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1 MILION DLA MIESZKAŃCÓW
Trwa kolejny rok realizacji
programu żywnościowego, który jest prowadzony w naszym
mieście. Aby zrealizować to zadanie razem pracuje 11 organizacji pozarządowych, gmina
oraz Pomorski Bank Żywności.
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79. rocznica wybuchu Nie mamy pieniędzy na drogi?
II Wojny Światowej A na sport? - miliony
W 79. rocznicę wybuchu II Wojny ŚwiaWielu mieszkańców Rumi wciąż nie doczekało się utwardzonych
towej mieszkańcy i delegacje władz mia- dróg. Brakuje też pieniędzy na węzeł integracyjny, ale nie na sport.
sta oraz Stowarzyszenia Narodowa Rumia złożyły kwiaty w miejscach pamięci Brakuje
porządnych dróg
związanych z tą tragiczną rocznicą.
O godzinie 17:00 złożono
kwiaty na grobach Żołnierzy, Hipolita Roszczynialskiego i Tadeusza Zleśnego,
po czym przedstawiciele
władz udali się pod obelisk
przy ul. Chełmińskiej. Delegacje złożyły również kwia-
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ty przy pomniku Żołnierzy
Armii Krajowej.
Następnie w kościele
pod wezwaniem św. Józefa i Judy Tadeusza (ul.
Podgórna 1) odbyła się
uroczysta Msza Święta w
intencji Ojczyzny.

W opłakanym stanie są
ulice we wszystkich dzielnicach. W sierpniowym numerze urzędowego biuletynu
przedstawiono mapę dróg,
jaką władze z PO obiecują
wybudować jeszcze w tym
roku. Chociaż mapa na pierwszy rzut oka może wydawać
się obiecująca, po krótkiej
analizie widać jasno dwa "haczyki". Pierwszy - przytłaczająca większość planowanych
"inwestycji" to nie budowa
asfaltowych dróg, ale wykładanie płytami YOMB.
Drugi "haczyk" - w biuletynie nie ma mowy jedynie o "budowie dróg i
chodników", ale o budowie "dróg lub ich odcinków" oraz "chodników lub
ich odcinków". Władze nie
precyzują jednak, co oznacza ów odcinek: połowę,
1/3 długości drogi, a może
kilka metrów? Oznacza to,
że zamiast wyczekiwanej
przez lata drogi możemy
otrzymać jedynie jej krótki
odcinek. Teoretycznie i w
tym wypadku, według założeń Urzędu, "inwestycja"
będzie "zrealizowana".
Machina propagandowa Urzędu Miasta rozkręciła się do tego stopnia,
że mieszkańcy mogą odnieść wrażenie, iż węzeł
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integracyjny na Janowie
powstanie lada chwila.
Jednak i na tę inwestycję
pieniędzy wciąż brakuje, a próbując ratować
swój wizerunek, władze
miasta sprytnie próbują
przypisać sobie zrealizowany przez kolej remont dworca na Janowie.

Miasto wyda miliony złotych na bieżnię lekkoatletyczną
Dlaczego ekipa Platformy Obywatelskiej tworzy
mieszkańcom YOMB-miasto, zamiast budować porządne drogi? Władze tłumaczą to brakiem środków.
Jednak, jak pokazuje m. in.
ostatni przykład budowy
bieżni lekkoatletycznej na
stadionie MOSiR, na sport
pieniądze już są. I to niemałe, bo jak czytamy na stronie Urzędu Miasta - koszt
wybudowania 400 m bieżni
wyniesie gminę 5 mln zł!
Czy to dużo? Dla porównania, w zeszłym roku
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przy Zespole Szkół Ogólnokształcących również powstała bieżnia. Jednak jej
koszt był 25-krotnie mniejszy i wyniósł 200 tys. zł.
Bieżnia na stadionie ma
mieć 4 tory, jednak docelowo ma być ich 6. W planach jest też "przebudowa
rozbiegu do skoku w dal i
trójskoku, rzutni do rzutu kulą, a także budowa
zakola lekkoatletycznego
do skoku wzwyż. Przewidywana jest również wymiana bramek na boisku
trawiastym, nowe oświetlenie oraz ogrodzenie".
Nowa bieżnia ma posiadać system odwadniania,
a żwirowa nawierzchnia
zastąpiona zostanie tartanem. Oprócz przebudowy, prace obejmują
budowę boiska lekkoatletycznego do treningów.
Może więc miastu wcale
nie brak pieniędzy, ale dobrej woli? Już wkrótce przekonamy się, jak mieszkańcy
odbiorą takie "gospodarowanie" naszymi pieniędzmi.
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Prezes
Stowarzyszenia
Narodowa Rumia
„Sport jest oczywiście
ważny, ale nie najważniejszy. Bieżnia za 5 milionów, 1 mln premii dla
urzędników, ogromne
wydatki na propagandę
to tylko niektóre z przykładów
niegospodarności rumskich władz.
Burmistrz i jego ekipa
trwonią pieniądze, które powinny być przeznaczone na budowę porządnych dróg, zamiast
wykładania ich płytami
YOMB” - komentuje
Tomasz Kłeczek ze Stowarzyszenia Narodowa
Rumia. „W Rumi w dalszym ciągu mamy ulice
bez kanalizacji (np. ul.
Żołnierzy I Dywizji WP).
Stan wielu dróg jest katastrofalny (Konopnickiej, Reja). Wydawanie
5 milionów na bieżnię
w tej sytuacji to kpina z
mieszkańców naszego
miasta, których prośby
o budowę drogi równocześnie zbywa się twierdzeniem, że brak jest
środków” - dodaje.
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Urzędnicy przeprowadzają się
do nieistniejącego budynku

Żywa lekcja historii
w Muzeum Stutthof

Tym razem gołym okiem widać, że propaganda sukcesu w Rumi nie do końca wyszła. Z niedawnego wydania „Expressu Rumskiego” dowiedzieliśmy się
o „wyczekiwanej przeprowadzce Urzędu Miasta”. Dość zadziwiająco brzmi
stwierdzenie, że władze miasta opuszczą obecny budynek, skoro nowy nie został zbudowany. Więcej - nie został jeszcze nawet zaprojektowany.

2 września 2018r. uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 10 w Rumi pod opieką wicedyrektorów: p. B. Awsiukiewicz, p. J. Szulc wzięli aktywny udział
w uroczystościach upamiętniających
historię II wojny światowej.

W gazecie czytamy, że
decyzja o budowie nowej
siedziby Urzędu Miasta
nie jest wielkim zaskoczeniem, bo władze od dłuższego czasu mówiły o tych
planach. Poza tym - cytujemy dokładnie artykuł
- „wszystko wskazuje jednak, że proces przenosin
siedziby rumskich władz zacznie się jeszcze za kadencji
obecnego burmistrza, Michał Pasiecznego”.
Zdecydowanie popieramy przenosiny, ale takie
prawdziwe, nie wirtualne.
Aktualna kadencja kończy
się za miesiąc, więc może
zapowiedź to spóźnione
prima aprillis? Zapewne
to niefortunne stwierdzenie pojawiło się z dobrej
woli albo niedopatrzenia,
bo przecież w tym samym
artykule dziennikarz pisze, że nie wiadomo na
kiedy właściwie „planowany jest początek prac
związanych z przenosinami”, a „daty przeprowadzki władz miasta do nowej
siedziby nie sposób jeszcze oszacować”.
Fakty w sprawie nowego
Urzędu Miasta
Rok temu Rada Miejska
wyraziła zgodę na "podjęcie działań zmierzających
do przygotowania realizacji projektu”. W rezultacie
przeprowadzonych analiz
wskazana została lokalizacja skrzyżowania ulic
Dąbrowskiego i Starowiejskiej. Związane z nią pozytywy to fakt, że znajdują

się tam działki gminne
(miasto nie będzie ponosić kosztów wynikających
z kupna gruntów), obszar
ten stanowi nieformalne
centrum Rumi (umiejscowienie UM w połączeniu
z innymi usługami, takimi,
jak poczta i banki może
powodować dalsze kształtowanie się faktycznego
centrum).
Nowy UM ma być
zbudowany w formule
partnerstwa publiczno-prywatnego. Polega to
na tym, że partner prywatny wykłada dużą część
środków finansowych na
cel publiczny, czyli w naszym przypadku na budynek Urzędu Miasta.
Realizuje również i dla siebie część inwestycji pod
działalność komercyjną,
na której będzie zarabiał.
Wydać na to trzeba - według cen, które obecnie
funkcjonują na rynku - około 20-25 milionów złotych.

Wszystko poprzedzone
jest szczegółowymi analizami i przetargiem, który
wyłoni najlepszą ofertę
dla miasta. Choć obecna
kadencja samorządu kończy się za miesiąc, to do
żadnego przetargu miasto
jeszcze nie przystąpiło i
przy skrzyżowaniu Starowiejskiej i Dąbrowskiego
jest parking, częściowo
zlokalizowany w miejscu,
gdzie był „bazar” (a urzędnicy raczej nie będą pracować na parkingu). Od
dawna znajduje się tam
również księgarnia, ale ta
(według zapowiedzi) ma
być zachowana. Zapowiadana jest natomiast
przebudowa całego terenu, której efektem będzie
"powstanie wysokiej klasy
budynku użyteczności publicznej (nowy urząd miasta Rumi), wraz z niezbędną infrastrukturą”.
W czerwcu br. Rada
Miejska zastanawiała się

nad możliwością budowy podziemnego parkingu i przebudowy lub
rozbudowy skrzyżowania
ulic Starowiejskiej - Dąbrowskiego, ale jak na
razie podjęta została tylko uchwała w sprawie
„woli” dotyczącej lokalizacji UM. Żadne jednoznaczne zapowiedzi dotyczące budowy nie zostały
przedstawione.
Tytuł w „Expressie
Rumskim” zapowiadający "wyczekiwaną przeprowadzkę” to zapewne
tylko niedopatrzenie, bo
przecież nowy budynek
jest faktycznie w planach.
Swoją drogą gazeta jakiś
czas temu napisała, że
„w lipcu ruszy budowa”
mieszkań komunalnych w
Rumi (tam, gdzie nawet
pierwsza łopata nie została wbita). Gratulujemy
więc optymizmu!
Red.

79 lat temu, 2 września
1939 roku na teren tworzącego się KL Stutthof
przybył pierwszy transport więźniów - Polaków zatrzymanych przez
Niemców w pierwszych
dniach II wojny światowej.
W uroczystości wzięły
udział trzy byłe więźniarki: Maria Liberadzka, Genowefa Szopinska i Małgorzata Hinca. Oficjalne
wystąpienie w imieniu byłych więźniów – zgodnie z
ponad pięćdziesięcioletnią
tradycją – wygłosił 98-letni
Feliks Werner Rzeźnikow-

ski – nr obozowy 19384;
harcerz, żołnierz ZWZ-AK,
po wojnie represjonowany przez komunistyczne
władze, w tym przez funkcjonariuszy PUBP w Kościerzynie, dziś honorowy
obywatel Kościerzyny.
Po zakończeniu uroczystości pod głównym
Pomnikiem Ofiar Obozu
nastąpiło otwarcie nowej,
ważnej wystawy o Polakach z terenu Wolnego
Miasta Gdańsk, którą przygotowała grupa pracowników Muzeum Stutthof w
Sztutowie.
Redakcja

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 10 w Rumi pod opieką
p. B. Awsiukiewicz
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Czy obiecany blok komunalny powstanie?
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W czerwcu pisaliśmy o przetargu na budowę budynku przy ul.
Żwirki i Wigury, który powinien już być gotowy, a nie wbito nawet pierwszej łopaty. Teraz jest jeszcze gorzej. Następny przetarg
(pierwszy unieważniono) został ogłoszony w lipcu, a do końca
sierpnia podano jedynie informację o tym, że złożono oferty. Rozstrzygnięcie nastąpiło dopiero w pierwszej połowie września.

POMAGAMY I BĘDZIEMY POMAGAĆ!
Współpracujemy z wszystkimi
na rzecz rozwoju
naszego miasta
i jego Mieszkańców!
Zapraszamy do współpracy
Prezes Stowarzyszenia Nasza Rumia

Bogdan Formella
4

Burmistrz
Pasieczny
i przewodniczący Rady
Miejskiej Ariel Sinicki od
kilku lat zapowiadają budowę nowych mieszkań
komunalnych w Rumi. W
czerwcu tego roku napisaliśmy, że od 2015 roku
dotychczasowi lokatorzy
mogli wykupić mieszkanie
za 25 procent wartości.
Dzięki dużemu upustowi, zgłoszeń do Urzędu
Miejskiego były dziesiątki.
Weryfikowano czy nie ma
zaległości w opłatach, czy
najemcy zajmują lokale
bezterminowo, sprawdzano jaka jest wartość i pytano czy sprzedaż nastąpi w
formie ratalnej. Pozyskane
pieniądze były odkładane
na budowę nowych mieszkań. Wiosną 2015 roku
Burmistrz Pasieczny zapowiedział, że pierwsze będą
oddane w ciągu dwóch,
trzech lat, a więc w 2017,
najdalej w 2018 roku, ale
do tej pory nie wybudowano ani jednego.
W dniu 13 czerwca 2018
miasto ogłosiło przetarg
„Budowa
komunalnego
budynku mieszkalnego”
z planowanym terminem
oddania obiektu na 9 grud-

nia 2019. Ale przetarg został unieważniony. Kierownik Referatu Zamówień
Publicznych mgr Anita
Romanowska napisała, że
„oferta przewyższyła kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie
zamówienia”
(podobno
środki na budowę nowych
mieszkań
komunalnych
udało się zgromadzić już
jakiś czas temu „dzięki realizacji programu wprowadzonego przez burmistrza
oraz miejską radę”, ale jak
widać było ich za mało).
W lipcu ogłoszony został nowy przetarg i... znowu powstał problem. Po
pierwsze, kwota jaką urząd
zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia
to 5,3 miliona złotych, a
oferty opiewały na 5,4 mln
zł oraz 5,5 mln zł za budowę i 60 miesięcy rękojmi i
gwarancji (koniec końców
wybrana została jedna z
tych firm).
Po drugie, termin zakończenia (nawet nie rozpoczętej jeszcze) budowy
został odsunięty z grudnia
2019 na marzec 2020. Dokumenty Referatu Zamówień Publicznych rzucają

więcej światła na to. Jeden z oferentów napisał:
„Wskazuję, że wyznaczony
przez Inwestora termin na
wykonanie robót w przedmiotowym postępowaniu
przy założeniu „normalnej
zimy” jest nierealny. W
pierwszym postępowaniu
(...) wyznaczony termin
był bardzo napięty, obecnie przetarg odbywa się
prawie 2 miesiące później, a termin nie uległ
żadnemu
przesunięciu
(...) Projekt zakłada wykonanie budynku metodą
tradycyjną, w związku z
czym niezbędny jest okres
„schnięcia” betonu, etc. Z
uwagi na powyższe wykonanie budynku w terminie
wyznaczonym przez Inwestora jest fizycznie niewykonalne (przy założeniu
normalnych
zimowych
warunków atmosferycznych). W związku z powyższym wykonawca wnosi
o wydłużenie terminu o
trzy miesiące”. Urząd wyraził zgodę. Innymi słowy,
mamy następny, jeszcze
większy poślizg i mieszkań komunalnych nie będzie ani w bieżącym, ani w
przyszłym roku...
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W Rumi nadal jest bardzo wiele
do zrobienia

Łucja Słowikowska
Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Polityki
Społecznej i Prorodzinnej Rady Powiatu
Wejherowskiego, członek Komisji Rewizyjnej,
członek Powiatowej Rady Rynku Pracy.

Łucja Słowikowska jest radną Powiatu Wejherowskiego III i V kadencji. Aktualnie pełni funkcję przewodniczącej Komisji Zdrowia,
Polityki Społecznej i Prorodzinnej oraz członka Komisji Rewizyjnej,
pracuje również w Powiatowej Radzie Rynku Pracy. W radzie tej
zajmuje się m.in. ustalaniem kierunków kształcenia młodzieży,
przy współpracy z dyrektorami szkół prowadzonych przez powiat
wejherowski. W nadchodzących wyborach samorządowych będzie startowała z pozycji nr 2 na liście PiS.
Jej działalności podlegają
m.in. Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, Ognisko
Wychowawcze im. „Dziadka Lisieckiego” w Rumi,
Dom Pomocy Społecznej w
Wejherowie i Dom Pomocy
Społecznej w Strzebielinku.
Współpracuje również z
Państwowym Powiatowym
Inspektorem Sanitarnym.
Pani Łucja organizuje
komisje wyjazdowe, gdzie
wraz z ich członkami zapoznaje się z bieżącą działalnością i wykonywanymi
inwestycjami w podległych
placówkach.
Brała udział w przygotowywaniu uchwał w sprawie powiatowej strategii

polityki społecznej oraz w
sprawie przyjęcia powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych. Bardzo ważną rolę
w jej działalności odgrywa
Powiatowa Rada Rynku
Pracy gdyż to właśnie od
niej, zależy czego uczyć się
będzie młodzież w szkołach, do jakiego zawodu
będzie przygotowywana.
Ważne jest, aby kształcić
się w odpowiednim kierunku pon., dynamicznie
zmieniające się warunki
na rynku pracy wymuszają
ciągłe zmiany kierunków
kształcenia, aby zapewnić
sobie dobre wykształcenie i zdobyć poszukiwany
zawód. W zakres jej działalności wchodzi również

udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskaniu odpowiednich pracowników,
a osobom bezrobotnym i
poszukującym pracy w uzyskaniu zatrudnienia.
Analizuje wraz z członkami komisji realizację Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie. Przyjmuje informacje na temat
sprawowanego
nadzoru
oraz wspierania pieczy zastępczej na terenie powiatu
wejherowskiego.
Pozytywnie opiniowała
Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku
Pracy na lata 2016-2020. Na
posiedzeniach komisji oma-

Porozmawiajmy o ekonomii
W dniach 4-6 września w Krynicy odbyło się 28. forum ekonomiczne organizowane przez Instytut Wschodni. Tegoroczna edycja zgromadziła około 5 tysięcy uczestników. Jednym z głównych tematów poruszanych
w trakcie tego wydarzenia były europejskie interesy
i wartości w kontekście procesów integracji.
Jednym z prelegentów
był metropolita krakowski
abp Marek Jędraszewski,
który mówił o budowaniu
wspólnoty między państwami właśnie w oparciu
o wykształcone przez wieki wartości. Debatowano
także nad kwestiami konsolidacji wielkich przedsiębiorstw czy też kondycji
polskich firm na tle konkurencji na rynku środkowoeuropejskim.

Fuzja gigantów
W Krynicy poruszano
temat połączenia dwóch
polskich gigantów petrochemicznych – PKN Orlen i
grupy Lotos. W rankingu najsilniejszych przedsiębiorstw
regionu Europy Środkowo-Wschodniej przygotowanym przez międzynarodową
grupę Coface we współpracy
z Rzeczpospolitą PKN Orlen
zajął pierwsze miejsce, a Lotos ósme. To pokazuje jak

poważnymi graczami w naszym regionie są te przedsiębiorstwa. Ich połączenie ma
wzmocnić pozycję polskiego
przemysłu petrochemicznego. Tak wielka operacja finansowa ze względu na unijne
przepisy antymonopolowe
wymaga zgody Komisji Europejskiej, która powinna być
wydana w pierwszym kwartale przyszłego roku. Ten
manewr ma być kolejnym
krokiem dla PKN Orlen w bu-

Urodzona w Rumi, mężatka, 2 dorosłych
dzieci. Wieloletnia radna miasta Rumia i powiatu Wejherowskiego, członek Akcji Katolickiej, zasiada w Zarządzie Fundacji "Słowo"
- współorganizator „Orszaku Trzech Króli” w
Rumi.
Prowadzi wraz z mężem od 27 lat ﬁrmę
rodzinną "Ostatnia Posługa".
Kontakt:
slowikowska@mail.e.pl

wiane są tematy dotyczące
bieżącego funkcjonowania
służby zdrowia na terenie
powiatu wejherowskiego.
Ze względu na istotne
znaczenie dla mieszkańców
miasta i powiatu interesuje
się funkcjonowaniem Szpitala Specjalistycznego im.
F. Ceynowy w Wejherowie.
Zorganizowała posiedzenie
komisji w szpitalu, gdzie zapoznano się z warunkami
pracy Oddziału Kardiologii i
Oddziału Pediatrii szpitala.
Wraz z członkami komisji
pozytywnie opiniuje wnioski dyrektora szpitala w

sprawie udzielania dotacji,
zarówno na remont oddziałów jak i zakup sprzętu.
Jako członek komisji rewizyjnej bierze udział w
kontrolach w zakresie organizacyjno – finansowym
jednostek oraz uczestniczy
w rozpatrywaniu skarg na
działanie Starosty Wejherowskiego oraz dyrektorów jednostek. Opiniuje
roczne wykonanie budżetu
powiatu i głosuje w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu.
Pani Słowikowska czynnie
bierze udział w uroczysto-

ściach powiatowych i gminnych dotyczących zarówno
jej zakresu działania jak i
ważnych dla powiatu wydarzeń, takich jak np. dożynki
powiatowe czy uroczystości
patriotyczne. Uczestniczy w
szkoleniach i zdobywa certyfikaty krajowe i europejskie,
które pomagają jej zarówno
w spełnianiu obowiązków
radnej jak i poszerzają jej zakres wiedzy. Na bieżąco zaznajamia się z problemami,
które dotyczą mieszkańców
Powiatu Wejherowskiego z
zakresu jej kompetencji oraz
stara się je rozwiązywać.

dowaniu swojej silnej pozycji
na rynku – wcześniej udało
się przejąć jedno z przedsiębiorstw petrochemicznych.
Powrót legendy
Jedną z największych
atrakcji i ciekawostek
28. Forum Ekonomicznego
w Krynicy była prezentacja
Warszawy M20 GT. Samochód mający nawiązywać
do najlepszych tradycji
polskiej motoryzacji został
zaprezentowany przez firmę KHM Motors mającą
prawa do posługiwania
się nazwą „Warszawa”. Samochód skonstruowano
na bazie platformy forda
mustanga przy udziale pracowników Politechniki Krakowskiej, mających wkład
m.in. w wygląd karoserii
samochodu.
Warszawa

M20 GT posiada nowoczesną, aerodynamiczną
linię nadwozia oraz 5-litrowy silnik o mocy 420 koni
mechanicznych
pozwalający osiągnąć prędkość
270 km/h oraz rozpędzić
się do „setki” w kilka sekund. Produkcja ma być
skierowana do klientów
indywidualnych i wynosić około 10 samochodów
rocznie. Firma KHM planuje również wskrzeszenie
słynnej syreny w nowoczesnej, sportowej wersji.
Propaganda sukcesu
Forum Ekonomiczne w
Krynicy wykorzystywane
jest jako tuba propagandowa ekipy aktualnie sprawującej władzę. Tak było także
i tym razem. Chwalono się
pozycją Orlenu czy Lotosu

w regionie, pokazywano
nową wersję Warszawy
czy dumnie prezentowano
wskaźniki wzrostu gospodarczego. Rzeczywistość
nie jest jednak tak kolorowa. W czasie, kiedy w
Krynicy dyskutowano o
gospodarce, firma Solaris
produkująca autobusy i
tramwaje jeżdżące w miastach całej Europy, przejmowana była przez hiszpańskie przedsiębiorstwo.
Również nowe rozwiązania
legislacyjne – jak chociażby
system płatności podzielonej VAT nie służą przedsiębiorcom. Warto zatem
brać poprawkę na entuzjazm związany z forum w
Krynicy.
AG
5
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Wmurowanie aktu erekcyjnego
pod budowę nowej siedziby

Ogniska Wychowawczego w Rumi
Placówka im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” będzie miała nową siedzibę. Uroczyste wmurowanie aktu
erekcyjnego odbyło się w gronie samorządowców,
pracowników placówki, a także jej wychowanków.
W ramach inwestycji
powstaną trzy domy, w
których mieścić się będą
pokoje
dwuosobowe.
Oprócz tego powstanie
także boisko do piłki nożnej, boisko do siatkówki i
koszykówki, siłownia zewnętrzna i altanka.
Pracownicy, a także
wychowankowie nie kryli

wzruszenia podczas spotkania bowiem na ten
moment wszyscy czekali
blisko 25 lat.
W każdym domu zamieszka 14 dzieci. Placówka pełnić będzie funkcję
specjalistyczno - terapeutyczną. Łączny koszt inwestycji to 5,3 miliona złotych. Podczas spotkania

nastąpiło także uroczyste
podpisanie aktu erekcyjnego, który następnie
wraz z innymi pamiątkami
wbudowany został pod
fundamenty
placówki.
Wszyscy przybyli goście
otrzymali
pamiątkowe
medale, które powstały
specjalnie na tę uroczystość.

- To historyczny
moment,
jesteśmy świadkami tworzenia nowej
karty historii naszej placówki, dziękujemy samorządowi powiatu wejherowskiego, a także
samorządowi Rumi – mówiła dyrektorka placówki
Ewa Myć-Szopińska.

6

- Cieszę się, że wychowankowie Ogniska Wychowawczego już niedługo będą mogli zamieszkać w nowej siedzibie, postaramy się stworzyć
im takie warunki żeby czuli się jak w domu – podkreślała
podczas spotkania Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.
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Dziwne ruchy przy zakupie terenu przez miasto

Nasze śledztwo: Rada Miejska zgodziła się na to,
żeby Burmistrz Pasieczny kupił m.in. cześć budynku znajdującego się w stanie surowym (który trzeba
dokończyć) przy ul. Sabata. Potem - akurat wtedy,
gdy w Rumi zaczęto mówić, że wygląda to dziwnie
- z uchwał się wycofano i wprowadzono nowe projekty. Według tej ostatniej gmina wyda ponad 3 miliony złotych.

Według tablicy informacyjnej będzie tam prowadzona działalność - oprócz Klubu Integracji Społecznej - usługowa

Zaczęło się tak: w
czerwcu Rada Miejska
zgadza się się na kupno
2/3 praw do nieruchomości przy ulicy Sabata. To
grunt i dwupiętrowy budynek w stanie surowym,
który znajduje się na tym
gruncie. Kupno to będzie
zrealizowane ze środków
UE oraz budżetu miasta,
ponieważ ma to związek z
projektem „Rewitalizacja
Zagórza w Rumi”.
Uzasadnienie
mówi
o tym, że „nabycie nie-

ruchomości
powiększy
gminny zasób i pozwoli
przede wszystkim, docelowo, na stworzenie i
prowadzenie w budynku
(posadowionym na tej
nieruchomości - przypis
redakcji) „Klubu Integracji
Społecznej w Rumi, w którym to będą realizowane
(…) zadania na rzecz osób
wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Kwota na ten
zakup, która będzie wydana to półtora miliona

złotych. Projekt uchwały
wskazuje, że nieruchomość stanowi „własność
Skarbu Państwa”. O tym,
że dzierżawa wieczysta
jest w rękach prywatnej
firmy już nie ma mowy.
Druga decyzja jest tylko pozornie niezwiązana
z pierwszą: Rada zgadza
się na zamianę nieruchomości. Rumia odda 2 834
metry kw. przy Borówkowej, które znajdują się na
trzech działkach, a dostanie 1 662 metry kw. przy

Sabata i 1/3 udziałów w
nakładach, które zostały
poczynione w znajdującej
się tam nieruchomości
(tej w stanie surowym).
W projekcie uchwały jako
właściciel wskazany jest
Skarb Państwa i znowu
nie ma mowy o tym, że
to dzierżawa wieczysta
prywatnej firmy (przedsiębiorstwo miało dostać
więc działki przy Borówkowej, które mogą być
warte ponad 1 mln zł,
ponieważ w planie zagospodarowania przestrzennego dla tego miejsca jest
ciekawy zapis: nieruchomość to teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej, mieszkaniowej jednorodzinnej z
usługami).
Trzecia decyzja zostaje
podjęta również w czerwcu 2018: Rada Miejska
zmienia budżet miasta.
W projekcie znajduje
się dokładnie taki zapis:
zwiększa się wydatki o 1,5
mln zł z przeznaczeniem
na wykup gruntów pod

budowę dróg oraz zakup
nieruchomości na potrzeby Klubu Integracji Społecznej.
Latem na bramie wjazdowej przed budynkiem
przy ul. Sabata wisi już
tablica informacyjna, że
będzie tam „budynek
usługowy z Klubem Integracji Społecznej „Zagórzak”. Wskazany inwestor
to nie miasto Rumia, ale
spółka, która chwali się na
swojej stronie internetowej, że buduje dla różnych
deweloperów: „Pomimo
stosunkowo krótkiego istnienia na rynku udało nam
się zrealizować z sukcesem
wiele obiektów dla czołowych firm deweloperskich
oraz inwestorów”.

Wszystko odbywa się
zgodnie z prawem
Budynek (w stanie surowym) przy ulicy Sabata
faktycznie stoi, zamierzenia co do niego naprawdę
są, ale pojawiają się wątpliwości i w Rumi można

usłyszeć pytania, dla kogo
ta seria decyzji będzie najbardziej korzystna? Dla
miasta, czy dla przedsiębiorców, którzy dokonali
zamiany oraz sprzedaży
gruntów?
W czasie, gdy narastają
wątpliwości, Radzie Miejskiej przedstawiona jest...
nowa uchwała w sprawie
kupna części gruntów i
części budynków przy Sabata, ale już za gotówkę, a
nie za tereny w rejonie ulicy Borówkowej. Po dwóch
tygodniach - na nadzwyczajnej sesji w dniu 10
września 2018 - znowu
wprowadzane są zmiany.
Aktualna wersja jest
taka: Rumia nabywa w
całości prawa użytkowania wieczystego do
działki przy ulicy Sabata
(razem 1589 metrów kw.)
oraz budynek, który trzeba dokończyć, ponieważ
znajduje się w stanie surowym. Będzie to kosztować gminę 3 mln 250 tysięcy złotych.
JG

Budynek znajduje się obok Galerii Rumia i - z drugiej strony - ulica Sabata

REKLAMA
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Śp. Grzegorz Szalewski uhonorowany
Wtorek 28 sierpnia poświęcony był w naszym mieście śp. dr
Grzegorzowi Szalewskiemu. W 1. rocznicę śmierci doczekał się
On odznaczenia medalem za zasługi dla miasta Rumi. Medal
wręczono rodzinie Szalewskich podczas uroczystej Sesji Rady
Miejskiej. Tego samego dnia otwarto w Rumi klinikę jego imienia i odsłonięto tablicę upamiętniającą tę niezwykłą osobę.
Uroczysta Sesja Rady
Miejskiej
O godzinie 13:00 odbyła
się Uroczysta Sesja Rady
Miejskiej, podczas której
zgromadzeni wspominali śp. Grzegorza Szalewskiego. Rodzina zmarłego
przed rokiem Grzegorza
Szalewskiego odebrała w
jego imieniu medal za zasługi dla miasta Rumi. O
przyznanie tego wyjątkowego odznaczenia zabiegali członkowie Grupy Inicjatywnej, w skład której
wchodzili: Grzegorz Partyka, Łucja i Mirosław Słowikowscy, Roman Knop,
Janusz Wolański, Michał
Pasieczny, Ryszard Hinc i
Bogdan Formella.
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Msza Święta
Następnie o godz.
15:00 w rumskim Sanktuarium NMP Wspomożenia
Wiernych Mszę Świętą w
intencji zmarłego odprawił ks. Proboszcz Janusz
Sikora.
Otwarcie Kliniki
Tego samego dnia
odbyło się uroczyste
otwarcie Kliniki Wysokospecjalistycznej
im.
Grzegorza Szalewskiego
przy ul. Miłosza 3. Budynek poświęcił ks. Janusz Sikora. Zgromadzeni poczęstowani zostali
obiadem, który podali
członkowie Stowarzyszenia Nasza Rumia. Każdy
uczestnik dostał także

wydaną przez Fundację
Słowo i rumski oddział
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
książkę
pt. „Pro Memoria Grzegorz Szalewski”. Podczas
otwarcia goście mogli
zwiedzić szpitalne sale i
obejrzeć imponujące wyposażenie kliniki.
Odsłonięcie tablicy
Dzień zakończył się odsłonięciem tablicy upamiętniającej śp. Grzegorza Szalewskiego, która
umieszczona została na
ścianie tak zwanego „kaszubskiego domku” - siedziby Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.
Tomasz Kłeczek

AKTUALNOŚCI
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Ponad 1 milion zł trafił do mieszkańców naszej Rumi
Trwa kolejny rok realizacji programu żywnościowego, który jest prowadzony w naszym mieście.
Aby zrealizować to zadanie razem pracuje 11 organizacji pozarządowych, gmina oraz Pomorski Bank
Żywności.
Jak dowiadujemy się
ze sprawozdania, które
są regularnie wypełniane, od 12 stycznia do 31
marca 2018 roku wartość
pozyskanej żywności w
ramach programu wynosi 284 tys. 538 zł. Od 1
kwietnia do 31 sierpnia ta
wartość to 640 tys. 778
zł. W ramach drugiego
programu, tzw. żywności
unijnej od 1 stycznia do
30 czerwca pozyskano
żywność za ponad 170 tysięcy złotych, co oznacza,
że mieszkańcy naszej Rum
i otrzymali łącznie ponad
1 milion złotych.
- Aby zrealizować tak
duży program potrzebna
jest współpraca szerokie-

10

go grona wolontariuszy
i organizacji pozarządowych - mówi pomysłodawca i organizator akcji
Bogdan Formella.
Prezes Stowarzyszenia
„Nasza Rumia” dziękuje
wszystkim zaangażowanym osobom. Ta współpraca trwa już sześć lat.
Zaczęliśmy skromnie, od
zbiórek żywności, a następnie zaistniała możliwość pozyskania jej z programów i
środków unijnych - wspomina Bogdan Formella. Zadałem sobie wówczas pytanie, dlaczego nie rozszerzyć
pomocy, aby otrzymywała
ją większa liczba rodzin potrzebujących? Udało się to
zrealizować!

Dzisiaj mieszkańcy Rumi
korzystają z różnych programów, a pomoc dociera
do prawie 2 tysięcy osób.
Ze strony Banku Żywności
za wszelkie sprawy odpowiada prezes Michał
Chabel. Nasza współpraca z roku na rok jest coraz
szersza - mówi prezes. Żywność pochodzi z trzech
różnych źródeł. To: POPŻ
program dla osób najbardziej potrzebujących, Embargo - warzywa i owoce
oraz program przeciwdziałania marnowaniu się żywności
krótkoterminowej
w sieciach handlowych.
Głównym partnerem jest
ZHP Rumia. Pracujemy
także z UM Rumia, MOPS-

Michał Chabel i Bogdan Formella

-em, Ośrodkiem Centrum
Przygody w Rumi, Stowarzyszeniem „Nasza Rumia”
oraz organizacjami pozarządowymi. Koordynuje to
Bogdan Formella i jestem
pełen podziwu, jak bardzo

człowiek ten poświęca się
dla innych mieszkańców
Rumi.
Bogdan Formella zapowiada, że nie zamierza
kończyć akcji pomocowych. Finansowo jestem

osobą niezależną, więc
dlaczego miałbym nie pomagać innym? To jest mój
chrześcijański obowiązek
- podsumowuje prezes
Stowarzyszenia
„Nasza
Rumia”.
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Dialog wyborczy
– imperium kontratakuje
W poprzednim numerze komentowaliśmy kampanię billboardową zainicjowaną przez Platformę Obywatelską i Nowoczesną. Plakaty wymierzone w Prawo
i Sprawiedliwość „ozdobiły” miasta w całej Polsce.
Zdążyliśmy chyba przywyknąć do ich widoku, a hasło
„PiS wziął miliony” w zasadzie nie zwraca już uwagi.
Kampania
wyborcza
trwa jednak w najlepsze
i tak jak można było się
spodziewać, partia rządząca nie pozostała dłużna i udzieliła szybkiej i
ciętej riposty. Podobnie
jak akcja plakatowa opozycji, tak i reakcja PiSu odwołuje się nie do faktów,
konkretów, ale do emocji.
Reguły tej rozgrywki nie
powinny jednak nikogo
dziwić. Demagogia, żonREKLAMA

glowanie sloganami to
chleb powszedni w świecie polityki, zwłaszcza w
okresie przedwyborczym.
Polski Robin Hood
Trzeba przyznać, że reakcja obozu rządzącego na
zagrywkę opozycji była niezwykle błyskotliwa i może
okazać się taktycznym i propagandowym sukcesem.
Platforma Obywatelska i
Nowoczesna widocznie nie
odrobiły lekcji z Ewangelii,

zapominając o przysłowiu:
„kto mieczem wojuje, od
miecza ginie”. Billboardowa
riposta PiSu wykorzystując
slogan widniejący na plakatach opozycji, zupełnie
zmieniła jego kontekst i
przekuła go w hasło propagandowe - „PiS zabrał
miliony złodziejom i rozdał
je dzieciom”. Na przeciwnikach obozu rządzącego
zapewne nie zrobi to większego wrażenia, niemniej

jednak pokazuje to, że w tej
grze w wypominanie afer i
wytykanie pazerności, PiS
nie stoi na straconej pozycji.
„Złodzieje” z billboardów
nie są co prawda skonkretyzowani, można jednak podejrzewać, że chodzi o „wyłudzaczy” VAT, z którymi nie
radziła czy też nie chciała radzić sobie poprzednia ekipa
rządząca. Być może chodzi
po prostu o przedstawicieli
minionej władzy. To jednak
nie ma znaczenia. Zwłaszcza
że program 500+, do które-

go odnosi się komentowane
hasło, nie jest finansowany
z pieniędzy uzyskanych z
uszczelniania VAT. Ważny
jest natomiast efekt wizerunkowy, a przedstawienie
siebie w roli Robin Hooda
nawet jeśli nie pomoże w
poszerzeniu elektoratu, to
utwierdzi dotychczasowy w
przekonaniu o dobrej zmianie dokonywanej przez PiS.
Robi się ciekawie
Przed nami jeszcze
ponad miesiąc kampanii wyborczej. Już teraz

jest całkiem ciekawie, a
czasem wręcz zabawnie.
Może warto właśnie w
ten sposób patrzeć na
polityczne przepychanki
– jak na niezłą komedię,
bo merytorycznej dyskusji ciężko się spodziewać.
Oby tylko ta komedia
nam się nie przejadła –
inaczej można się spodziewać kolejnych niechlubnych rekordów w
kategorii „najniższa frekwencja”.
AG
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Radni nie mogą narzekać
na zarobki

Oświadczenia majątkowe Burmistrza Rumi, Przewodniczącego, radnych i osób wydających decyzje
są publiczne i każdy ma do nich wgląd. Więc spojrzeliśmy, co zostało tam umieszczone.
W minionych latach
oświadczenia
potrafiły
wzbudzać gorące emocje.
Radnym wskazywano błędy w wypełnianiu druków,
jedna osoba była wręcz
obiektem zainteresowania Prokuratury Rejonowej w Wejherowie, która
wszczęła śledztwo. Koniec
końców prokurator dopatrzył się u radnego
Platformy Obywatelskiej
błędów, ale... „postępowanie nie dało podstaw
do stwierdzenia, że były
one popełnione umyślnie. Chodziło raczej o pomyłkę, o niedopatrzenie,
aniżeli o celowe działanie.
Dlatego śledztwo zostało
umorzone”.

Zarobki Przewodniczącego
i Burmistrza
Aktualny przewodniczący Ariel Sinicki jest radnym drugą kadencję. Gdy
kończyła się pierwsza, był
kierownikiem sali w lokalu
gastronomicznym. Obecnie jest przedsiębiorcą,
który specjalizuje się w
obsłudze administracyjnej. Z oświadczenia wynika, że nie ma już domu,
ale mieszkanie. Oprócz
tego gdy w 2014 roku
składał dokument, napisał
że zarobił w restauracji i
Radzie Miejskiej 31 217 zł
(przychód). W ubiegłym
roku prawie 3 razy więcej
- 90 044 zł (przychód).
Pan burmistrz Michał
Pasieczny w poprzedniej
kadencji w oświadczeniu
12

majątkowym za 2012 rok
wskazał, że jest bezrobotny (w rubryce Miejsce zatrudnienia napisał
„nie pracuje, Radny Rady
Miejskiej”). Był współwłaścicielem domu, a jedyne
jego przychody wyniosły
15 984 zł - dieta radnego.
Potem kwota się zwiększyła, bo został Przewodniczącym Rady Miejskiej (dieta
urosła do 17 162 zł) i otrzymał prace jako „ekspert
ds. sportu”, który zarobił
w przeciągu 2014 roku 4
735 zł. W oświadczeniu za
rok miniony napisał, że za
burmistrzowanie dostał
153 881 zł brutto (umowa
o pracę).

Zarobki radnych
Oprócz kwot, które
otrzymują za służbę publiczną w Radzie Miejskiej (od 10 do 16 tysięcy złotych za wyjątkiem

Przewodniczącego Sinickiego z kwotą 22 tysięcy
złotych), radni wykazują
przychody z umów o pracę, działalności gospodarczej, umów zlecenie, praw
autorskich, posiadanych
akcji, wynajmu albo emerytur.
W ciągu minionego
roku nikt nie był w stanie przebić panów Marka
Chodnickiego i Tomasza
Urbaniak-Dzienisza z Platformy Obywatelskiej. Ten
pierwszy wykazał: 121
816 zł przychodu (dochód
89 247 zł) za umowę o
pracę, 15 800 zł przychodu (12 640 zł dochodu) za
umowy o dzieło i zlecenie,
28 555 zł przychodu (dochód 15 858 zł) za prawa
autorskie. Ten drugi wskazał tylko jedno źródło działalność gospodarczą:
przychód wyniósł 316 840
zł, dochód 163 974 zł.

Dalej są radni Gospodarności: Henryk Grinholc (przychód 110 654
zł z gospodarstwa rolnego, z działalności gospodarczej: przychód: 1
118 591 zł, strata 14 777
zł i Tadeusz Piątkowski
(59 327 zł emerytury,
prawa autorskie, umowy zlecenia: 5 345 zł,

działalność wykonywana osobiście, umowy
zlecenia, wynagrodzenie z rady nadzorczej:
26 768 zł.

Dobrze
zarabiają
wszystkie osoby pracujące w instytucjach związanych z miastem. Są to
nauczyciele i radna z klubu Platformy pracująca
w powołanym do życia w
Rumi Centrum Integracji
Społecznej, czyli: Jolanta
Dobrzeniecka
(dochód
75 490 zł, umowa zlecenie: dochód 4 065 zł, dochód z posiadanych akcji
w innych spółkach handlowych: 37 zł), Maria
Bochniak (przychód: 72
042, dochód: 70 707 zł),
Małgorzata Łoboz (przychód 71 354 zł, rozchód
– cokolwiek miała na myśli - 70 019 zł), Karolina
Rydzewska (główny specjalista – koordynator w
CIS: przychód 56 050 zł,
dochód 54 532 zł).

Duży rozstrzał w kwotach
Pozostali radni wykazali
stratę (Marcin Kaczmarek), do 20 tysięcy złotych
(Leszek Grzeszczyk, Jarosław Muszyński, Magdalena Mrowicka), między
20 a 30 tysięcy złotych
(Hanna Cegielska, Beata
Ławrukajtis), między 30

a 40 tysięcy złotych (Michał Kryża i Florian Mosa),
między 50 a 60 tysięcy
złotych (Piotr Bartelke),
między 60 a 70 tysięcy złotych (Lucyna Szypuła) lub
więcej (Krzysztof Woźniak
i – być może jednorazowo,
bo wynikało to tylko ze
sprzedaży nieruchomości
– Teresa Jałocha).
Tyle w temacie radnych. Publicznie nie są
natomiast podawane dochody konkretnych urzędników (za wyjątkiem zastępców Burmistrza Rumi,
Skarbnika Miasta, Sekretarza Miasta, Kierowników Miejskich Jednostek
Organizacyjnych, osób zarządzających i wydających
decyzję), ale znana jest
kwota przeznaczona na
Urząd Miejski jako taki. W
2014 roku (z początkiem
kadencji Michała Pasiecznego) wydatki na administrację (wynagrodzenia
oraz ich pochodne i zakup
materiałów) wyniosły 8,9
mln zł, w 2015 roku o 1
mln 200 tysięcy złotych
więcej, w 2016 roku jeszcze o 1 mln 300 tysięcy zł
więcej...
JG

REKLAMA

Niepubliczny
Zakład Opieki
Zdrowotnej
Nr 1 w Rumi
ul. Derdowskiego 23 i 24
ul. Miłosza 3

Rejestracja ogólna:
(58) 727 24 01
Rejestracja specjalistyczna:
(58) 727 24 02
TK, MRI, Kolonoskopia
tel.: 58 72 72 404
Poradnie specjalistyczne
tel.: 58 72 72 440
Poradnia położniczo-ginekologiczna
tel.: 58 72 72 412
Poradnia gastroenterologiczna
tel.: 58 72 72 404

OGŁOSZENIA DROBNE
PRACA
Zatrudnię pomocnika
montera
samochodowego
Firma
BUSPRESTIGE
(producent busów i minibusów) w związku z
dynamicznym rozwojem,
zatrudni pracownika na
stanowisku monter samochodowy.
Kontakt:
tel.: 797 185 049
busprestige@busprestige.pl
Zatrudnię fryzjerkę
Zatrudnię fryzjerkę do
salonu w Redzie.
Kontakt:
tel.: 791 555 830
anetnie@op.pl

RÓŻNE
Usługi BHP
Kompleksowe usługi z
zakresu BHP dla firm i instytucji
- szkolenia BHP,
- nadzory BHP,
- postępowania powypadkowe.
Kontakt:
tel.: 791 550 140
biuro@aniolowiebhp.pl

EDUKACJA

NIERUCHOMOŚCI
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REKLAMA

Wynajmę dodatkowe
pomieszczenie
o pow. 6m2 w dobrej
lokalizacji obok SKM,
ZKM, przy Stacji Kultura.
Idealne miejsce na prowadzenie salonu masaży,
paznokci.
Kontakt:
tel.: 504 226 240
Sprzedam dom
o powierzchni 150m2
przy ul. Kalinowej 18 E w
Rumi. Cena 800 tys. zł do
negocjacji.
Kontakt:
tel.: 660 056 490

USŁUGI
MEDICUS
Poradnia Zdrowia Psychicznego poleca:
- porady psychiatryczne
- badania diagnostyczne
- psychoterapia
- wizyty domowe.
Kontakt:
tel.: 511 555 675

MOTORYZACJA
Sprzedam Hondę Civic
Rocznik 1998 na części.
Kontakt:
tel.: 608675812

Zostań spawaczem
Prowadzimy profesjonalne szkolenia:
Mechanika pojazdowa
- spawalnicze wszystki- Mechanika pojazdowa,
mi metodami wraz z we- diagnostyka kompuryfikacją wstępną,
terowa,
- certyfikacja spawaczy
- przeglądy pogwaranwraz z doszkoleniem,
cyjne wszystkich marek,
- monterów kadłubów
- naprawa i serwis ukłai rurociągów (z nauką czy- du klimatyzacji.
tania rysunku zawodoweKontakt:
go),
tel.: 509 601 381
- kurs cięcia gazowego Rumia, ul. Sobieskiego 55
i sczepiania elektrycznego
metali,
SPRZEDAM
- kursy operatorskie
Sprzedam
urządzeń dźwigowych,
szafę narożną + regał.
- szkolenia dt. jakości i
zagadnień technologicz- Kolor sonoma. Niedrogo,
cena do uzgodnienia.
nych spawania.
Kontakt:
Kontakt:
tel.: 666 047 157
tel.: 781 880 598
13
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AKTUALNOŚCI

„To było możliwe, bo mam wspaniały zespół ludzi”
Rozmowa z Bogdanem
Formellą, który nieprzerwanie od ponad 20 lat
organizuje obozy, biwaki i
kolonie dla dzieci.
Pamięta pan pierwszy
obóz?
To było w 1988 roku,
więc można powiedzieć, że
teraz będzie rocznica. Mija
bowiem właśnie 30 lat.
Jak wyglądały początki?
Przez pięć lat organizowałem obozy specjalnościowe "Czerwonych
Beretów", a następnie, od
1993 do 2007 roku Zgrupowania Obozów w Choczewie. Ta miejscowość
ma swój urok i myślę, że
każdy, nie tylko ja, mile
wspominam
spędzone
tam chwile.

Co się zmieniło w 2007
roku?
Utworzyłem wówczas
harcerski ośrodek Centrum
Przygody i rok później odbył się pierwszy obóz zorganizowany nad Jeziorem
Potęgowskim. W tym miejscu jesteśmy do dzisiaj.
Ile dzieci skorzystało z
obozów, które zostały
zorganizowane przez te
wszystkie lata?
Pierwsze obozy były
przygotowywane dla około 60 - 100 osób, natomiast Zgrupowania Obozów w Choczewie to trzy

turnusy i ponad 300 osób
w każdym z nich. Obozy i
kolonie w Potęgowie są
mniejsze, ponieważ w każdym turnusie mamy około
200 osób. Podsumowując, mogę powiedzieć, że
przez te wszystkie lata,
licząc zarówno Choczewo

i Potęgowo, przygotowany został wypoczynek dla
około dwudziestu tysięcy
dzieciaków.
Zastanawiał się Pan, ile czasu spędził w lesie pracując z
dziećmi i młodzieżą?
Kiedyś zadałem sobie to
pytanie i policzyłem, że po-

święciłem prawie 5 lat życia na organizację obozów,
kolonii, rajdów i biwaków.
To kawał czasu spędzony
w warunkach leśnych, spania w namiotach, gotowania posiłków i organizacji
atrakcyjnego programu dla
uczestników.

- Wszystkie zadania wykonałem wspólnie z zespołem, który daje z siebie naprawdę wszystko, a czasami wykonuje zadania prawie niemożliwe - mówi Bogdan Formella

14

A jak wyglądało lato w
tym roku?
Zmieliliśmy trochę styl
działania i zorganizowaliśmy
jeden turnus dla 140 uczestników. Obsługiwaliśmy również trzy szkoły w Gdańsku
w formie półkolonii, gdzie
przygotowywaliśmy wyżywienie dla uczestników.
Organizujemy też imprezy
okolicznościowe - nie tylko
w lipcu i sierpniu - przez cały
rok. W tym roku odbywały
się również rejsy po zatokach i Morzu Bałtyckim, w
których uczestniczyło około 70 osób. Rejsy te miały
na celu poznanie portów,
dlatego ich nazwa brzmiała
"Szlakiem Portów Polskich".
Wszystkie te zadania wykonałem wspólnie z moim
zespołem, który daje z siebie naprawdę wszystko, a
czasami wykonuje zadania
prawie niemożliwe. Podczas tego lata przygotowaliśmy ponad 22 tysiące posiłków, obóz dla 140 osób,
9 rejsów morskich oraz 16
imprez okolicznościowych.
Serdecznie dziękuję mojemu zespołowi, to wspaniali
ludzie, i wszystkim uczestnikom za uśmiech na twarzy
podczas uczestnictwa w
obozach.

KULTURA
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Biesiada Janowska w parku
Impreza odbyła się w sobotę, tradycyjnie w Parku Żelewskiego. Podczas festynu nie zabrakło rozrywek, zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych.
Kaszubsko-śląskie występy muzyczne
były przerywane kabaretem... również
śląskim. W tym samym czasie działała
strzelnica sportowa, gry zręcznościowe
oraz dmuchany zamek i trampolina dla
dzieci. Był popcorn, słodkości oraz zabawki.
Założone piętnaście lat temu przez
Aleksandra Kubinę Stowarzyszenie "Po-

móż sąsiadowi" wydawało grochówkę, a
festyn Biesiada Janowska był jednocześnie okazją do obchodzenia urodzin.
Wieczorem zostały rozdane nagrody
w Konkursie na Najpiękniejszy Balkon
i Ogródek SM "Janowo", po czym wystąpiła Izabela Trojanowska. Na koniec
festynu przygotowano muzyczny miks
biesiadno-disco-polowy.

Teatr dla wszystkich w Rumi
Miejski Dom Kultury organizuje w tym miesiącu
spektakl i warsztaty, Dom Kultury „Janowo” rodzinne spotkanie teatralne, a Stacja Kultura - Biblioteka
Rumia zajęcia teatralne dla młodzieży.
Teatralną jesień w MDK
rozpocznie ponownie wystawiona „Noc Helvera” Ingmara Villqista, trudna sztuka o relacjach dwóch osób,
konsekwencjach decyzji z
przeszłości i ciężkich wyborach. Reżyseria: Agnieszka
Skawińska, obsada: Piotr
Lewicki, Magdalena Bochan-Jachimek, termin: 27
września, godz.18.00.
Dla osób lubiących występować na scenie, w
wieku 15 - 100 lat, chcących się sprawdzić i ma-

jących artystyczną dusz
przygotowana
została
sekcja teatralna w MDK.
Instruktorem jest Piotr Lewicki. Kontakt w sprawie
zapisów pod telefonem:
730 130 910, spotkanie
organizacyjne: 21 września, godz. 17.30. Oprócz
tego w MDK po wakacjach zaczynają działać
inne sekcje: gier planszowych (więcej informacji:
698 613 048, instruktor:
Michał Gaj) i nauki gry na
gitarze (więcej informacji:

515 075 487, instruktor:
Marek Konopka).
W tym czasie także
Stacja Kultura - Biblioteka
Rumia zaprasza do zabawy w teatr, doskonałego
narzędzia
poznawania
siebie, pracy nad sobą,
kształtowania osobowości i odkrywania ukrytego
potencjału. Osoby biorące
udział w zajęciach będą
uczyć się jak ważnym czynnikiem życia człowieka jest
słowny akt komunikacji i
tworzenie dialogu poprzez

gest i mimikę (język ciała), intonację oraz słowo.
Celem ambitnych zajęć
jest ciekawe zagospodarowanie wolnego czasu,
opanowanie umiejętności
pracy w duecie i małych
zespołach oraz umiejętność wyrażania uczuć i
nazywania swoich emocji.
Zajęcia są przeznaczone

dla młodzieży w wieku od
12 do 17 roku życia. Prowadzący: Anna Rekowska
oraz Dorota Wolter. Zapisy: dorpp@wp.pl lub a.rekowska@op.pl.
Na teatr zaprasza również Dom Kultury „Janowo”.
Teatr Qfer z Gdańska, jedna
z pierwszych, profesjonalnych inicjatyw teatralnych

działających na terenie Trójmiasta wystawi spektakl
„Zajączek Bączek”. Przedstawienie będzie częścią
cyklu Rodzinne Spotkania
Teatralne. Termin: 23 września, godz. 16.00.
W przyszłym miesiącu w
MDK odbędzie się premiera sztuki „Pierwsza lepsza,
czyli komedia w jednym
akcie” Aleksandra Fredry.
Bohater miłosnej opowieści chciałby się ożenić, ale...
sam nie wie, czy powinien,
ponieważ wybranka jego
serca jest wdową. Zdaje
się więc na los i przypadkowy wybór, ale co z tego
wyniknie można zobaczyć
w Miejskim Domu Kultury.
Reżyseria: Elżbieta Mrozińska, obsada: Angelika
Weichbrodt, Michał Cyran, Aga Skawińska, Piotr
Lewicki.
JG
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ARTYKUŁ SPONSOROWANY

NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ, BĄDŹ MĄDRY PO SZKODZIE!
Z 18-letniego doświadczenia Grupy Doradczej
Prawno-Medycznej wynika, że poszkodowani często nie wiedzą czego i od kogo mogą żądać po wypadku, w którym doszło do uszkodzenia ciała lub
śmierci osoby bliskiej.
W obliczu kosztownego
leczenia, rehabilitacji czy
utraty zarobków, poszkodowani często zadowalają
się proponowaną przez
ubezpieczyciela
kwotą
odszkodowania, podpisując także niekorzystne
ugody.

reprezentowała przed sądem, zamiast proponowanej jej przez ubezpie-

płacone przez ubezpieczycieli. Były też przypadki
nieetycznego zachowania

czyciela kwoty 1,5 tys. zł,
otrzymała 45 tys. zł. zadośćuczynienia – dodaje
T. Rosa.

się ubezpieczycieli, polegające na uzależnieniu
wypłaty zaniżonego zadośćuczynienia od podpisania ugody zawierającej
zrzeczenie się roszczeń.

tentyczną chęć niesienia
pomocy osobom poszkodowanym. Szanują prawa
klientów i przestrzegają
zasad uczciwej konkurencji. Dlatego nie tolerują korupcji, manipulacji,
ani innych nieuczciwych
praktyk – potwierdza T.
Rosa.

zrzeczeniem się roszczeń
zamyka drogę do dochodzenia dalszych świadczeń odszkodowawczych.
Ugoda nie jest jedynym
ze środków do uzyskania
należnego odszkodowania lub zadośćuczynienia,
ostateczną treść ugody
można wypracować i za-

Przestępstwo?
Masz 20 lat na
dochodzenie roszczeń!

wrzeć aż do zamknięcia
rozprawy sądowej i wydania wyroku.
W pewnych sytuacjach
możliwym jest wzruszenie ugody, która zawarta
została np. pod wpływem

Masz prawo znać
swoje prawa
W sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie poszkodowanym
pomagają doradcy odszkodowawczy.
– Częste są przypadki,
że odszkodowania wypłacone przez ubezpieczycieli
(zwane „bezspornymi”)
znacząco odbiegają od
kwot, które poszkodowani
mogliby pozyskać, znając
swoje prawa i procedury.
Będąc grupą doradców,
pomagamy zarówno w
sprawach, które są już w
toku, jak również w tych,
które prowadzimy od samego początku – stwierdza Tomasz Rosa, dyrektor GDPM.

Szkodę trzeba udowodnić
Dzięki współpracy z zespołem lekarzy z Centrum
Niezależnego Orzecznictwa i Usług Medycznych,
GDPM pozyskuje ekspertyzy medyczne, przydatne
przy miarkowaniu roszczeń odszkodowawczych.
- Właśnie dzięki opinii
medycznej z CNOiUM, poszkodowana w wypadku
drogowym, którą GDPM
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Jeżeli po zadośćuczynienie,
to tylko do sądu
Jak podaje Instytut Wymiaru Sprawiedliwości,
istnieje wyraźna tendencja do zaniżania wysokości zadośćuczynień przez
ubezpieczycieli. IWS ustalił, że we wszystkich badanych sprawach, w których
pozwanym był ubezpieczyciel, sądy przyznawały
kwoty wielokrotnie wyższe, niż świadczenia wy-

Reprezentant
ds. Odszkodowań
GDPM współpracuje
z grupą Reprezentantów
ds. Odszkodowań, którzy
działają elastycznie, niezależnie od miejsca i czasu, są wszędzie tam, gdzie
jest potrzebna pomoc.
-To ludzie wykonujący
na co dzień różne zawody, którzy wyrażają au-

Roszczenia o naprawienie szkody ulegają
przedawnieniu dopiero
po upływie 20 lat od dnia
popełnienia
przestępstwa, bez względu na moment dowiedzenia się
przez poszkodowanego
o szkodzie i osobie za nią
odpowiedzialnej.

Nieszczęśliwa ugoda
Elementem ugody są
ustępstwa każdej ze stron.
Zawarcie ugody wraz z

błędu lub w złej wierze.
Ocenić to może doświadczony doradca odszkodowawczy.

Na co mogą liczyć
poszkodowani
w wypadkach
i ich najbliżsi?
Osoba ranna w wypadku ma prawo m.in. do:
• zadośćuczynienia
za krzywdę,
• zwrotu kosztów
leczenia,
rehabilitacji,
opieki (także sprawowanej przez osoby najbliższe), kosztów transportu,
utraconych
zarobków,
kosztów przygotowania
do zawodu, adaptacji
mieszkania,
• renty tytułem utraconych zarobków lub
zwiększonych potrzeb.
Jeżeli poszkodowany
stracił osobę mu bliską,
ma prawo m.in. do:
• zadośćuczynienia,
• stosownego odszkodowania,
• zwrotu kosztów pogrzebu,
• renty.
Jeżeli doszło do ciężkiego uszkodzenia ciała,
bliscy osoby rannej mają
prawo do:
• zadośćuczynienia za
naruszenie dobra osobistego w postaci zerwania
więzi rodzinnych.

Grupa Doradcza Prawno-Medyczna
80-210 Gdańsk, al. Zwycięstwa 48
tel.: 58 303 46 38 ; 801 120 020
gdpm@gdpm.pl
www.gdpm.pl

