne: EXP.SIN.

RÓŻne: EXP.ROZ.

EXP.PDP. 
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Lęborka

tel. 500 XXX 601

Obserwuj nasz profil 
expressy.pl na issuu.com
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Na początku marca w hali sportowej Po-
wiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejhe-
rowie odbył się finał Powiatowej Licealia-
dy w koszykówce chłopców. Zawody były 
eliminacją do półfinału wojewódzkiej 
Licealiady, który odbędzie się w terminie 
późniejszym w Wejherowie. W turnieju 
wzięły udział cztery najlepsze zespoły, 
które zostały wyłonione po wcześniej 
rozegranych eliminacjach. Zwycięzcą 
rozgrywek została drużyna Powiatowego 
Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie, która 
po raz trzeci z rzędu wygrała zawody. Mi-
strzowie zagrali w składzie: Kajetan Ruth, 
Szymon Dziewior, Bartosz Bonarowski, 
Kamil Miarowski, Nikodem Nikrant, 
Jakub Pohnke, Jakub Woliński, Filip La-
buda, Maciej Konkol i Dawid Ruth. Opie-
kunami zespołu byli Bartłomiej Woźniak 
i Artur Śmielak). Drugie miejsce zajął 
Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Wejhe-
rowie, trzecie Powiatowy Zespół Szkół 
nr 3 w Wejherowie, czwarte Powiatowy 
Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie, piąte 
Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Rumi, 
szóste Salezjańskie Liceum Ogólnokształ-
cące w Rumi, siódme Powiatowy Zespół 
Szkół w Redzie i ósme miejsce Powiatowy 

Zespół Szkół nr 2 w Rumi. Poziom rywa-
lizacji stał na dobrym poziomie, a mecze 
były bardzo ciekawe. Na zakończenie 
zawodów zespoły zostały nagrodzone 
medalami i dyplomami, które wręczał 
dyrektor Powiatowego Zespołu Placówek 
Oświatowo-Wychowawczych w Wejhero-

wie Andrzej Byczkowski oraz referent ds. 
sportu Bartłomiej Woźniak. Organiza-
torami zawodów byli Powiatowy Zespół 
Placówek Oświatowo-Wychowawczych 
w Wejherowie oraz Powiatowy Zespół 
Szkół nr 2 w Wejherowie.
(DD)

Licealiści rywalizowali 
na parkiecie

fo
t. 
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doPłynęli Po medAl i PucHAr
RUMia | Na basenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi odbyły 
się Powiatowe Igrzyska Dzieci oraz Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej 
w pływaniu drużynowym dziewcząt i chłopców.

Zawody były eliminacją do 
finałów wojewódzkich, które 
odbędą się w późniejszym ter-
minie w Tczewie i Kościerzynie. 
Do łącznego wyniku drużyny 
zalicza się start sztafety oraz 
wyścigi indywidualne. W rywa-
lizacji wzięło udział ponad 100 
zawodników z całego powia-
tu wejherowskiego. Poziom 
sportowy zawodów był bardzo 
wysoki i pozwala mieć nadzieję 
na uzyskanie dobrych wyników 
ekip w finałach. Uroczyste-
go otwarcia imprezy dokonał 
dyrektor Powiatowego Zespołu 
Placówek Oświatowo– Wy-
chowawczych w Wejherowie 
Andrzej Byczkowski oraz 
organizator zawodów Jarosław 
Mamrot. W kategorii dziewcząt 
zwyciężyła ekipa Szkoły Pod-
stawowej nr 8 w Rumi w skła-
dzie Zuzanna Budzyńska, Oliwia 
Czarnecka, Alicja Fitek, Oliwia 
Gołębiewska, Weronika Gorska, 
Barbara Kazimierska, Julia 
Rychert i Anna Zaskowska, 
która zdobyła 84 pkt. Wśród 
chłopców liderami okazali się 
zawodnicy Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Rumi w składzie Tomasz 
Dorosz, Kasjan Fisielski, Bruno 

Kryś, Szymon Niemczyk, Jakub 
Piotrowski, Radosław Kryś, 
Mateusz Włas, Cezary Kulling, 
Wojciech Osiowy i Danylo Ty-
moschuk, którzy zdobyli 88 pkt. 
Natomiast w kategorii młodzie-
żowej zwyciężyła Salezjańska 
Szkoła Podstawowa w Rumi 
w osobach Ewa Adrych, Agata 
Aleksiejew, Agnieszka Aleksie-
jew, Karolina Jagiełka, Karolina 
Szalast, Natalia Szwagrowska 
i Sonia Świątek, uzyskując 78 
pkt. Najlepsi chłopcy w kate-
gorii młodzieżowej pochodzą 
z Szkoły Podstawowej w Kost-
kowie i są to Szymon Hebel, 
Piotr Maszota, Oskar Matlewski, 
Oliwier Szur, Oliwier Wasilewski 
i Bartosz Wieczorek, zdoby-
wając 81 pkt. Na zakończenie 
zawodów zespoły zostały 
nagrodzone medalami, statu-
etkami oraz dyplomami, które 
wręczał Bartłomiej Woźniak. 
Sędzia głównym zawodów był 
Maciej Jaworski. Organizato-
rami zawodów byli Powiatowy 
Zespół Placówek Oświatowo-
Wychowawczych w Wejherowie 
oraz Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Rumi.
(DD)

WEJHEROWO | Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie zwyciężył w finale 
Powiatowej Licealiady w koszykówce chłopców i dostał się do półfinału wojewódzkiego.
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