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Rumia - OknO inwestORów

Szereg działań, mających na celu stworzenie inwestorom 
dogodnych warunków do zakładania firm i prowadzenia 
biznesu, Rumia konsekwentnie realizuje od dłuższego czasu. 
Kluczową rolę w koordynacji całego procesu pełni spółka Ru-
mia Invest Park. Wielomilionowy projekt składa się m.in. hali 
magazynowo-produkcyjnej i infrastruktury drogowej.
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Po wyroku zrezygnował

Henryk Skwarło, wójt gminy 
Wejherowo, został skazany pra-
womocnym wyrokiem  przez Sąd 
Okręgowy w Gliwicach. Zrezy-
gnował z pełnionej funkcji. Sam 
zainteresowany, prezydent miasta 
oraz przedstawiciele UM w Wej-
herowie wydali oświadczenia.  
str. 2

Będą utrudnienia

Trwają dalsze prace drogowe przy 
przebudowie ulicy Obwodowej 
oraz skrzyżowania ulic Gdańskiej 
i Łąkowej – dwóch ważnych punk-
tów na mapie drogowej Redy. 
Uwaga kierowcy - przed nami ko-
lejne, znaczące utrudnienia komu-
nikacyjne. 
str. 5

Dołącz do nas!
Bądź na bieżąco

expressy.pl

express_biznesu

tunel OtwaRty!
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W związku z wypowiedziami p. Henryka 
Skwarło dotyczącymi mojego wyjazdu do 
Włoch w 2008 roku, co rzekomo miało być 
związane z przetargiem na zakup pojazdu 
wielozadaniowego, chcę podkreślić, że to p. 
Henryk Skwarło był Dyrektorem ZUK i to on 
organizował przetarg i dokonał wyboru pojaz-
du dla ZUK. Nie miałem żadnego wpływu na 
przebieg tego przetargu i go mieć nie mogłem, 
gdyż wynika to z zakresu moich kompetencji. 
To p. Henryk Skwarło został skazany przez 

niezawisły sąd za to, że działając w celu osią-
gnięcia korzyści majątkowej, w porozumie-
niu z dostawcą pojazdu „ustawił” ten prze-
targ pod niego. W efekcie Dyrektor Henryk 
Skwarło kupił pojazd po zawyżonej cenie, niż 
gdyby był kupiony uczciwie. Na tym polegał 
przestępczy mechanizm i szkoda, którą po-
niosło miasto. Nie zmienią tych faktów żad-
ne insynuacje pod moim adresem dotyczące 
udziału w zakupie, na który nie miałem wpły-
wu. Centralne Biuro Antykorupcyjne badało 

sprawę wnikliwie i nie postawiło mi nigdy 
żadnych zarzutów, o nic nie byłem oskarżo-
ny. Nie mam z tym nic wspólnego, a o sprawie 
dowiedziałem się w CBA, gdzie zaznawałem 
jako świadek.

Wyjaśniam, że już po podpisaniu umowy 
uczestniczyłem w zwiedzaniu fabryki i po-
kazie nowoczesnego sprzętu komunalnego 
we Włoszech u producenta, a nie u firmy, 
która sprzedała pojazd ZUK-owi. Nie była 
to żadna wycieczka, jak p. Skwarło usiłuje to 
przedstawiać mieszkańcom, nie byłem tam 
na urlopie. We Włoszech przebywałem służ-
bowo. Była to normalna prezentacja nowinek 
technicznych w zakresie gospodarki komu-
nalnej, czym się zawsze interesowałem, gdyż 
zależy mi na utrzymaniu czystości i zieleni 
miejskiej na wysokim poziomie. Należy pod-
kreślić, że bilety lotnicze były wystawione 
na p. Henryka Skwarło, a nie na mnie. To p. 
Henryk Skwarło dwukrotnie zachęcał mnie 
do wyjazdu i obejrzenia tego sprzętu, a te 
bilety zostały mi przekazane. W tej sprawie 
również nigdy o nic mnie nie oskarżano.

Co ciekawe, z uzasadnienia wyroku skazu-
jącego p. Henryka Skwarło przedstawionego 
ustnie podczas posiedzenia Sądu Okręgowego 
w dniu 26.11.2020 r., wynika, że była podjęta 
próba przerzucenia na mnie winy za czyny, 
których nigdy nie popełniłem.

Opisane pomówienia uważam za próbę 
obrony skazanego p. Henryka Skwarło i przed-
stawienia jako „pokrzywdzonego” w oczach 
opinii publicznej w związku z faktem pełnienia 
funkcji Wójta Gminy Wejherowo. Na koniec 
pragnę stwierdzić, że w tej całej sprawie czu-
ję się oszukany przez byłego Dyrektora ZUK 
Henryka Skwarło.

Krzysztof Hildebrandt, Prezydent Miasta 
Wejherowa

Oświadczenie 
prezydenta Wejherowa

WEJHEROWO | W związku z wypowiedziami Henryka Skwarło Prezydent Wejherowa Krzysztof Hilde-
brandt wydał oficjalne oświadczenie.

Przedstawiamy stanowisko Urzędu 
Miejskiego w Wejherowie w związku 
z prawomocnym wyrokiem wydanym 

w dniu 26.11.2020 r. przez Sąd Okręgowy 
w Gliwicach (sygnatura sprawy nr VI Ka 
533/20) skazującym p. Henryka Skwarło 

na jeden rok pozbawienia wolności w za-
wieszeniu na dwa lata, 10 tys. zł grzywny 
i opłatę sądową, za działanie określane po-
tocznie „ustawieniem przetargu” na zakup 
wielozadaniowego pojazdu komunalnego, 
którego p. Henryk Skwarło dopuścił się 
w 2008 roku jako Dyrektor Zakładu Usług 
Komunalnych w Wejherowie.

Sąd wymierzył p. Henrykowi Skwarło 
karę za to, że w okresie od 30 stycznia 
2008 roku do 26 maja 2008 roku działając 
w celu osiągnięcia korzyści majątkowej 
i w celu uzyskania dla firmy z Gliwic za-
mówienia w przetargu organizowanym 
przez ZUK, którego był Dyrektorem, 
wszedł w porozumienie z przedstawicie-
lem tej firmy doprowadzając do wprowa-
dzenia w przetargu opisu wskazującego 
na parametry pojazdu oferowanego przez 
firmę z Gliwic, przez co działał na szko-
dę Gminy Miasta Wejherowa. ZUK kupił 
w wyniku przetargu ten właśnie pojazd.

Zgodnie z wyżej przywołanym wyro-
kiem Sądu, p. Henryk Skwarło popełnił 

przestępstwo z art. 231 § 1 [działanie 
na szkodę interesu publicznego przez 
funkcjonariusza publicznego, który nie 
dopełnił swoich obowiązków] i § 2 ko-
deksu karnego i art. 305 § 1 kodeksu kar-
nego [porozumienie w celu osiągnięcia 
korzyści materialnej z osobą działając na 
szkodę właściciela mienia albo osoby lub 
instytucji, na rzecz której przetarg jest 
dokonywany] przy zastosowaniu art. 11 
§ 2 kodeksu karnego w związku z art. 12 
kodeksu karnego.

Sąd badał przedmiotową sprawę przez 
kilka lat, na kilkudziesięciu rozprawach, 
w dwóch instancjach (rejonowej i okręgo-
wej – odwoławczej). Zatem należy uznać, 
że sprawa została przeanalizowana przez 
Sąd dogłębnie i wnikliwe, a wyrok jest 
sprawiedliwy.

W postępowaniu sądowym Gmina 
Miasta Wejherowa występowała jako po-
krzywdzony i zgodnie z wyrokiem kar-
nym p. Henryk Skwarło działał na szkodę 
miasta. Dlatego obecnie miasto zamierza 

wystąpić z pozwem cywilnym wobec p. 
Henryka Skwarło o odszkodowanie za 
poniesione przez miasto szkody i koszty 
związane z procesem.

W związku ze sprawą wyroku należy 
dodać, że w ostatnich miesiącach syn p. 
Henryka Skwarło wielokrotnie publicz-
nie, w napastliwy sposób atakował Prezy-
denta Krzysztofa Hildebrandta w interne-
cie oraz w TVP3 Gdańsk, m.in. w sprawie 
rzekomo należnych miastu kar w wysoko-
ści ok. 4 mln zł od inwestora, który kupił 
grunt w centrum Wejherowa pod budowę 
tzw. „Galerii Srebrna” oraz sposobu zago-
spodarowania sprzedanego terenu. Moż-
na przyjąć, że nie jest to przypadkowe, 
a wynika z faktu, że Prezydent Wejherowa 
był oskarżycielem posiłkowym i przyczy-
nił się do skazania jego ojca. Prezydent 
Krzysztof Hildebrandt traktuje te ataki, 
których celem jest szkalowanie i zdyskre-
dytowanie bez merytorycznych i rzeczy-
wistych podstaw, jako osobistą zemstę za 
to, że był oskarżycielem posiłkowym.

Oświadczenie Urzędu Miejskiego w Wejherowie
WEJHEROWO |  W związku z wyrokiem skazującym p. Henryka Skwarło, wójta gminy Wejherowo, Urząd Miejski w Wejherowie wydał oświadczenie.

Decyzją Sądu Okręgowego 
w Gliwicach wójt gminy 
Wejherowo Henryk Skwarło 
został skazany prawo-
mocnym wyrokiem na rok 
pozbawienia wolności 
w zawieszeniu na dwa 
lata, 10 tysiącami złotych 
grzywny i opłatę sądową 
za działanie określane 
potocznie „ustawieniem 
przetargu”. Sprawa dotyczy 
zakupu wielozadaniowego 

pojazdu komunalnego dla Zakładu Usług Komunalnych 
w Wejherowie (przetarg miał miejsce w 2008 roku), gdy 
Henryk Skwarło był dyrektorem ZUK-u. 
- Z dniem 1 grudnia 2020 roku zrezygnowałem ze stano-
wiska wójta Gminy Wejherowo – czytamy w oficjalnym 
oświadczeniu opublikowanym na stronie internetowej 
Urzędu Gminy Wejherowo. - Powodem tej trudnej decyzji 
są względy natury osobistej (o których Państwu wiadomo) 
i zdrowotnej, także w kontekście dolegliwości po chorobie 
Covid-19. Pozostawiam sprawy gminne w dobrej kondy-
cji ekonomicznej i społecznej. Mimo nadzwyczaj trudnej 
sytuacji pandemicznej, budżet gminy na 2020 rok nie jest 
zagrożony; zadania inwestycyjne i społeczne są realizo-
wane zgodnie z harmonogramem. Również projektowany 
budżet na 2021 rok ma wszelkie szanse na pomyślną reali-
zację i dalszy, dynamiczny rozwój gminy oraz nie wymaga 
wspierania dodatkowymi środkamikredytowymi.
- Nie uchylam się od odpowiedzialności, ponieważ 
pełniłem wówczas funkcję dyrektora zakładu, muszę 
więc przyjąć ten wyrok do wiadomości – mówi Henryk 
Skwarło. - Ale nie ukrywam, że takie zakończenie sprawy 
sprzed 12 lat jest dla mnie zaskoczeniem. W procedurze 
przetargowej uczestniczyło i podejmowało czynności 
wiele osób. Przypomnę ponadto, że w pierwszej instancji 
zapadł w tej sprawie wyrok uniewinniający. Tymczasem 
teraz, po latach, w jakiś sposób uznano, że jestem winny. 
Uważam, że bardzo ważna jest kwestia – i to podkreślam 
– że ten wyrok nie ma nic wspólnego z moimi działaniami 
i decyzjami podejmowanymi jako wójt gminy Wejherowo.
Choć wyrok jest prawomocny, Henryk Skwarło zapowie-
dział, że to nie koniec sprawy i będzie wnosił kasację. 
/raf/

Wójt zrezygnoWał 
ze stanoWiska
gM. WejHeroWo | Henryk skwarło, wójt gminy Wejhe-
rowo, został skazany prawomocnym wyrokiem  przez sąd 
okręgowy w gliwicach. zrezygnował z pełnionej funkcji.
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Od 5 grudnia br. mieszkańcy Wejherowa 
będą mogli w pełni korzystać z nowo wybudo-
wanego Węzła Wejherowo (Kwiatowa), w tym 
z tunelu pod torami kolejowymi.

Budowa Węzła Wejherowo (Kwiatowa) to 
największa tego typu budowa w historii miasta, 
która znacząco wpłynie na poprawę ruchu dro-
gowego w mieście, zwłaszcza bezkolizyjnego 
połączenia północnej i południowej Wejhero-
wa. Wyczekiwana inwestycja, pomimo trudno-

ści, zakończyła się sukcesem.
Głównym celem Węzła Wejherowo (Kwiato-

wa) jest usprawnienie ruchu drogowego oraz 
połączenie transportu indywidualnego ze środ-
kami transportu zbiorowego. Poza budową tune-
lu pod torami kolejowymi w ramach inwestycji 
wykonano m.in. układ drogowy przed dworcem 
PKP i duży parking wielofunkcyjny pomiędzy 
drogą krajową nr 6 a torami PKP przy dworcu 
wraz z infrastrukturą podziemną i towarzyszą-

cą, jak ciągi komunikacji pieszej i rowerowej, 
sieć kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodocią-
gowej i gazowej, sygnalizacja świetlna, oświetle-
nie uliczne, monitoring, a także zejścia i windy 
do istniejącego tunelu pieszego przy dworcu.

Na realizację zadania władze Wejherowa po-
zyskały środki unijne w ramach projektu „Bu-
dowa węzła integracyjnego Wejherowo Kwia-
towa wraz z trasami dojazdowymi”.
/raf/

Tunel od jutra przejezdny!
WEJHEROWO | Na ten moment czekało wielu kierowców i mieszkańców - tunel pod torami na ul. 
Kwiatowej w Wejherowie będzie od jutra – czyli od soboty od 5 grudnia – przejezdny. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Re-
dzie prowadzi prace nad Gminną Strategią 
Rozwiązywania Problemów Społecznych  na 
terenie Gminy Miasto Reda do roku 2030. 
Dokument ten opisuje obecną sytuację oraz 
planuje działania w zakresie demografii, po-
mocy społecznej, oświaty oraz współpracy 
z organizacjami pozarządowymi.

- Powołany został zespół osób do pracy 
nad Strategią, którego przewodniczącym jest 
Zastępca Burmistrza Miasta Redy Łukasz 
Kamiński – mówi Jolanta Dampc, dyrektor 
redzkiego MOPS. - Zespół składa się z czter-
nastu osób reprezentujących różne dziedziny 
życia społecznego. Zadaniem zespołu jest 
diagnoza obecnej sytuacji i sformułowanie 

celów i działań na kolejne 10 lat. 
Obecnie zespół kończy pracę nad końco-

wą wersją Gminnej Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych  na terenie Gminy 
Miasto Reda do roku 2030. Następnie pro-
jekt trafi do Rady Miejskiej w Redzie, która 
po wnikliwej analizie podda go pod głoso-
wanie.

Opracowują strategię na kolejne lata
REDA | Trwają prace nad Gminną Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych do 2030 roku.
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Z początkiem listopada na Oddziale Kardiochirurgii 
Szpitala Specjalistycznego im. Floriana Ceynowy w Wej-
herowie utworzono jedyny na Pomorzu oddział leczenia 
skrajnej niewydolności oddechowej w przebiegu Covid-19 
przy użyciu ECMO. Aparat ten umożliwia pozaustrojowe 
natlenianie krwi.
ECMO jest metodą stosowaną jako działanie ostatniej 
szansy w sytuacjach, w których już nawet respirator nie 
pomaga. System ten jest pozaustrojowym układem, za-
wierającym pompę oraz oksygenator, pozwalający zastą-
pić przez pewien czas pracę płuc i serca. Zastosowanie 
tego urządzenia samo w sobie nie leczy niewydolnego na-
rządu ale daje czas pacjentowi potrzebny do wyzdrowie-
nia. Jak wyjaśniają wejherowscy kardiochirurdzy oddział 
bardzo szybko wypełnił się pacjentami, a obecnie trwa 
walka o życie trzech mężczyzn w wieku 31, 45 i 51 lat. 
Sama praca na Oddziale Kardiochirurgii, w którym leczeni 
są zakażeni na Covid-19, jest bardzo stresująca i trudna 
choćby z powodu konieczności używania środków ochro-
ny osobistej jak kombinezony czy maseczki.
(DD)

jedyny taki oddział 
szpitalny na poMorzu
poWiat | W szpitalu specjalistycznym w Wejherowie 
utworzono jedyny na pomorzu oddział leczenia skrajnej 
niewydolności oddechowej w przebiegu Covid-19.

fot. Szpitale Pomorskie

OgłOSzenie 133/2020/DB ReklaMa 183/2020/DB
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Remont ulicy 
Granicznej
POWiAt | Trwa remont chodnika na drodze powiatowej, ulicy 
Granicznej w Wejherowie. 

– Chodnik zostanie wymieniony od strony budynków wielomiesz-
kaniowych, na całej długości od ulicy Przemysłowej do ronda na ul. 
Ofiar Piaśnicy – mówi Jacek Thiel Wicestarosta Wejherowski. – Stary 
uległ mocnej degradacji ze względu na wiek, płyty były mocno spękane 
i konieczna była już ich wymiana na nową kostkę. Ruch pieszy w tym 
miejscu jest intensywny ze względu na zabudowę budynkami wieloro-
dzinnymi i punkty usługowo-handlowe.

O remont wnioskowali mieszkańcy tej dzielnicy. Oprócz nowego 
chodnika w ramach remontu bieżącego zostanie także wyłożona nowa 
nawierzchnia asfaltowa.

– Cieszę się, że Starostwo Powiatowe zdecydowało się na remont tego 
chodnika. Był on już w fatalnym stanie technicznym i wymagał pilne-
go remontu. Dziękuję w imieniu mieszkańców – dodaje Paweł Formela, 
radny miasta z tej dzielnicy.

W przyszłym roku Powiat zamierza zlecić dokumentację na przebudo-
wę chodnika po drugiej stronie ulicy. 
/raf/
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Koniec utrudnień, 
ruch przywrócony
POWiAt | Przywrócenie ruchu na drodze krajowej numer 6 w Rumi, 
koło dworca SKM Janowo.

Zgodnie z zapowiedzią, w ramach reali-
zacji prac związanych z budową węzła in-
tegracyjnego w Rumi Janowie przywrócony 
został ruch na drodze krajowej numer sześć. 
Na kilkuset metrach jezdni pojawił się nowy 
asfalt, dzięki czemu kierowcy mogą pono-
ewnie korzystać ze wszystkich czterech pa-
sów. Taki stan rzeczy utrzyma się przez oko-
ło dwa miesiące, później nastąpi ponowne 
częściowe zamknięcie ulicy.

Przypomnijmy, że do tej pory ruch od-
bywał się tylko jedną stroną jezdni, co powodowało spore utrudnienia 
w i generowało duże korki. Teraz ruch przez kilka tygodni ma się odby-
wać całkowicie normalnie.  /raf/
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9 i 10 grudnia, czyli w najbliższą środę 
i czwartek, zostanie całkowicie zamknięty 
wjazd i wyjazd z ulicy Łąkowej w kierunku 
Wejherowa. Oznacza to, że nie będzie można 
wyjechać z Łąkowej w ulicę Gdańską, a także 
skręcić z ulicy Gdańskiej w prawo, w ulicę Łą-

kową. W tym czasie układana będzie warstwa 
asfaltowa. Utrudnienia potrwają dwa dni, po 
tym czasie ulica zostanie otwarta, lecz bez le-
woskrętów.

W tym samym terminie, 9 i 10 grudnia, na 
ulicy Obwodowej zamknięte zostaną wjazdy 

i wyjazdy ulic Szkolnej i Brzechwy, a ruch bę-
dzie się odbywał wyłącznie prosto. Przez całą 
środę i czwartek, kierowcy poruszający się ulicą 
Obwodową nie będą mogli skręcić ani w ulicę 
Szkolną, ani w ulicę Brzechwy. Wyjazd z tych 
ulic na Obwodową też nie będzie możliwy. 
Sama ulica Obwodowa pozostanie przejezdna. 
Na czas robót zostaną wyznaczone objazdy.

W kolejną sobotę, 12 grudnia, ulica Obwo-
dowa zostanie na odcinku od ulicy Łąkowej 
do ronda przy ul. Młyńskiej całkowicie wyłą-
czona z ruchu. Na całej szerokości ulicy będzie 
w tym dniu układana ostatnia warstwa nowej 
nawierzchni.

Oprócz tego od piątku, 11-go, do wtorku, 15 
grudnia, w związku z naprzemiennym ukła-
daniem warstw nawierzchni jezdni, kierowcy 
muszą liczyć się z utrudnieniami na ulicy Ob-
wodowej - w dostępie do ulicy Garncarskiej 
i zjazdu do stadniny. W tym samym czasie 
ulica Gdańska będzie naprzemiennie zwężana 
do jednego pasa ruchu.  Obie ulice jednak po-
zostaną przejezdne. 

W środę, 16 grudnia, ponownie zamknięte 
zostaną wjazdy i wyjazdy ulic Szkolnej i Brze-
chwy oraz ulicy Garncarskiej. Tu również 
układana będzie ostatnia warstwa nowej na-
wierzchni.

Wszystkie prace będą wykonywane w ciągu 
dnia. W przypadku niekorzystnych warun-
ków pogodowych terminy mogą ulec zmianie. 
Użytkowników drogi przepraszamy za utrud-
nienia i prosimy o stosowanie się do zmienio-
nej organizacji ruchu. 

Uwaga kierowcy – będą 
utrudnienia w ruchu

REDA  | Trwają prace przy przebudowie ulicy Obwodowej oraz skrzyżowania ulic Gdańskiej i Łąkowej - dwóch 
ważnych punktów na mapie drogowej Redy. Przed nami kolejne, znaczące utrudnienia komunikacyjne.

- Rząd znowu sięga do kieszeni mieszkańców 
wsi i miast! Nie chcemy być ostatnimi, którzy 
gaszą światło! – mówią członkowie Stowarzy-
szenia „Tak! Samorządy dla Polski”. 

Reda włączyła się w ogólnopolski protest 
przeciwko zabieraniu samorządom dochodów 
z podatków. Ustawa, uchwalona 28 paździer-
nika przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, 
kolejny raz pozbawia mieszkańców pieniędzy 
na potrzeby ich lokalnych społeczności. Tym 
razem poprzez ograniczenie udziału we wpły-
wach z PIT i CIT. Ustawa jest obecnie pro-
cedowana w Senacie i niebawem ponownie 
wróci do Sejmu. 

- Żądamy przerwania przez Parlament RP 
procesu legislacyjnego nad tą ustawą. Jedno-
cześnie oczekujemy od Pana Premiera Mate-

usza Morawieckiego skierowania do Sejmu 
RP inicjatywy ustawodawczej złożonej przez 
Stowarzyszenie „Tak! Samorządy dla Polski” – 
mówią samorządowcy.

Inicjatywa ustawodawcza Stowarzyszenia 
„Tak! Samorządy dla Polski”, któremu prze-
wodniczy prezydent Sopotu Jacek Karnowski, 
proponuje zwiększenie udziałów samorządów 
w podatku PIT z 38,16% do 48,16%. Podobne 
zapisy ustawowe powinny dotyczyć urealnie-
nia dochodów powiatów i województw, tak 
aby również te jednostki mogły realizować 
swoje zadania. Stowarzyszenie „Tak! Samorzą-
dy dla Polski” stanowczo protestuje i sprzeci-
wia się decyzjom polityków większości par-
lamentarnej, po raz kolejny pozbawiających 
samorządy środków finansowych. 

- Chcemy wierzyć, że jest to wynik błędu, 
który można jeszcze naprawić, a nie prze-
myślana taktyka centralnych władz Polski. 
Mieszkańcy wsi i miast zostaną w wyniku ta-
kich działań ograbieni z pieniędzy na rozwój 
wspólnot samorządowych. Wspólnot, które 
są najbliżej mieszkańców i najlepiej znają ich 
bieżące potrzeby i bolączki – mówią samorzą-
dowcy. - Z całą mocą stwierdzamy, że społecz-
ności samorządowe, bez dostępu do narzędzi 
finansowych, w tym środków z PIT i CIT oraz 
dostępu do środków unijnych, nie poradzą 
sobie same w warunkach niestabilnej polityki 
finansowej, szczególnie w sytuacji, kiedy trze-
ba będzie podjąć pracę nad odbudową poten-
cjału społeczno-gospodarczego po kryzysie 
wywołanym pandemią Sars-Cov2.

1 grudnia symbolicznie zgasły światła i la-
tarnie w wybranych punktach polskich miast 
i wsi. Na Pomorzu, między innymi, w Gdań-
sku, Gdyni, Sopocie, Pucku, Pruszczu Gdań-
skim, Elblągu oraz Redzie. 

W Redzie wyłączono oświetlenie na części 
ulicy Gdańskiej, części ulicy Puckiej i na ca-
łych ulicach Łąkowej, Rekowskiej, 12 Marca 
i Szkolnej. W mroku pogrążyły się plac przy 
Szkole Podstawowej nr 4 oraz budynek Urzę-
du Miasta. 

- Przystąpiliśmy do protestu, aby ciemność, 
której doświadczyliśmy przez godzinę, nie sta-
ła się wymuszoną ekonomicznie rzeczywisto-
ścią – mówi Krzysztof Krzemiński, Burmistrz 
Miasta Redy.

Protest. Na godzinę wyłączyli światła
REDA | Miasto Reda dołączyło do protestu samorządów.

Sprzęt pochodzi od Państwowego Instytutu Badawczego 
NASK, operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Jest to 
25 tabletów wraz z usługą dostępu do internetu w formie 
„Szkolnych Pakietów Multimedialnych OSE”.
To dodatkowe wsparcie dla nauczycieli i uczniów, które 
ma pomóc w nauce zdalnej. Szkolny Pakiet Multimedialny 
składa się z 25 tabletów wyposażonych w rysik i klawia-
turę. Każdy z nich ma włączoną usługę transmisji danych 
internetowych do wykorzystania do końca roku szkolnego 
2020/2021.
– Przekazany sprzęt stanowić będzie zarówno dla uczniów, 
jak i dla nauczycieli wymierną pomoc, która przyczyni się 
do usprawnienia procesu nauki zdalnej – mówi Starosta 
Wejherowski Gabriela Lisius. – Wartość całego pakietu to 
ponad 24 tys. zł.
„Szkolne Pakiety Multimedialne OSE” stanowią formę 
wsparcia dla szkół, realizowaną przez Ministra Cyfryzacji 
w uzgodnieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej, za po-
średnictwem NASK PIB, w ramach projektu budowy Ogól-
nopolskiej Sieci Edukacyjnej. NASK PIB jako operator OSE, 
został na mocy Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 
uprawniony do nieodpłatnego wyposażenia szkół w sprzęt 
komputerowy i inne urządzenia multimedialne, a także do 
zapewnienia szkołom usługi bezprzewodowego dostępu 
do Internetu wraz z niezbędnymi urządzeniami umożliwia-
jącymi korzystanie z tych usług oraz z oprogramowaniem.
/raf/

poWiatoWa szkoła 
otrzyMała tablety
poWiat | powiatowy zespół szkół nr 3 w Wejherowie 
znalazł się wśród placówek, które otrzymały tablety.

fot. Powiat wejherowski
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OBWIESZCZENIE

na podstawie art. 49, art. 61, 108 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 
256 ze zm.) w związku z art. 41 oraz 80 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1064) 

Starosta Wejherowski 
zawiadamia,

że w dniu 25 listopada 2020 roku, na wniosek Sylwii krzeszewskiej, 
przedstawiciela przedsiębiorstwa egis Poland Sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie, będącej pełnomocnikiem PkP Polskie linie kolejowe 
S.a. z siedzibą w Warszawie, wydano decyzję (nr OS-331/2020, znak 
OS.6541.6.2020.MM2) zatwierdzającą dokumentację geologiczno-
inżynierską dla potrzeb projektowanej modernizacji linii kolejowej nr 
202 na odcinku zlokalizowanym w powiecie wejherowskim, kilometraż 
29+780,00 – 74+128,00 na terenie działek ewidencyjnych nr: 

245, 263/4, 244, 287/3, 243, 242, 241, 239, 287/4, 158/8, 155/3, •	
152/3, 151/8, 304/2, 148/2, 263/3, 144/5, 291/2, 142/3, 288, 139/1, 264, 
131/2, 130/2, 263/2, 263/4, 128/2, 127/2, 263/1, 263/4, 264, 265, 125/2, 
322, obr. 1, gm. M. Rumia,

237/3, 237/14, 237/9, 237/10, 579/6, 335/23, 579/4, 215/9, 579/3, •	
215/14, 213/25, 579/1, 286/1, 212, 199/2, 162/26, 162/25, 579/2, obr. 
10, gm. M. Rumia,

537/5, obr. •	 11, gm. M. Rumia,
741, 564/4, 564/3, 530/1, 564/1, 545, 439/2, 436/82, 436/3, 420/1, •	

422/89, 422/58, 419/1, obr. 17, gm. M. Rumia,
307/1, 355/1, 361/1, 401/3, 1025/3, 403/5, 873/1, 1024/1, 1020/1, •	

1025/2, 1019/1, 1018/1, 1008/1, 1007/1, 1006/2, 988/42, 988/37, 
988/39, obr. 18, gm. M. Rumia,

9/16, 30/2, 25/2, 24/2, 23/2, 22/2, 21/2, 12/5, 16/3, 9/7, 11/5, 10/6, •	
9/24, 9/25, 9/31, obr. 19, gm. M. Rumia,

1/6, 1/3, obr. •	 20, gm. M. Rumia,
1264/2, 719/24, 720/1, 720/2, 722, 1263/2, 1265/2, 1260/1, 719/17, •	

729/1, 719/4, 745/19, 719/21, 719/24, 435/18, 436/11, 436/19, 435/13, 
436/23, 431/3, 418/8, 417/24, 435/12, 256/3, 256/6, 256/5, 243/2, 
256/4, 246/2, 249/2, 250/2, 1040/30, 249/5, 251/2, 1332, 251/3, 254/2, 
1040/33, 255/33, 255/41, 255/38, 255/43, 255/42, 263/2, 265/16, 
265/20, 259, 266, 279/2, obr. 1, gm. M. Reda,

64/3, 74, 65/5, 67/1, 68/1, 70/1, 71/1, 73/41, 37/26, 48, 44, 47, 37/45, •	
37/47, 37/61, 37/59, 38/9, 101, 97, 94, 90, 43, obr. 3, gm. M. Reda,

190, 191, obr. •	 Gniewowo, gm. Wejherowo,
90/3, 91, 89/3, 166/1, 84/9, 83/2, 81/8, 80/19, 307, 79/19, 79/17, •	

6/22, obr. 20, gm. M. Wejherowo,
11/3, 14, obr. •	 3, gm. M. Wejherowo,
6, 42/1, 156/2, 170, 41, 5/3, 2/5, 49, obr. •	 4, gm. M. Wejherowo,
2/7, 15/25, 2/13, 1, 1, 2/10, 2/10, 2/6, 2/1, obr. •	 5, gm. M. Wejherowo,
18/83, 18/30, 167/4, 167/1, 18/99, 18/27, 18/26, 314/2, 2/2, 1/36, •	

18/25, 4/2, 11/5, 23/3, 1/54, obr. 6, gm. M. Wejherowo,
161/2, 160, 159/50, 159/47, 71/48, 71/47, 159/49, obr. •	 7, gm. M. 

Wejherowo,
415, 453, 421, 422, 424/2, 444/2, 431/5, 443/2, 442, 441, 440, 439, •	

438, 452, 238/1, 152/6, 152/7, 151/1, 152/8, 151, 448/29, 448/32, 
448/34, 150/11, 148/2, 150/19, 445/4, obr. 9, gm. M. Wejherowo,

575/6, 574/1, 573/1, 570/25, 570/20, 547, 543, 532, 531/2, 529/3, •	
528/3, 536/2, 536/1, 534, 453, obr. 10, gm. M. Wejherowo,

1, 307, 3, 2, obr. •	 13, gm. M. Wejherowo,
153, 87, 154, 86/2, 85, 152, 150, 89, 402, 88, 83, 81, 76/3, 72, 13/2, •	

12, 11, 10, 9, 6, 5, 2, obr. 14, gm. M. Wejherowo,
151, 154/2, 154/1, 153, 152/2, 152/3, 1, obr. •	 15, gm. M. Wejherowo,
46/1, 32, obr. •	 19, gm. M. Wejherowo,
61, 63, 68, 59, 54/1, 24, 23, 22/1, 21/5, 11, 10/3, 10/2, 9/2, 7, 6, 5/2, •	

5/1, 4/2, 3, obr. 21, gm. M. Wejherowo,
267/2, 85/4, 90, 89/6, 89/7, 88/3, 87/5, 87/4, 86/3, 86/4, 91 obr. •	

Bolszewo, gm. Wejherowo,
1172, 1166, 1154/2, 1154/1, 1165, 1155/4, 1155/3, 1164, 811, 813/2, •	

812, 824, 1155/2, 816/1, 1163, 1156, 583, 230, 1158, 1162, 1159, 1161, 
590, 585, 591, 581/12, 584, 581/12, 592, 593, 92, 90, 97, 164, 147/1, 
151/2, 155/3, 165, 172, 174/13, 174/22, 174/23, 143/12, 164, 607, 225, 
321, 327/3, 329, 333/4, 261/51, 335/3, 335/2, 344, 354/32, 345, 346, 
347/1, 354/3, 1302, 352/3, 1301, 1303, 348, 1314/4, 1314/5, 1314/7, 
1314/8, 1314/27, 1314/25, obr. Gościcino, gm. Wejherowo,

1440, 279, 1442, 276/1, 281/9, 275, 282/4, 282/3, 272/44, 326/1, •	
272/27, 636/6, 146/4, 143/1, 636/7, 625/41, 140/11, 135/1, 135/9, 134, 
621, 626/4, 107, 695/8, 57/5, 1461, 86/3, 86/2, 744/4, 86/1, 745/1, 83/21, 
757/2, 43/1, 753/2, 1472, 846/28, 847/8, 45, 46, 50, 52, 53, 849, 54, 55, 
281/1, obr. Luzino, gm. Luzino,

454/17, 663, 373/1, 387, 374, obr. •	 Strzebielino, gm. Łęczyce,
141, 142, 142/1, 269, 110, 64, 79, 47, 64, 54/1, 73, 59, 72, 60, 62/4, •	

63/3, 17/16, 70, 130, 67/6, 67/8, obr. Bożepole Małe, gm. Łęczyce,
59, 82/15, 60, 71, 94/1, 632, 86, 85, 83, 78/3, 78/2, 156, 607, obr. •	

Bożepole Wielkie, gm. Łęczyce,
58/6, 53/66, 194, 53/59, 58/6, 53/61, 190, 53/38, 56/1, 192, 53/37, •	

53/64, 53/33, 235/80, 235/79, 59/2, 18/6, 5, 4/1, 18/4, 6/2, 4/2, 6/6, 10/6, 
29/2, 59/1 obr. Godętowo, gm. Łęczyce,

449, 450, 447, 446/8, 445/1, 317, 316, 281/9, 281/1, 313/2, 310, obr. •	
Łęczyce, gm. Łęczyce.

informuje się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania 
administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się 
za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 
W związku z powyższym informuje się strony postępowania, że mogą 
zapoznać się z decyzją w Starostwie Powiatowym w Wejherowie, 
Wydziale Środowiska (ul. 3 Maja 4), pokoju 205 (ii p.), w poniedziałki, 
wtorki, środy i piątki w godzinach 8:00-15:00 (tel. 58 572-95-42).
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Samorządy zrzeszone w OMGGS, w tym 
Rumia, wspólnie pracują nad metropolital-
nym pakietem drogowym w formule partner-
stwa publiczno-prywatnego (PPP). W ramach 
projektu 15 gmin mogłoby wybudować ponad 
160 kilometrów dróg o łącznej wartości 570 
milionów złotych. Kolejne działania w tej 
sprawie podjęto podczas zorganizowanego 
niedawno posiedzenia Komisji ds. Infrastruk-

tury i Środowiska, której przewodniczy bur-
mistrz Rumi Michał Pasieczny.

Projekt w formule PPP pozwoli zrealizować 
plan budowy i modernizacji dróg w kilkuna-
stu gminach należących do OMGGS, które nie 
posiadają wystarczających funduszy, by samo-
dzielnie prowadzić inwestycje drogowe. W do-
bie pandemii dla wielu samorządów może to 
być jedyne rozwiązanie.

W wideokonferencji, której owocem była 
m.in. zapowiedź podpisania listu intencyj-
nego, wzięło udział 40 przedstawicieli samo-
rządów zainteresowanych realizacją projek-
tu, takich jak: Gdańsk, Lębork, Wejherowo, 
Żukowo, powiat wejherowski, powiat pucki, 
Pszczółki, Przodkowo, Władysławowo, Kosa-
kowo, Luzino i Reda. Gospodarzami interne-
towego posiedzenia byli przedstawiciele Urzę-
du Miasta Rumi.

Oprócz przygotowania treści porozumienia 
oraz wzoru uchwał dla samorządów chcą-
cych przystąpić do projektu, włodarze planują 
przeprowadzić inwentaryzację zgłoszonych 
inwestycji pod kątem zaawansowania pro-
jektu, zakresu robót czy dostępnych terenów. 
Wkrótce ma zostać również podjęta decyzja 
o formie realizacji projektu.

PPP to model realizacji zadań publicznych, 
który oparty jest na wieloletniej umowie 
określającej podział zadań i ryzyk pomiędzy 
pomiotem publicznym a partnerem prywat-
nym. Celem PPP jest świadczenie określonej 
usługi publicznej przez partnera prywatnego 
w oparciu o infrastrukturę publiczną. Projekty 
PPP obejmują zadania polegające na rozwo-
ju, wytworzeniu lub remoncie infrastruktury 
oraz jej utrzymaniu lub zarządzaniu, a także te, 
w ramach których partner prywatny wyłącznie 
świadczy długoterminowo określone usługi 
związane z danym składnikiem infrastruktury.
/raf/

Drogi i metropolia
POmORzE | Samorządy zrzeszone w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMGGS) chcą 
budować drogi w formule PPP. Dzięki temu może powstać ponad 160 kilometrów dróg.
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Służba policjantów powiatu wejherowskiego skutkowała 
podjęciem tylko w ciągu jednego dnia ponad dwudzie-
stu interwencji związanych z zapobieganiem rozprze-
strzeniania się koronawirusa. Z reakcją mundurowych 
musiały się liczyć te osoby, które nie stosowały się do 
obowiązujących nakazów. 
Policjanci w trakcie codziennej pracy kontrolują, czy 
mieszkańcy w powiecie stosują się do zasad związanych 
z obostrzeniami Covid-19. Tylko jednego dnia w powiecie 
wejherowskim policjanci ujawnili 21 wykroczeń związa-
nych z niezasłanianiem ust i nosa. 
- Przypominamy, że bardzo ważne jest wspólne przestrze-
ganie obowiązujących zasad, w walce z koronawirusem 
– apelują przedstawiciele wejherowskiej policji. - Podejmo-
wane przez funkcjonariuszy interwencje zakończyły się 
mandatami. Przypominamy, że mandat może być w wyso-
kości do 500 zł w przypadku nie zasłaniania ust i nosa, na-
tomiast w przypadku naruszenia zasady dotyczącej zakazu 
opuszczania miejsca kwaranatanny czy izolacji grozi kara 
nawet do 1 tys. zł grzywny – ponadto informacja ta prze-
kazywana jest do sanepidu. Kara administracyjna nałożona 
przez tę instytucję może wynieść nawet 30 tys. zł.
/raf/

naWet 1 tys. zł Mandatu!
poWiat | policja przypomina - za niestosowanie 
się do nakazów nałożonych w związku z pandemią 
koronawirusa grozi kara od 500 do nawet 1 tys. zł.
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Początkowo miała to być hala magazynowa 
przeznaczona dla jednego inwestora. Ta 
koncepcja musiała jednak ulec zmianie ze 
względu na sytuację, związaną z wybuchem 
pandemii wirusa Sars-CoV-2. Rosnąca licz-
ba zakażeń koronawirusem w naszym kraju 
w ciągu kilku miesięcy znacząco wpłynęła 
bowiem na gospodarkę. Również władze 
miasta i spółki Rumia Invest Park musiały 
dostosować się do nowej rzeczywistości – 
narodził się więc pomysł, aby hala służyła 
rozwojowi lokalnej przedsiębiorczości. 
- Nawiązaliśmy więc współpracę z Cechem 
Rzemiosł Różnych, w efekcie czego narodzi-
ła się całkowicie nowa koncepcja – wyjaśnia 
Agnieszka Rodak, prezes Rumia Invest 
Park. - Wspólnie z Cechem postanowili-
śmy realizować projekt, którego głównym 
celem jest stworzenie takiego miejsca, które 
umożliwiałoby rozwijanie przedsiębiorczości 
zarówno dla małych, jak i dużych podmio-
tów gospodarczych. Miejsca, które skupi-
łoby biznes w jednym miejscu. Ponieważ 
przedstawiciele rumskich firm podkreślali, 
że jest bardzo duża potrzeba stworzenia 
miejsca dla lokalnej przedsiębiorczości, 
zaczęliśmy się zastanawiać, w jaki sposób 
tę halę można potraktować modułowo tak, 
aby zaoferować siedziby i dla tych małych, 
i dla tych większych, a także dla dopiero 
zaczynających działalność. 
Prezes spółki Rumia Invest Park podkre-
śla, że idea hali modułowej daje ogromne 
możliwości. Umożliwia bowiem współpracę 
zarówno z rumskimi, lokalnymi firmami, ale 
też pozwala otworzyć się na inne przedsię-
biorstwa z całego regionu, kraju, a nawet 
inwestorów zagranicznych. 
- Współpraca pomiędzy Cechem, władzami 
miasta i władzami spółki została zapocząt-
kowana na spotkaniach, w których uczestni-

czyli przedstawiciele wszystkich zaintereso-
wanych stron – wyjaśnia Andrzej Wandtke, 
prezes Cechu Rzemiosł Różnych w Rumi. - 
Idea jest prosta: stworzyć miejsce przyja-
zne do prowadzenia biznesu dla rumskich 
przedsiębiorców, którzy często prowadzą 
firmy rodzinne w niezbyt interesujących 
lokalizacjach, niesprzyjających prowadze-
niu biznesu. Niejednokrotnie firmy te mają 
swoje siedziby w dzielnicach, w których 
znajduje się wyłącznie zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna, bądź w garażach czy 
w budynkach gospodarczych.  Budowa hali 
umożliwi przeniesienie tych firm w bar-
dziej przyjazne i prestiżowe miejsce. W ten 
sposób ma powstanie  centrum biznesowo-
usługowe. Co nie mniej istotne, lokalizacja 
wielu branż w jednym miejscu przyniesie 
wiele dodatkowych korzyści. Ułatwi bowiem 
przedsiębiorcom wzajemną współpracę, 
zwiększy możliwości  świadczenia pomiędzy 
sobą usług, wymieniania się doświadczenia-
mi, wspólnej reklamy i wiele innych. Z kolei 
klient trafi w miejsce, gdzie ma kontakt od 
razu z wieloma branżami, przez co zostanie 
obsłużony kompleksowo. 
- Dodam jeszcze, że hala oraz droga 
dojazdowa to nie wszystko – podsumowu-
je prezes Agnieszka Rodak. - Uzbrajamy 
łącznie 8 hektarów terenów inwestycyjnych 
(z tego hala będzie zajmować powierzch-
nię 1 ha). Zostaje nam więc jeszcze 7 ha 
ale na większość tego terenu mamy już 
podpisane umowy przedwstępne.  Poza tym 
w przyszłości zamierzamy przygotować dla 
potrzeb biznesu jeszcze 10 ha. – jako drugi 
etap uzbrajania naszego parku przemysło-
wego. Czekamy więc na kolejnych inwe-
storów - nie tylko rumskich, ale z całego 
regionu, kraju i z zagranicy.
Rafał Korbut

ogroMna Hala zapeWni rozWój 
lokalnej przedsiębiorCzośCi
ruMia | budowa ulicy nowej kazimierskiej, a następnie jej przedłużenie o kolejny odcinek, 
to nie jedyna inwestycja, mająca przyciągnąć do rumi inwestorów i zapewnić rozwój lokalnej 
przedsiębiorczości. kolejnym elementem jest budowa hali magazynowo - produkcyjnej. 

fot. UM Rumia

Cały, wielomilionowy projekt, składa się z kilku ele-
mentów. Jednym z nich jest budowa hali magazynowo-
produkcyjnej. Kolejnym - wybudowanie infrastruktury 
komunikacyjnej czyli drogi wewnętrznej, która będzie 
przedłużeniem ulicy Nowej Kazimierskiej do tych dzia-
łek, które w tej chwili nie są skomunikowane. 

pieniądze płyną do ruMi
Przypomnijmy: ponad pięć miesięcy temu marsza-

łek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, wi-
cemarszałek Wiesław Byczkowski oraz prezes Rumia 
Invest Park Agnieszka Rodak podpisali umowę, dzięki 
której spółka otrzymała prawie 6,5 mln zł na komplek-
sowe przygotowanie terenów inwestycyjnych. Wszystko 

po to, by przyciągnąć do Rumi kolejnych inwestorów.
Konkurs na dofinansowanie został przeprowadzony 

pod szyldem Invest in Pomerania, w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Pomor-
skiego na lata 2014-2020, a jego celem jest wsparcie 
podmiotów o największym potencjale inwestycyjnym. 

Zaproponowany przez spółkę Rumia Invest Park 
projekt uzbrojenia terenów położonych w północnej 
części miasta uzyskał najlepszą ocenę i znalazł się 
na pierwszym miejscu w rankingu. W ramach tego 
ogromnego projektu ma powstać m.in. hala maga-
zynowo-produkcyjna, plac manewrowo-postojowy, 
droga wewnętrzna, oświetlenie oraz infrastruktura 
doprowadzająca media. 

andrzej Wandtke, 
prezes CeChu rzemiosł różnyCh w rumi

- Nowa hala będzie przeznaczona również dla start-upów. Wie-
rzymy, że będzie atrakcyjnym miejscem dla młodych przedsię-
biorców, rozpoczynających dopiero swoją przygodę z biznesem, 
których na starcie nie stać na budowę siedziby firmy czy stwo-
rzenie miejsca do prowadzenia działalności gospodarczej. Seg-
mentowa konstrukcja hali (podział na boksy) umożliwi firmom 
dobór powierzchni odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości 
finansowych. Zarówno włodarze miasta, zarząd spółki – inwe-
stora oraz my jako Cech jesteśmy przekonani, iż realizacja tego 

projektu spotka się z dużym zainteresowaniem ze strony lokalne-
go biznesu oraz z zadowoleniem mieszkańców Rumi i okolic.

„
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Całkowita wartość przedsięwzięcia to ponad 22 mln zł, z czego prawie 6,5 
mln zł (35%) stanowi zdobyte w konkursie dofinansowanie. Planowana inwe-
stycja ma się zakończyć najpóźniej 30 czerwca 2022 roku.

Cel: odblokoWać tereny inWestyCyjne
Spółka Rumia Invest Park, będąca w stu procentach własnością gminy, 

powstała w 2017 r aby zapewnić miastu ciągły i stabilny rozwój. Dzięki 
działalności spółki do kasy miasta mają wpływać kolejne podatki z nowych 
inwestycji, a docelowo pozyskane w ten sposób pieniądze będą w przyszło-
ści wykorzystywane z myślą o mieszkańcach. Plan ten powoli staje się rze-
czywistością. W czerwcu 2019 roku rozpoczęła się budowa odcinka ulicy 
Kazimierskiej, który na wysokości ogrodów działkowych został włączony 
w ulicę Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego. Dlaczego budowa tej ulicy 
byłą tak istotna? Ponieważ umożliwia dojazd do terenów, które miasto prze-
znaczyło pod działalność przemysłowo-usługową. Do tej pory tereny te nie 
były atrakcyjne dla inwestorów właśnie z powodu braku odpowiedniej in-
frastruktury, który uniemożliwiał umiejscowienie tam siedzib firm i prowa-
dzenie biznesu. Teraz to się zmieniło. 

noWa kaziMierska otWarta!
Przełomowy moment nastąpił w środę 23 września. To właśnie tego dnia 

można było już oficjalnie powiedzieć: Rumia otworzyła się na inwestorów. 
Oficjalnie oddano bowiem do użytku ulicę Nową Kazimierską. To świeżo 
wybudowany układ drogowy, który skomunikował tereny inwestycyjne 
(zlokalizowane przy ulicy Kazimierskiej oraz Żołnierzy I Dywizji Wojska 
Polskiego – łącznie 26 hektarów) z drogą wojewódzką numer 100. Przedsię-
wzięcie spowodowało, że obszar ten stał się już bazą dla kilku firm, a kolejne 
przymierzają się do budowy swoich siedzib.

Budowa ulicy Nowej Kazimierskiej kosztowała ponad 15 milionów zło-
tych. Przedsięwzięcie już okazało się „strzałem w dziesiątkę”. Część tere-
nów została sprzedana, a kolejne firmy podpisały umowy przedwstępne. 
W przyszłości powstaną tam nowe miejsca pracy dla mieszkańców Rumi 
i okolic. Inwestycja jest więc niezwykle istotna nie tylko z perspektywy 
miasta, ale i całego regionu.

Przygotowanie i sprzedaż atrakcyjnych gruntów to niejedyny pomysł spół-
ki na najbliższe lata. W przyszłości Rumia Invest Park będzie pozyskiwać 
kolejne tereny, jak również świadczyć opiekę poinwestycyjną firmom, które 
zagoszczą w Rumi. W dalszym ciągu będą także realizowane zadania dorad-
cze i wspierające przedsiębiorców w ich rozwoju.

fo
t. 
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Rumia otwiera się na 
inwestorów
RumiA | Szereg działań, mających na celu stworzenie inwestorom dogodnych warunków do zakładania 
firm i prowadzenia biznesu, Rumia konsekwentnie realizuje od dłuższego czasu. Kluczową rolę w koordyna-
cji całego procesu pełni spółka Rumia Invest Park. 

agnieszka rodak, 
prezes rumia invest park

- Budowa ulicy Kazimierskiej była kluczowa dla rozwoju terenów przemysłowych, ponieważ bez infrastruk-
tury drogowej łączącej tereny przemysłowe z drogą wojewódzką, bez uzbrojenia ich w media nie mieliśmy 
co liczyć na to, że jakikolwiek inwestor zlokalizuje tu swoją działalność. Początkowo nie wszyscy wierzyli, 
że damy radę, ale udało się! Dzięki inwestycji mieszkańcy zyskają nowe miejsca pracy, a gmina konkretne 
przychody w postaci nowych podatków od nieruchomości. Zabudowa magazynowa czy produkcyjna to 
coś, co przynosi gminom największe dochody – a to jest właśnie cel działalności naszej spółki. Cały czas 
działamy i witamy kolejnych inwestorów w naszym mieście. Muszę podkreślić bardzo dobrą współpracę 
z gminami ościennymi, z gdyńskim portem i wieloma innymi podmiotami. Bez pracy zespołowej tego 
wszystkiego by nie było. Dziękuję za odwagę burmistrzowi, radnym miejskim i powiatowym, ponieważ to 
była bardzo odważna decyzja, żeby nam zaufać, przekazać pieniądze i zainwestować w tę drogę. 

„

MiCHał pasieCzny, 
burmistrz rumi

– Nasza strefa przemysłowa, która ma 
przyciągnąć wielu inwestorów, działa. 
Prawdopodobnie w przeciągu 3 lat mo-
żemy dojść do 2-3 tysięcy dodatkowych 
miejsc pracy, co z naszego punktu 
widzenia jest gigantycznym wzro-
stem. Niedługo będzie tu dojeżdżać 
komunikacja miejska, zdobyliśmy także 
6-milionowe dofinansowanie na kolejny 
projekt, aby te tereny się rozrastały 
i kwitła przedsiębiorczość. Mieszkańcy 
na pewno będą bardzo zadowoleni, 
bo to właśnie dzięki właścicielom firm 
samorządy mają wyższe dochody i to 
jest ogromny skarb dla nas wszyst-
kich. Jestem dumny, że to, co kiedyś 
wydawało się tylko marzeniem, nabrało 
realnych kształtów. Korzyści będą 
ogromne: miejsca pracy dla naszych 
mieszkańców, lepsze zarobki i dzięki 
temu również większe dochody miasta. 
Pamiętajmy, że największe podat-
ki wpływają z usług, z działalności 
gospodarczej. A dzięki tym pieniądzom 
miasto może realizować o wiele więcej 
zadań społecznych dla mieszkańców. 

„

MieCzysłaW struk, 
marszałek województwa 
pomorskiego

- Odblokowanie tych 26 hektarów 
gruntów i dedykowanie dla rozwoju 
przedsiębiorczości, dla przyciągnię-
cia inwestorów, jest oczywiście ka-
pitalnym rozwiązaniem. To nigdy nie 
jest łatwe, aby władze jednej gminy 
mogły zaproponować taki projekt, 
który będzie wiązać interesy trzech 
różnych gmin. A jednak burmistrzowi 
Pasiecznemu to się udało. Gratuluję 
mu, będziemy sekundować temu 
przedsięwzięciu, a nasza instytucja - 
jaką jest Agencja Rozwoju Pomorza 
– oraz inicjatywa Invest in Pomera-
nia – która ma przyciągać inwesto-
rów – zrobi wszystko, żeby pomóc 
zagospodarować te obszary. 

„



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. 
Ważne! Podaj kontaktowy numer telefonu.
Do wygrania atrakcyjne nagrody! Najciekawsze kolorowanki opublikujemy 
w naszej gazecie lub na portalu GWE24.pl. Na prace czekamy do 15 grudnia.

Fundatorem nagród w konkursie jest
Księgarnia Feniks Wejherowo, ul. Rzeźnicka 16

tel. 672 68 56 www.fenikswejherowo.osdw.pl
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W tym roku Reda była gospodarzem XIX Ogólnopolskie-
go Dyktanda Kaszubskiego. Z powodu trwającej pande-
mii zmagania ortograficzne odbywały się w zmienionej 
formule. Konkurs dla uczniów szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych (kategorie I-IV) odbył się, jedynie 
na etapie szkolnym, w październiku, natomiast dyktando 
dla dorosłych (kategoria V i VI) zostało przeprowadzone 
online w sobotę, 21 listopada. Nagrodzeni we wszystkich 
kategoriach spotkali się w Redzie.
Zebranych powitali współtwórczyni dyktanda Wanda 
Lew-Kiedrowska oraz gospodarze miasta -Przewodni-
czący Rady Miejskiej Kazimierz Okrój i Burmistrz Miasta 
Redy Krzysztof Krzemiński. 
- Ze względu na czas pandemii zdecydowaliśmy o roz-
daniu nagród osobno dla każdej z sześciu kategorii 
– mówi zastępca burmistrza miasta Łukasz Kamiński - 
Wszyscy laureaci otrzymali nagrody ufundowane przez 
Ministerstwo Kultury, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie 
oraz Gminę Miasto Reda.
Uroczystościom towarzyszyła muzyka zespołu Redzanie 
i nagrania video tekstów dyktanda dla danej kategorii. 
Śpiewające pozdrowienie przekazała uczestnikom uzna-
na wokalistka i mieszkanka Redy Weronika Korthals, 
w towarzystwie rodziny i przyjaciół. Zwieńczeniem 
każdej części była muzyczna prezentacja miasta, czyli 
„Piosenka o Redzie”.
Wśród nagrodzonych znalazło się dwoje Redzian: trzecie 
miejsce w kategorii I (klasy I-III SP) zdobyła Zofia Dzie-
nisz ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Redzie, a wśród pro-
fesjonalistów wyróżnienie uzyskał nauczyciel ze Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Redzie pan Paweł Wittbrodt.
Pełna lista nagrodzonych znajduje się na stronie 
www.kaszubi.pl

pisali po kaszubsku
reda | W ubiegłą sobotę, 28 listopada, w auli zespołu 
szkolno-przedszkolnego nr 1 w redzie odbyło się 
uroczyste podsumowanie XiX edycji ogólnopolskiego 
kaszubskiego dyktanda „królewionka w pałacu”.

Transmisje odbywały się codziennie na 
kanale YouTube Kurtyny. Widzom za-
prezentowano 13 spektakli walczących 
o Kurtynę Pięciolecia. Były to zwycię-
skie i wyróżnione spektakle minionych 
czterech edycji Przeglądu oraz laureaci 
Kurtyn Publiczności. Spektaklom to-
warzyszyły wywiady przeprowadzane 
w Studiu Kurtyny z osobami towarzy-
szącymi Kurtynie - reżyserami, aktora-
mi oraz organizatorami. Widzowie V 
Kurtyny byli zaproszeni do okoliczno-
ściowych aukcji charytatywnych ręko-
dzieła Sióstr Karmelitanek Bosych oraz 
cegiełek na rzecz budowy Katolickiego 
Centrum Kultury w Gdyni Małym Kac-
ku jak również do głosowania na nagro-
dę publiczności.

W sobotę 28 listopada o godzinie 20:45 
przegląd zakończył nagrany na tę oko-
liczność koncert zespołu African Music 
School z Republiki Środkowoafrykań-
skiej. Koncert poprzedziły wystąpienia 
Pani Katarzyny Gruszeckiej-Spychały 
– Wiceprezydent Gdyni oraz Pana Ja-
rosława Biereckiego – Przewodniczące-
go Rady Programowej Stowarzyszenia 
K.A.C.K. - podsumowujące tegoroczną 
edycję Przeglądu oraz podziękowania 
Jarosława Szydłaka Prezesa Stowarzy-
szenia K.A.C.K. Gala zakończyła się 
ogłoszeniem zwycięzców V Kurtyny. 
Jury pod przewodnictwem Anny Ha-
lasz przyznało cztery Kurtyny Specjalne, 
każdą o wartości 1.000 PLN, które trafiły 
w ręce: Teatru 40 Serc z Warsztatów Te-

rapii Zajęciowej Caritas w Rumi, Teatru 
Krzesiwo z Warszawy, Teatru Ephata 
z Gdańska oraz Teatru Biuro Rzeczy 
Osobistych z Gdyni. Brązowa Kurtyna 
Pięciolecia z przypisaną nagrodą 1.500 
PLN trafiła do Teatralnej Szóstki z Rumi 
za spektakl „Wpadła bomba do piwnicy”. 
Po Srebrną Kurtynę Pięciolecia o war-
tości 2.500 PLN sięgnęły Wychowanki 
Sióstr Pasterek z Pniewitego z Teatru 
Czarne Owieczki za spektakl „Wolność”. 
Złota Kurtyna Pięciolecia z nagro-
dą w wysokości 5 tys. zł ufundowana 
i wręczona przez Wojciecha Szczurka, 
prezydenta Gdyni, trafiła w ręce Gru-
py Teatralnej Dzikie Koty z Kłodzka za 
spektakl „Wesele”.Publiczność zdecydo-
wała, że jubileuszowa Kurtyna Publicz-

ności z nagrodą 1 tys. zł trafi w ręce 
Gwiazd z 13 z Gdyni.
- Dziękujemy wszystkim instytucjom, 
firmom i osobom prywatnym, bez 
wsparcia których Kurtyna nie mogłaby 
się odbyć – mówią organizatorzy. - Dzię-
kujemy też Widzom za wierne – liczone 
w tysiącach wejść zarówno na kanał na 
YouTubie jak i na profil facebookowy 
Kurtyny – towarzyszenie piątej edycji tej 
imprezy. Bądźcie z nami w dalszym cią-
gu na YouTube Kurtyna Mały Kack Gdy-
nia, na www.kurtynamalykack.pl oraz 
na FB @przegladkurtyna, gdzie w każdej 
chwili można wrócić do poszczególnych 
dni V Kurtyny i gdzie również pojawią 
się szczegóły VI edycji Przeglądu, zapla-
nowanej na listopad 2021 r.  /raf/

Walczyli o Kurtynę Pięciolecia
KuLtuRA | W bezpiecznej formule on-line trwał piąty już Przegląd Teatrów Amatorskich im. Marka Hermanna 
Kurtyna 2020 zorganizowany przez Stowarzyszenie Katolickie Amatorskie Centrum Kultury w Gdyni Małym Kacku. 

śWiąteCzna szopka
Wejherowskie Centrum Kultury zaprasza do 
udziału w konkursie plastycznym skiero-
wanym do rodzin, grup, a także indywidual-
nych miłośników okresu świątecznego. 
- Odkryjcie magię oczekiwania na najpięk-
niejsze w roku święta, podczas tworzenia 
niepowtarzalnych szopek – zachęcają 
organizatorzy. - Rozwińcie swoją kreatyw-
ność i w gronie najbliższych celebrujcie 
tradycje Świąt Bożego Narodzenia. Do 
wygrania cenne nagrody!
Tradycja tworzenia szopek bożonarodze-
niowych trwa od wieków. Szopki symboli-
zujące pokój, miłość i nadzieję, towarzyszą 
corocznym obchodom Świąt Bożego Naro-
dzenia. Chcąc podtrzymywać i kultywować 
tę tradycję Wejherowskie Centrum Kultury 
organizuje otwarty konkurs tworzenia 
szopek bożonarodzeniowych. Zakończy się 
on pokonkursową wystawą prac, prezento-
waną w foyer Filharmonii Kaszubskiej.
Termin składania prac - do 9 grudnia 2020 
r., do godz. 16.00. Szczegóły na stronie 
wck.org.pl. 
/raf/
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słoMa w balotach 120x150, siano, 
słoma w kostkach z magazynu, moż-
liwość transportu, tel. 506 250 477

pług 4 skibowy, stan dobry, cena 
1150 zł, Szemud, tel. 510 751 837

słoMa owsiana, sucha, 120:120, cena 
35 zł, Częstkowo, tel. 510 751 837

zieMniaki, 80 groszy wineta, tel. 
510 751 837

sianokiszonka, 80 zł, Szemud, 
tel. 510 751 837

siano, 75 zł, suche, Częstkowo, tel. 
510 751 837

słoMa, 30 zł, sucha, Szemud, tel. 
510 751 837

ubijaCzka cukiernicza, mikser do 
gastronomii sprzedam, tel. 694 642 
709

sprzedaM kwiaty pokojowe i ogro-
dowe, wieloletnie oraz skalniaki od 10 
zł, szt. tel. 790 290 835

sprzedaM odkurzacz POWERMED 
przeciwalergiczny, na mokro, mao 
używany, 850 zł, Sierakowice, tel. 790 
290 835

sprzedaM słoiki 1, no lit., z nakręt-
kami większa ilość szt. 1 zł, Sierakowi-
ce, tel. 790 290 835

lodóWkę side by side firmy DAWE-
OO, 3 letnią, tanio sprzedam, tel. 576 
204 945

sprzedaM stół, ławę szwedzką 
rozkładaną, express do kawy firmy 
braun, żelazko tefal - nowe, szynko-
war - nowy, szybkowar 2 szt., tor sa-

mochodowy dla dzieci w wieku od 10 
lat (autodracha) tel. 576 204 945

sprzedaM drzwi metalowe 80x185, 
2 żyrandole lustrzane, tel. 576 204 945

sprzedaM chodnik dywanowy, be-
żowo-brązowy, 1x6 m, tel. 576 204 
945

złota rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, trans-
port, prace w ogrodzie, okolice Luzi-
na, 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

sto i okolice, tel. 601 677 964

profesjonalna fotografia oko-
licznościowa: śluby, wesela, sesje ple-
nerowe, chrzty, komunie, tel. 697

RÓŻNE

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

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

NIERUCHOMOŚCI

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

do WynajęCia

ruMia pomieszczenie, parter do wy-
najęcia, tel. 694 642 709

OGŁOSZENIA uWaga... noWy nuMer ogłoszeń za 2 zł 7248!

MOTORYZACJA

sprzedaM

skoda 105S, 39 lat, motor: 1043 cm, 
IGaS (BRC), cytrynowa, cena 2222 zł, 
Tczew, tel. 574 797 077

EDUKACJA

porady z matematyki, fizyki i che-
mii udzielę uczniowi przez telefon. 
Tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

sprzedaM komputer, dysk 120 GB, 
klawiatura Vobis, monitor LCD TV Sam-
sung 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-

www.gwe24.pl | redakcja@expressy.pl | www.expressy.pl

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

REDAKTOR NACZELNY: 
Piotr Ruszewski 
p.ruszewski@expressy.pl

DYREKTOR HANDLOWY: 
Rafał Laskowski
r.laskowski@expressy.pl

DZIENNIKARZE: 
Rafał Korbut,

OPRACOWANIE GRAFICZNE I SKŁAD: 
Łukasz Wick

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

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

ISSN 2544-9591
WYDAWNICTWO, NORDAPRESS PPHU, 
84-200 Wejherowo, ul. Gniewowska 7, 
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 12 000 egzemplarzy

Rozpowszechnianie redakcyjnych 
materiałów publicystycznych bez zgody 
wydawnictwa jest zabronione.

ReDAKcjA GDAŃSK: 
Aleja Zwycięstwa 24, 80-219 Gdańsk,
tel./fax. 58 736 16 92,
tel. 58 736 33 22

@expressy.pl

WYKAZ KATEGORII:
na nr 79567 (9 zł + VaT)
TOWaRzYSkie: EXP.TOW.

DaM PRaCĘ: EXP.PDP.

SzUkaM PRaCY: EXP.PSP.

USłUgi: EXP.USL.

na nr 7248 (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.

Obserwuj nasz profil expressy.pl 
na issuu.com

WydzierżaWię

nieuzbrojoną działkę 
na ul. Słowińców 
w Wejherowie - 
powierzchnia 800 m2

tel. 793-600-155

suCHe dreWno 
opałoWe
120 zł/mp

 koMinkoWe
180 zł/mp

transport :
Reda, Rumia, Wejherowo

20 zł

tel. 785 111 111
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