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AKTUALNOŚCI

Obietnice vs Fakty:
3-letnie spóźnienie burmistrza z budową bloku komunalnego
W czerwcu pisaliśmy o przetargu na budowę budynku przy ul. Żwirki i Wigury, który powinien już
być gotowy, a nie wbito nawet pierwszej łopaty.
Następny przetarg (pierwszy unieważniono) został
ogłoszony w lipcu, a do końca sierpnia podano jedynie informację o tym, że złożono oferty. Rozstrzygnięcie i przekazanie terenu nastąpiło dopiero we
wrześniu.
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 grudnia 2019. Ale
przetarg został unieważniony. Kierownik Referatu
Zamówień Publicznych
mgr Anita Romanowska
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wyższyła kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na
sﬁnansowanie zamówienia” (podobno środki na
budowę nowych mieszkań komunalnych udało
się zgromadzić już jakiś
czas temu „dzięki realizacji
programu wprowadzone-

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 oraz gwarancji
(koniec końców wybrana
została jedna z tych firm).

go 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

Po drugie, termin zakończenia (nawet nie
rozpoczętej jeszcze) budowy został odsunięty
z grudnia 2019 na marzec 2020. Dokumenty
Referatu Zamówień Pu-
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blicznych rzucają więcej
światła na tę sytuację.
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...
Jakub Grajewski
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Burmistrz nie chce czy nie potrafi?
Wodociągu i kanalizacji nie będzie
Mieszkańcy oraz przedsiębiorcy, mający swoje posesje i firmy przy ul. Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego
w Rumi, nie ustają w domaganiu się o budowę sieci
kanalizacyjnej oraz wodociągowej wzdłuż tej drogi.
Ich zmagania z władzami Rumi trwają już od 2012 r.
Kolejny raz obecne
władze naszego miasta dużo obiecują, ale
nie zamierzają realizować tych obietnic. Ponowną, która czeka już
następne „pięciolatki”
jest budowa kanalizacji
oraz sieci wodociągowej
wzdłuż ulicy Żołnierzy
I Dywizji Wojska Polskiego w Rumi. Sprawa,
ale też problem wielu
mieszkańców i przedsiębiorców, ciągnie się
od wielu lat, a dokładnie
jeszcze od niespełnionych obietnic przez byłą
burmistrz E. Rogalę-Kończak.
Pierwsze obietnice
Kilka lat temu E. Rogala-Kończak oraz jej
zastępca R. Grychtoł
(obecnie będący doradczą „prawą ręką” burmistrza M. Pasiecznego
od spraw gospodarczo-inwestycyjnych),
naobiecywali właścicielom
gruntów przyległych do
ulicy Żołnierzy I Dywizji
Wojska Polskiego prawdziwe „cuda na kiju”.
Główną obietnicą była
m.in. budowa wodociągu i kanalizacji, aby
właściciele firm mogli
rozwinąć skrzydła gospodarcze. Jednak po
okresie obietnic w 2015
r. zastępca burmistrza
R. Grychtoł poinformował jednego z aktywnych przedsiębiorców,
który ulokował swoją

firmę w tych okolicach,
że inwestycja ta nie
może być zrealizowana,
bo… „inicjatywy lokalne
mogą być realizowane
na gruntach będących
własnością Gminy”. W
dalszej części tej „pokrętnej” odmowy in-

Rumi oraz pozwolenia
na budowę na wykonanie sieci wydawanego
przez starostwo. I znowu cała sprawa stanęła
w martwym punkcie, bo
obiecana koncepcja nie
powstała, nie mówiąc
już o dokumentacji budowlanej i pozwoleniu
na budowę.

Władze miasta odmójuż nie doszło, a spotkawiły także realizacji tej
nie też się nie odbyło.
ważnej inwestycji w ramach inicjatyw lokalnych
PEWiK bardzo chce
Do problemu odnio- i kolejny raz odwróciły się
sło się także przedsię- od przedsiębiorców z ulicy
biorstwo dostarczające Żołnierzy I Dywizji Wojska
wodę oraz odbierające Polskiego, twierdząc że nic
ścieki, czyli PEWiK, które się nie da zrobić.

procedowaniu, opracowywaniu projektu i przy
realizacji. Oprócz burmistrza, do działań na rzecz
budowy wodociągu i
kanalizacji sanitarnej zaprosili także PEWiK.
Tuż przed wyborami
samorządowymi w 2014
r., jeszcze jako kandydat
na ten urząd, obietnice
budowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej złożył Michał Pasieczny. Po
wyborach, już jako burmistrz, M. Pasieczny, a
na dodatek przy wsparciu przewodniczącego
Rady Miasta Ariela Sinickiego, obiecali kolej-

i kanalizacja w ostatnim
okresie tam powstały.
Znowu nie można
Całkiem
niedawno
członkowie
Komitetu Budowy skierowali
pismo do burmistrza
i zapytali o stan rzeczy w sprawie budowy
wodociągu i kanalizacji przy ul. Żołnierzy
I Dywizji Wojska Polskiego, przypominając
jednocześnie o jednoznacznych deklaracjach
burmistrza M. Pasiecznego i przewodniczącego A. Sinickiego. Chcą
wiedzieć czy:
- pozyskano tereny
pod budowę,
- opracowano dokumentacje projektową,
- uzyskano pozwolenia na budowę.
W odpowiedzi 8
sierpnia już nie od burmistrza, ale od naczelnik Wydziału Inżynierii
Miejskiej
Katarzyny
Gładkowskiej dowiedzieli się, że w trakcie
projektowania okazało
się, iż wykonanie umowy na projekt we wskazanym terminie jest niemożliwe, nie ma zgód
właścicieli terenów prywatnych wzdłuż ulicy,
przedłuża się procedura
służebności przesyłu na
działkach gminnych.

Tak wygląda ulica Żołnierzy I Dywisji Wojska Polskiego niemal po każdym deszczu, a często bywa jeszcze gorzej

westycji stwierdził, że
„Gmina podjęła działania mające na celu opracowanie koncepcji budowy sieci wodociągowej”,
a „po opracowaniu koncepcji zorganizuje spotkanie celem omówienia
dalszych działań…” Jak
można się domyślić, do
opracowania koncepcji

bardzo zainteresowane
inwestycją zadeklarowało budowę wodociągu na własny koszt
oraz wykonanie podłączeń do działek. Jednak
aby zrealizować swoje
obietnice, PEWiK potrzebował projektu budowlanego wykonanego
przez Urząd Miejski w

Kolejne obietnice
Na początku 2015 r.
grupa zdesperowanych
przedsiębiorców założyła Społeczny Komitet
Budowy Sieci Kanalizacji
Sanitarnej i Sieci Wodociągowej w ul. Żołnierzy
I Dywizji Wojska Polskiego. Zadeklarowali wszelką pomoc i wsparcie przy

ny raz szybkie podjęcie
działań i budowę sieci
kanalizacji
sanitarnej
i wodociągu do końca
2018 r.
Wystarczy
jednak
przejechać się wzdłuż
ul. Żołnierzy I Dywizji
Wojska Polskiego, aby
stwierdzić czy wodociąg

Tak więc mamienie
obietnicami bez pozytywnego zakończenia
sprawy nie ma końca.
Właściwie i tak dobrze,
że winy nie zrzucono na
panujące tego lata upały
oraz wyjątkową suszę w
tej części Rumi.
W tym konkretnym
przypadku można jedynie stwierdzić, że: nie
tylko ręce opadają!
JG
3
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Kto rządzi Miastem

czas obecnej kadencji w
ogóle nie było takiego
zastępcy. Podobno nie
taka potrzeba,
Oto pytanie coraz bardziej zasadne, jeśli zebrać ra- istniała
a przypomnijmy, że zozem dochodzące z różnych miejsc słuchy i obserwacje. stała przecież przygotowywana i w końcu
Powinno być tak: Bur- śnie w tych samych goW większości miejwprowadzona reforma
mistrz podejmuje de- dzinach, albowiem nie scowości jest również
oświaty. Jaki mamy tego
cyzje gospodarcze, za ma to nic wspólnego z tak, że Burmistrz Miasta
efekt, wszyscy aktualktóre odpowiada i które
znajdują się w jego kompetencjach. Oprócz tego
Rada Miasta, Komisje
RM i Przewodniczący
RM wyrażają swoje opinie w głosowaniu, a na
ich podstawie Burmistrz
realizuje ustalony plan
dla miasta.

samorządowymi i chodzi
na spotkania, na których
nie ma jego szefa? Może
Burmistrz albo Przewodniczący Rady Miejskiej?
Idźmy dalej. Przez
lata Sekretarzem Miasta była Pani Anna Tarczyńska, która bardzo

Nie powinno być tak,
że Przewodniczący Rady
Miejskiej wydaje polecenia urzędnikom (gdyż
nie ponosi za to odpowiedzialności). Urzędnicy, którzy robią to co
chce
Przewodniczący
RM (nawet jeśli jest to
nazwane
„sugestią”),
wykonują to na własną
odpowiedzialność, gdyż
osoba kierująca Radą
Miejską nie ma wobec
nich kompetencji władczych. To byłoby zakwestionowanie demokratycznego trójpodziału
władzy i podstawa do
pytania, kto kieruje
urzędem: Burmistrz czy
Przewodniczący?
Powinno być również tak: Zebrania Komisji Rady Miejskiej są
ogłaszane odpowiednio
wcześniej, aby mieszkańcy mieli możliwość
przyjścia, wysłuchania
debaty, rozmowy albo
rozwiązania
swojego
problemu. Komisje nie
mogą odbywać się co
pół godziny czy co godzinę, jedna po drugiej,
w przerwach Sesji Rady
Miejskiej albo jednocze4

demokracją i blokuje
mieszkańcom możliwość
udziału w nich. Inaczej
można zapytać, kto ma
decydować o przyszłości miasta: mieszkańcy,
którzy podejmują decyzję przy urnach czy ktoś
inny bez ich udziału, np.
Przewodniczący i Komisje Rady, którą kieruje?

powołuje
zastępców:
zastępcę ds. inwestycyjnych i zastępcę ds. społeczno-oświatowych.
Ten pierwszy w razie
nieobecności
Burmistrza, jego urlopu albo
choroby podejmuje decyzje. Ten drugi zajmuje
się m.in. szkołami. W naszym mieście przez długi

nie widzimy w szkołach.
Gorzej - pan, który na
początku kadencji był
specjalistą ds. oświaty,
zajmował się wcześniej…
promocją i PR. A kto jest
zastępcą ds. inwestycyjnych i kto podejmuje
decyzje w tym temacie?
Wiceburmistrz,
który
zajmuje się wyborami

dobrze
wykonywała
swój zakres obowiązków
związany z administracją i wszelkimi sprawami
dotyczącymi funkcjonowania Urzędu, organizacją wyborów, przestrzegania Kodeksu Pracy,
czyli wszystkiego, co jest
powiązane z zatrudnieniem. Z pewnością za

jej czasów żadna osoba
blisko powiązana z kimś
z osób zarządzających
miastem nie zostałaby
zatrudniona w Urzędzie
(oczywiście zawsze odbywają się stosowne
konkursy), bo mogłoby to być dwuznaczne
i niemoralne. Pani Tarczyńskiej jednak już nie
ma, Sekretarzem Miasta
został… wiceburmistrz
ds. inwestycji, szkołami
zajmuje się - jeśli spojrzymy na nazwę stanowiska - zapewne pełnomocnik ds. oświaty (to
może on odpowiada za
reformę w Rumi, połączenie szkół i rok później
ich rozdzielenie?). A kto
w takim razie podejmuje
decyzje o zatrudnianiu?
Sekretarz zajmujący się
inwestycjami? A może
Burmistrz został Sekretarzem? Jeśli tak to kto
jest Burmistrzem Rumi Przewodniczący RM?
Nie dziwmy się więc,
że stan organizacyjny
jest taki, że mamy 160
urzędników w Urzędzie
Miasta, choć przedtem
tę pracę wykonywało
108, gdy przykładowo
w gospodarce nieruchomościami pracuje prawie 2 razy więcej osób
niż wcześniej, choć nie
przygotowują one w taki
sposób jak kiedyś gruntów do sprzedaży, ponieważ część pracy wykonuje aktualnie nowy
twór zwany Invest Parkiem, którego prezesem
jest Naczelnik Wydziału
Rozwoju Miasta. Zawiłe,
prawda? Nie odpowiada to jednak na pytanie,
kto ma jakie obowiązki?
I kto właściwie rządzi
tym miastem?
JG
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Wiadomości z „Hipolita”
IRLANDZKIE PRAKTYKI UCZNIÓW „HIPOLITA”

Dla 18 osobowej grupy uczniów z Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Rumi,
wakacje okazały się nie tylko wspaniałym okresem do wypoczynku, ale również
czasem, w którym mogli doskonalić swoje umiejętności zawodowe i językowe.
Wszystko to za sprawą
udziału w projekcie POWER
VET „Młodzi kucharze na rynku pracy - praktyki zagraniczne doskonałą formą dokształcania młodzieży i szansą na
lepszą pracę”. W ramach tego
dofinansowanego z Funduszy
Europejskich – Wiedza Edukacja Rozwój projektu operacyjnego, w lipcu młodzież odbyła
praktyki zawodowe w irlandzkiej miejscowości Youghal w
hrabstwie Cork. Młodzi adepci sztuki kulinarnej poznali
specyfikę pracy w irlandzkich

zakładach
gastronomicznych, co wiązało się również
z poznawaniem lokalnej, regionalnej kuchni. Ważnym
uzupełnieniem stażu zawodowego była również możliwość pogłębienia umiejętności językowych na specjalnie
organizowanym kursie oraz
w sytuacjach codziennych,
nocleg bowiem zapewniały
miejscowe rodziny. Partnerem projektu w Irlandii była
firma Your International
Training, która zorganizowała również wycieczki m.in.

do Cork i klify w Ardmore.
Opiekunami młodzieży były
nauczycielki: Marta Ulatowska, Małgorzata Więcek,
Małgorzata Rzepa i Dorota
Gaszta. Tegoroczny wyjazd
młodzieży z popularnego
rumskiego Hipolita, to był już
trzeci zagraniczny staż dofinansowany z projektów europejskich. Wszystko wskazuje, że absolwenci tej szkoły
nie będą mieli problemów ze
znalezieniem pracy na krajowym i europejskim rynku.

KOLEJNY SUKCES - „HIPOLIT” PONOWNIE W PROGRAMIE ERASMUS+
Kolejny wniosek pt. „Z rumskiego Hipolita do Europy - zagraniczna praktyka i zdobyte doświadczenie szansą na znalezienie
pracy” został zatwierdzony do realizacji z Programu Erasmus+
sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe i otrzymał dofinansowanie z projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” finansowanego
z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
W dniu 12 września
2018 roku odbyło się uroczyste podpisanie umowy finansowej z Fundacją
Rozwoju Systemu Edukacji
dotyczącą praktyk zawodowych w ramach pro-

jektu ERASMUS+. Umowę
podpisała dyrektor PZS nr
2 Halina Filińska w obecności koordynatora projektu Rafała Nowickiego.
Jest to czwarty projekt
zagranicznych praktyk za-

wodowych dla młodzieży
„Hipolita”, realizowany w
ramach programu ERASMUS+. Koordynatorem i
osobą odpowiedzialną za
napisanie projektu jest nauczyciel Rafał Nowicki. W

ubiegłym roku szkoła pozyskała dotację dla kucharzy,
którzy pojechali do Irlandii a nieco wcześniej z takiej możliwości skorzystali
uczniowie klas o profilu
fryzjerskim, turystycznym i
logistycznym. Ci uczniowie
uczestniczyli w praktykach
zawodowych w ramach
programu Erasmus+ na lata
2016-2018. W przyszłym
roku korzystając z tego
programu uczniowie klas
kierunku turystycznego, logistycznego i fryzjerskiego
pojadą do Sligo w Irlandii
Północnej. Partnerem projektu jest firma Your International Training, która
jest organizacją zajmującą

Dyr. Halina Filińska i Rafał Nowicki po podpisaniu umowy

się rozwojem zawodowym
i edukacją w ramach europejskich projektów mobilności dla szkół średnich i
uczelni wyższych na terenie Unii Europejskiej. Firma
organizuje praktyki i staże

zawodowe, których celem
jest edukacja, zdobywanie
doświadczenia podnoszenie kwalifikacji, poznawanie nowych metod kształcenia zawodowego i nauka
języka angielskiego.
5
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Przedszkole specjalne
w Wejherowie otwarte!
W ramach Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie rozpoczęło działalność
przedszkole specjalne. Placówkę uroczyście otwarto
w wyremontowanym i zaadaptowanym do potrzeb
niepełnosprawnych dzieci, zabytkowym budynku po
dawnej siedzibie WKU. Z opieki w tym przedszkolu
mogą korzystać również dzieci z naszgo miasta.
Materiał wyborczy
KW Prawo i Sprawiedliwość

Gości przywitała dyrektor Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego
w Wejherowie Małgorzata Woźniak,
przypominając, ze umowę z wykonawcą modernizacji budynku podpisano
niespełna rok temu, 30 października
2017 roku. Dyrektor bardzo chwaliła
współpracę z firmą WOJ-MAR, która
zrealizowała to zadanie oraz jej wła-

ścicielem Mariuszem Gustowskim.
Utworzenie przedszkola specjalnego
pozwoli rozszerzyć ofertę kształcenia dla dzieci z niepełnosprawnością
intelektualną, co pozwoli objąć je
kompleksową opieką począwszy od
wieku przedszkolnego, poprzez szkołę
podstawową, a skończywszy na szkole
branżowej pozwalającej zdobyć konkretny zawód.
W placówce powstały sale edukacyjne, przystosowane dla dzieci
sanitariaty, sale rewalidacji indywidualnej i integracji sensorycznej oraz
hydromasażu czy rytmiki. Podczas
uroczystego otwarcia przedszkola dla
gości wystąpili z piosenkami mali podopieczni placówki.
Łączna wartość inwestycji to ponad
4,5 mln zł, z czego 1,3 mln zł Powiat
Wejherowski pozyskał na termomodernizację budynku w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
RPO WP na lata 2014-2020.

REKLAMA

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

Bogdan Formella

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

www.facebook.com/Lucja.Slowikowska.Rumia
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Spotkanie z mieszkańcami na osiedlu M. Reja
Zapominane osiedle i mieszkańcy Rumi
Spotkanie odbyło się na prośbę mieszkańców w niedzielę o godz.
14,00 z kandydatem na Burmistrza Rumi Bogdana Formella.
Spotkanie
rozpoczęło
się punktualnie na które
przybyli prawie wszyscy
mieszkańcy osiedla z dziećmi. Obecnie będą tam budowane dwa bloki jeden z
mieszkaniami do wykupu
tzw. deweloperski a drugi
komunalny.
Pierwszy problem to,
dlaczego samochody ciężarowe jeżdżą wzdłuż bloku
na budowę?
Czy i kto wyraził zgodę
lub wydał taką decyzję o
lokalizacji drogi dojazdowej
na budowę?
Dlaczego nikt nie poinformował mieszkańców o
sprzedaży gruntów na budowę budynku?
Dlaczego musimy chodzić w błocie do swoich
mieszkań czy tak trudne,
aby wyrównać drogi, bo nie
możemy się tego doprosić?
Dlaczego niemożliwe jest
postawienie wiaty na śmieci przecież stoją na każdym
osiedlu?
Pytań padło jeszcze kilka,
gdyż mieszkańcy czują się dyskryminowani przez te wszystkie lata. Wśród nich były następujące: w całej Rumi sadzi
się kwiaty na rondach inne

drzewka na trawnikach a u
nas zrobiona została ogrodzona piaskownica przez ostatnie
10 lat. Pan Przewodniczący
Rady Ariel Sinicki przyjechał
do nas i powiedział, że te
bloki są przewidziane do wyburzenia, ale nie przedstawił
nam co dalej, gdzie będziemy
mieszkać. Zlikwidowano nam
blaszaki, więc gdzie mamy
trzymać drewno, rowery
i inne nasze rzeczy w tych
małych zagrzybionych piwnicach? Dlaczego każą nam
płacić 20 zł dzierżawy za to, że
zagospodarowaliśmy na własny koszt wejścia do naszych
domów?
Kandydat na Burmistrza
Bogdan Formella zajął swo-

je stanowisko do każdej
sprawy i odpowiedział na
wszystkie pytania oprócz
jednego „Dlaczego Burmistrz Pasieczny przez cztery lata nie przyjechał do nas
porozmawiać, a w urzędzie
nie chce z nami rozmawiać?”
Szanowni Państwo moim
zdaniem to co należy zrobić
to przygotować plan zagospodarowania dróg, chodników, parkingów i zieleni z
uwzględnieniem lokalizacji
wiaty na drewno i wiaty na
śmieci. Plan należy przygotować na podstawie mapy
satelitarnej, gdyż dokładnie
widać jak usytuować wasze
drogi dojazdowe i parkingi.

Stara zasada buduj chodniki tam, gdzie ludzie chodzą.
Wiaty na śmietniki i wiaty
na drewno należy umieścić przy okazji tworzenia
planu zagospodarowania.
Uwzględnił bym jeszcze lokalizację suszarni na wasze
rzeczy. Taki plan nie wymaga
kosztów, bo mogą je wykonać urzędnicy w godzinach
pracy. Następnie zaproszę
Was na spotkanie celem
akceptacji i wypowiedzenia
swoich opinii. Aby w trudnych sprawach osiągać kompromisy proponuję zasadę,
iż wypowiadają się obecni
na spotkaniach i decyduje
większość. Stworzenie warunków do normalnego życia to jest zadanie i obowiązek władz miasta nie można
ciągle uciekać od problemów albo udawać, że się ich
nie widzi i słyszy. Po wspólnej decyzji o przystąpieniu
do realizacji należy stworzyć
regulamin osiedla, który
Państwo stworzycie i zobowiążecie się do jego przestrzegania zawarte powinny
być w nim zasady korzystania
z tego co powstanie objęte
planem zagospodarowania
uzgodnionego z wami. Pozo-

stanie nam problem estetyki
wyglądu budynków i izolacji
fundamentów, gdyż jest to
problem, który należy rozwiązać. Mam też na to rozwiązanie, ale to zaproponuje po
wyborach przy uzgodnieniu

planu zagospodarowania na
naszym wspólnym spotkaniu.
W przyszłości należy przygotować plan budowy mieszkań komunalnych na miarę
możliwości
finansowych
Rumi i zapisać go w budżecie. Moim zdaniem, powinien on obejmować przyjęcie planu budowy mieszkań
przygotowany na najbliższe
min. 10 lat dotyczący budowy co najmniej jednego
bloku komunalnego w ciągu
2 lat, tak aby w ciągu 10 lat
powstało 5 bloków komunalnych co w części pozwoli
rozwiązać problem lokali
i mieszkań w Naszej Rumi.
Czasami zastanawiam się
jak często przytaczane motto ma zastosowanie w naszym życiu „Ludzie ludziom
gotują taki los”?
Chciałbym być Burmistrzem mieszkańców a nie
urzędu!
M.K.
7
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Burmistrz zatrudnia coraz więcej urzędników!
W związku z pogłębiającymi się wątpliwościami natury etycznej, przyjrzeliśmy się polityce kadrowej Michała Pasiecznego. Z danych wynika, że
w ciągu czterech lat kadencji Burmistrz Rumi zatrudnił w Urzędzie Miejskim kilkadziesiąt osób. Niektóre z nich są lub były wprost związane z
Platformą Obywatelską, ale dla Komisji Rewizyjnej, która badała takie
przypadki, nie doszło do przypadków nepotyzmu i zatrudniania „swoich”.
Z końcem 2014 roku, gdy
Michał Pasieczny zaczynał
swoją kadencję, w UM było
108 etatów. Ruchy kadrowe i nowe zatrudnienia rozpoczęły się z początkiem
2015 od doradcy burmistrza (pierwszego, ale nie
jedynego). W marcu 2015
przybyły trzy etaty, w maju
trzy kolejne. Latem Referat Integracji Europejskiej i
Promocji został zastąpiony
Wydziałem Rozwoju Miasta (liczącym sobie kilkanaście etatów, w tym 6,5 dla
nowego Referatu Promocji
i Komunikacji Społecznej).
Jesienią 2015 roku w
urzędzie było już 121 etatów, wiosną 2016 - 124
etaty, w marcu 2016 - 126
etatów, a urzędników
wciąż przybywało. Pod
koniec 2017 roku burmistrz miał już prawie 150
etatów, w tym pełnomocnika ds. energetyki, pełnomocnika ds. oświaty,
pełnomocnika ds. budżetu obywatelskiego, pełnomocnika ds. profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.
Kto dostał pracę
w Urzędzie?
Burmistrz
utworzył
m.in. etat asystenta, którym przez pewien czas
była dotychczasowa dyrektor Biura Poseł Krystyny Kłosin z Platformy Obywatelskiej. Wiosną 2017
pani asystent została podinspektorem w Referacie
Kultury i Sportu Wydziału
Edukacji (według urzę8

które pracują na etatach
tzw. gminnych.
Niektórymi
takimi
sprawami
zajmowała
się Komisja Rewizyjna.
Radni pracujący pod
przewodnictwem Leszka
Grzeszczyka z PO zawsze stawali po stronie

zatrudnienia kandydata PO
na prezydenta Wejherowa.
Według radnych wątpliwość nie miała podstaw.
Komisja zajmowała się
również radną Platformy
Obywatelskiej - Karoliną
Rydzewską, która w czasie
obecnej kadencji została
zatrudniona w miejskim
Centrum Integracji Społecznej. - Zatrudnienie odbyło się w zgodzie z obowiązującymi
przepisami
prawa. – Taki był w tym
temacie wniosek końcowy
Komisji Rewizyjnej (do któ-

Urząd kosztuje już
12 milionów złotych!
Tym sposobem latem
br. w Urzędzie Miasta
było już 160 etatów (w
tym osób przebywających
na urlopach i pracowników na zastępstwach),
z czego ponad 50 osób,
czyli około 30 procent
zostało zatrudnionych w
ciągu ostatnich czterech
lat przez Michała Pasiecznego. Dla Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej „zarzut
nepotyzmu i obsadzania
swoimi ludźmi wszystkich wolnych etatów (...)
jest subiektywną oceną”,
a etaty to „uprawnienie

Wydatki na urząd wzrosły o ok.

33%
dowej komisji „zarówno
zasób posiadanej przez
kandydatkę wiedzy, jak i
dotychczasowe doświadczenia zawodowe, dają
gwarancję prawidłowej realizacji zadań”).
Praca w Rumi znalazła
się też dla byłego kandydata Platformy Obywatelskiej na prezydenta
Wejherowa i radnego PO
Jacka Gafki, który został
głównym specjalistą w
Wydziale Polityki Gospodarczej, Mieszkaniowej i
Ochrony Środowiska oraz
(w Biurze Obsługi Mieszkańców) dla córki radnego
Platformy Piotra Bartelke.
Wiosną 2018 dyrektorem MOSiR w Rumi, który jest miejską jednostką,

została Jolanta Król, radna powiatowa Platformy
Obywatelskiej (notabene
niedawno w konkursie na
dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 wygrała jej...
synowa) – bo Urząd Miejski to tylko część osób,

Zatrudnienie w urzędzie wzrosło o ok.
burmistrza. Podobna ocena zapadła w przypadku

rej nota bene należy także
radna Karolina Rydzewska).

Na zdjęciu od lewej Piotr Bartelke (PO), Ryszard Grychtoł (Gospodarność), Michał Pasieczny (PO).

48%

Burmistrza Miasta, jako
pracodawcy”.
Trzeba również pamiętać, że dla radnych z Komisji „twierdzenie, że nowi
pracownicy nie są specjalistami, a tylko dobrymi
znajomymi Burmistrza i nie
wykonują swojej pracy, a
tylko pobierają pensję, nie
znajduje potwierdzenia”,
a liczba nie uwzględnia
osób zatrudnionych w ABK,
MOPS, MOSiR i innych placówkach bardzo związanych z gminną.
JG
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Instrukcja korzystania z wyborów
Wybory samorządowe zbliżają się wielkimi krokami, kampania wyborcza jest już na ostatniej prostej.
Szefowie najważniejszych partii już odbyli albo są
właśnie w trakcie tournée po kraju, w czasie którego przekonują i zachęcają do popierania kandydatów wystawianych przez swoje komitety wyborcze.

Cztery tygodnie, które
pozostały do dnia głosowania to dobry czas, żeby
zapoznać się z regułami,
którymi rządzą się te wybory, zwłaszcza, że ostatnia nowelizacja kodeksu
wyborczego przyniosła
sporo zmian. O tym, jakie
to zmiany, a także o zasadach głosowania i przydzielania mandatów opowiada niniejszy tekst.

Rewolucja w ordynacji
Najważniejszą reformą
dokonaną przez nowelizację kodeksu wyborczego ze stycznia bieżącego
roku jest wprowadzenie
kadencyjności
wójtów,
burmistrzów oraz prezydentów miast. Począwszy
od najbliższych wyborów
ł

ł

maksymalny okres sprawowania tych funkcji to dwie
kadencje. W odróżnieniu
jednak od dotychczasowego rozwiązania, będą one
trwały nie 4, a 5 lat. Oznacza to, że niemożliwymi
już będą kilkunastoletnie
"rządy" podobne do tych
sprawowanych przez Wojciecha Szczurka w Gdyni
czy Pawła Adamowicza w
Gdańsku. Z jednej strony
taka regulacja ograniczy
możliwość tworzenia swoistych "grup trzymających
władzę" skupionych wokół
wójtów, burmistrzów czy
prezydentów.
Umożliwi
także zmiany na tychże stanowiskach zajmowanych
często do tej pory od wielu
lat przez tych samych ludzi - wybieranych niejako z

przyzwyczajenia. Z drugiej
jednak strony może pozbawić chęci i możliwości przeprowadzania
większych
przedsięwzięć i reform.
Kolejną istotną zmianą
wprowadzoną przez nowe
przepisy jest konieczność
powoływania dwóch odrębnych komisji wyborczych w każdym obwodzie.
Jedna zajmować się będzie
jedynie przeprowadzeniem
głosowania, druga zaś odpowiadać będzie za liczenie
głosów. Rozwiązanie takie
ma służyć zminimalizowaniu ryzyka manipulacji przy
wynikach głosowania. Podobną funkcję ma spełnić
poszerzenie zakresu kompetencji mężów zaufania,
czyli mających czuwać nad
przebiegiem głosowania.
W trakcie najbliższych wyborów po raz pierwszy
będą mogli oni uczestniczyć w pracach komisji
wyborczych
wszystkich
stopni - w tym PKW, a także wnosić uwagi do protokołu. W celu ograniczenia
liczby głosów nieważnych
zdefiniowano natomiast
na nowo znak "x". stawiany
przy nazwisku kandydata.

Obecnie mają być to "co
najmniej dwie" przecinające się w obrębie kratki linie.
Tam okręg Twój,
gdzie serce Twoje
W przeciwieństwie
do wyborów parlamentarnych, europejskich
czy prezydenckich w
wyborach
samorządowych nie ma możliwości otrzymania zaświadczenia o prawie
do głosowania w dowolnym lokalu na terenie kraju czy też za
granicą. Istotą wyborów
samorządowych
jest głosowanie na terenie swojego okręgu
wyborczego. Co zatem
decyduje o przypisaniu wyborcy do danego okręgu? Są to spisy
wyborców sporządzane
na konkretne wybory
na podstawie stałego
rejestru wyborców, dla
którego bazą z kolei
jest zameldowanie w
danej gminie na pobyt
stały. Specyfika wyborów
samorządowych
zakłada jednak, że powinny one urzeczywistniać ideę zaangażowania obywateli w sprawy
wspólnoty
lokalnej.
Jest zatem możliwe
głosowanie nie w miejscu zameldowania, ale
faktycznego zamieszkania, o ile wcześniej
zostanie złożony i pozytywnie rozpatrzony
wniosek o wpisanie do
rejestru wyborców. Kodeks wyborczy wprawdzie nie określa jakie
warunki należy spełnić,
żeby można było wykazać, że faktycznie stale
zamieszkuje się daną
gminę, niemniej jednak wójt, burmistrz czy
prezydent miasta powinien to sprawdzić. Warto zatem przedstawić
tym organom umowę o

pracę na terenie gminy
czy też umowę najmu
mieszkania.
Arytmetyka wyborcza
Dla ostatecznych wyników wyborów poza liczbą
głosów oddanych na poszczególnych kandydatów znaczenie ma kilka
dodatkowych czynników.
Pierwszym z nich jest
charakter okręgu wyborczego. Okręgi wyborcze
mogą być jednomandatowe lub wielomandatowe. Takie rozróżnienie
ma wpływ na metodę
obliczania głosów, a jednocześnie może znacząco wpływać na układ sił
w organie kolegialnym,
skład którego jest wybierany. W tzw. JOWach
jedyny mandat zdobywa
kandydat, który uzyskał
największą liczbę głosów. Z kolei w okręgach
wielomandatowych wybory mają charakter
proporcjonalny, a o ich
wynikach decydują głosy
oddane nie na poszczególnych kandydatów, lecz
na komitety wyborcze.
W tym przypadku w celu
ustalenia podziału mandatów stosuje się metodę
opracowaną przez belgijskiego matematyka Victora d'Hondta. Zgodnie z
tą metodą dzieli się liczbę
głosów uzyskaną przez
każdy komitet wyborczy
przez następujące po sobie liczby naturalne. Spośród uzyskanych w ten
sposób ilorazów wybiera się największe - aż do
przydzielenia wszystkich
mandatów dostępnych w
danym okręgu.
Jednomandatowe okręgi wyborcze lepiej oddają
istotę demokracji. Mandat
zdobywa ten kandydat,
który rzeczywiście cieszy
się największym poparciem wyborców, a jego
odpowiedzialność za re-

prezentowanie elektoratu
łatwo zweryfikować przy
okazji następnych wyborów. Głosowanie proporcjonalne i wielomandatowe okręgi wyborcze
lepiej oddają natomiast
różnorodność poglądów
elektoratu, gdyż mandaty uzyskują również kandydaci popierani przez
nieco mniejszą, aczkolwiek wciąż znaczną liczbę wyborców. Nietrudno
bowiem wyobrazić sobie
sytuację, kiedy w JOWie
mandat zdobywa kandydat, który otrzymał 20%
głosów, podczas gdy ten,
który uzyskał 19% poparcia pozostaje z niczym.
W najbliższych wyborach
jednomandatowe okręgi
wyborcze będą utworzone jedynie w gminach do
20 tys. mieszkańców. Jest
to kolejna zmiana, którą
wprowadziła tegoroczna
nowelizacja kodeksu wyborczego. Dotyczy ona
także Rumi, w której w
przeciwieństwie do ostatnich wyborów samorządowych, obowiązywać będą
wielomandatowe
okręgi
wyborcze, a w związku z tym
wybory proporcjonalne.

Świadome uczestnictwo
Demokracja nie jest tak
prostym i przejrzystym
systemem, jak mogłoby
się wydawać. Czynników
decydujących o ostatecznych wynikach wyborów
jest jak widać naprawdę
dużo. Nie powinny więc
zatem dziwić zażarte dyskusje nad każdym projektem nowelizacji ordynacji wyborczej. Żeby jak
najbardziej
świadomie
uczestniczyć w spełnianiu
obywatelskiego obowiązku udziału w wyborach,
warto choć pobieżnie
zapoznać się z regułami
rządzącymi tą polityczną
rozgrywką.
A.G.
9

Gazeta Rumska, nr 10 (136), wrzesień 2018

AKTUALNOŚCI

Rumska PO „ucieka” od partyjnego szyldu
WYSKAKUJĄ Z TONĄCEGO STATKU? - NIE
Rumska Platforma Obywatelska nie wystawiła swoich kandydatów do Rady Miasta. Czy to oznacza, że
rumska Platforma przestała istnieć i z naszego miasta zniknęli jej członkowie? Oczywiście, że to nie jest
prawda, bo rumska Platforma rządzi w mieście i nadal chce to robić. Dobrze czy źle, nie ma to znaczenia.
Najważniejsze aby utrzymać władzę w naszym mieście.
Obecni radni miejscy a także nowi kandydaci do Rady
Miasta nie startują z listy Platformy Obywatelskiej tylko z bezpartyjnego komitetu. Szyldem i „twarzą” tego
komitetu jest obecny burmistrz Michał Pasieczny, członek PO i prominentny członek
władz statutowych Platformy.
Takich osób w komitecie Michała Pasiecznego jest więcej. Chociażby przewodniczący Rady
Miasta Ariel Sinicki, ale też K.
Woźniak, M. Łoboz, zastępcy
burmistrza Pasiecznego. Czyżby
skończyła się partyjność tych
osób? Oczywiście nie, a kandydaci do RM chcą ukryć swoją
partyjność oraz wyrażanie „gorącego” poparcia dla Platformy,
aby pod płaszczykiem bezpartyjności „załapać” się do Rady
Miasta.
Zagrywają piątą kolumną
Szyld Platformy Obywatelskiej stał się dla wiele osób
tzw. „gorącym kartoflem”,
więc w takiej sytuacji takiego
kartofla lepiej porzucić. Taki
był też trzymany przez długi
czas w tajemnicy pomysł władz
ogólnopolskiej Platformy, a
teraz realizowany wyborczo,
aby gdzie się tylko da ukrywać
szyld partyjny. PO od dawna
słabo wypada w sondażach,
więc najprostszym sposobem
na utrzymanie albo też wywalczenie zwycięstwa wyborczego
jest oszukiwanie wyborców
i udawanie demokratycznej
bezpartyjności. Sam „wódz naczelny” PO G. Schetyna
stwierdził, że „wybory samorządowe będą kluczem do
otwarcia następnych drzwi”, tak więc fortel z ukrywaniem szyldu partyjnego jest „wyjściem ewakuacyjnym”. To też taka swoista „piąta kolumna” PO, która
po zakończeniu wyborów wyjawi swoje preferencje
polityczne i partyjne.
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Będzie łatwiej dorwać się do władzy. Jednak ci sami radni mogą
też postąpić inaczej. Jest też inny powód „uciekania” od szyldu PO.
Platforma pod obecnym przywództwem oraz po przymierzu z
.Nowoczesną nie ma szans na wygrywanie wyborów. Oczywiście

są od tego wyjątki, jak niektóre największe miasta i „trójmiejski”
matecznik PO, jednak niebawem szyld Platformy stanie się niepotrzebny, a wręcz szkodliwy, bo wyborcy będą wybierać bloki
wyborcze lokalnych działaczy, a odrzucać pieniaczy partyjnych
wspomaganych przez tzw. „warszawkę”. Bezpartyjna formuła będzie szersza niż partyjna i będzie dawać możliwość zawierania porozumień z różnymi lokalnymi ugrupowaniami.

Odbijają się jak w lustrze
Rumia związana elektoratem z Trójmiastem, zawsze
wspierała lewicę i Platformę Obywatelską. Mieszkańcy
niby konserwatywni i związani z kościołem, przy wyborach dawali wsparcie ugrupowaniom lewicowym, nawet
lewackim i liberalnym. Radni będący obecnie członkami
Platformy Obywatelskiej albo
osobami związanymi i wspierającymi PO już myślą jak tu okpić
wyborców, którzy mają wątpliwości i zastanawiają się na kogo
zagłosować. Wybór nie jest
specjalnie szeroki, bo kandydatów wystawia Gospodarność
(bardziej lewica i PO), PiS i KWW
Michała Pasiecznego (PO). Na
kogo więc głosować, jeżeli „partyjnych” ma się już dość. Wiadomo, wybierzemy tylko osoby
bezpartyjne, znające nasze problemy, naszych sąsiadów, itp. A
po wyborach wszystko wróci na
takie same tory, czyli Platforma
Obywatelska wspierana przez
zdeklarowaną lewicę nadal będzie rządzić w Rumi.
Wszystko w rodzinie
i pod okiem PO
W Rumi ciekawostką jest także to, że zastępca burmistrza
M. Pasiecznego – Maciej Kurkowski, także członek Platformy Obywatelskiej, jest szefem
kampanii wyborczej lokalnego
komitetu Michała Pasiecznego, a także pełnomocnikiem do
spraw przeprowadzenia wyborów samorządowych z ramienia burmistrza Rumi.
Tak więc jako świadomi wyborcy, w dniu wyborów
zwracajmy szczególną uwagę na kandydatów do Rady
Miasta, czy w tym gronie nie ma „fałszywek” lub „farbowanych lisów”. No chyba, że jest nam wszystko jedno.
(red)
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Rumia potrzebuje dobrego gospodarza!
Rumia to Nasze Wspólne Miasto! Rumia to Nasza Mała Ojczyzna!
Rumia potrzebuje dobrego Gospodarza! To hasła oddające ducha
z jakim idziemy do wyborów i ducha służby jaką zamierza pełnić wobec Rumi i jej mieszkańców burmistrz Bogdan Formella. Priorytetem
są mieszkańcy i rozwiązywanie ich problemów. Bogdan Formella zawsze był blisko ludzi, zajmował się ich problemami, zna potrzeby, bolączki, ale też dostrzega ogromny potencjał Rumi i jej mieszkańców.

Co proponuje Nasza Rumia i Bogdan Formella?
INWESTYCJE
* Stworzenie klarownego planu inwestycji miejskich. Koniec z wirtualnymi pomysłami, które kończą się na zapowiedziach i obietnicach.
* Budowa dróg to jeden z najważniejszych elementów rozwoju. Potrzebujemy jasnego planu budowy oraz modernizacji, m.in. skrzyżowania ulic Dąbrowskiego – Starowiejska, sygnalizacji przy skrzyżowaniu Żołnierzy I Dywizji WP – Partyzantów, wyjazdu z osiedla Park Rumia przy ul. Kosynierów, ronda Jana Pawła II.
* Doprowadzenie do zakończenia budowy kanalizacji i wodociągów, np. w ulicy Żołnierzy I Dywizji WP.
* Zagospodarowanie Centrum miasta u zbiegu ul. Starowiejskiej i Dąbrowskiego,
które ma tętnić życiem i być wizytówką Rumi.
* Budowę nowoczesnego i przyjaznego dla petentów Urzędu Miasta, a nie „pałacu”
dla urzędników.
* Wdrożenie programu walki ze smogiem poprzez, np. montowanie kolektorów słonecznych lub fotowoltaicznych na domach w połączeniu z dofinansowaniem takich inwestycji.
* Doprowadzenie wspólnie z innymi samorządami do budowy obwodnicy dla Rumi,
aby skutecznie zmniejszyć ruch samochodowy w mieście, zapewnić bezpieczeństwo, czyste powietrze i mniejszy hałas.
* Udrożnienie i zabezpieczenie koryta Zagórskiej Strugi, aby nigdy nas nie zalała.
FINANSE
* Przeprowadzenie kontroli finansów miasta oraz umów zawartych przez obecną
władzę. Te, które służą rozwojowi będą wspierane i kontynuowane. Szkodliwe należy zlikwidować natychmiast.
* Transparentność wydatków pieniędzy z budżetu miasta.
* Racjonalne obniżenie opłat za wywóz śmieci.
* Obniżenie podatku lokalowego i od nieruchomości.
* Obniżenie podatku od środków transportu do stawki minimalnej.
* Dofinansowanie organizacji pożytku publicznego.
* Wynegocjowanie obniżenia opłat za wodę i kanalizację
KULTURA
* Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, sportowych i regionalnych.
* Pielęgnowanie i kultywowanie historii, tradycji oraz pamiątek.

ZDROWIE
* Wdrażanie wszelkich programów prozdrowotnych i współpraca ze wszystkimi środowiskami na rzecz ochrony zdrowia, aby dążyć do likwidacji problemu dostępu do
lekarzy, badań, rehabilitacji i konsultacji zdrowotnych, zwłaszcza dla seniorów.
* Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, medyczną, ratunkową z wykorzystaniem
partnerstwa publiczno-prywatnego.
* Budowę szpitala z oddziałem ratunkowym.
OŚWIATA I POMOC SPOŁECZNA
* Utworzenie miejskiego żłobka, bezpłatnego dla mieszkańców, którzy płacą podatki w Rumi.
* Wprowadzenie w Rumi obowiązującego cały rok bezpłatnego biletu komunikacyjnego dla dzieci, młodzieży i emerytów.
* Pozyskanie środków zewnętrznych na budowę brakujących obiektów sportowych.
* Realizację projektów rozbudowy SP nr 6 i SP nr 1.
* Utworzenie wolnej strefy w celu integracji i spędzenia wolnego czasu przez młodzież.
* Utworzenie programu szerokiej pomocy dla rodzin i mieszkańców mających problemy. Będzie on jasny i zrozumiały.
* Wdrożenie realnego finansowo planu budowy nowych mieszkań komunalnych.
* Powstanie w Rumi dziennego domu pomocy społecznej.
* Wprowadzenie, realizowanie i rozszerzanie programu „Bezpłatne obiady, darmowa żywność, pomoc w sytuacjach kryzysowych, walka z przemocą”.
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
* Opracowanie planu dla lokalnych przedsiębiorców, wprowadzenie ulg w podatku od
nieruchomości za nowe miejsca pracy oraz programu zachęcającego do startowania
w przetargach. Pieniądze wydane na inwestycje pozostaną w budżecie miasta.
* Doprowadzenie do utworzenie specjalnej strefy ekonomicznej, aby tworzyć kolejne miejsca pracy.
* Utworzenie programu dofinansowania lokalnych grup na pomysły realizowane w
Rumi w systemie małych grantów.

Program, który przedstawiamy to nasze wspólne zadania do realizacji, powstałe na podstawie Waszych wniosków i oczekiwań.
Proponujemy pracę dla Rumi, a nie propagandę. Burmistrz to nie celebryta, a radni to nie maszynka do głosowania, promujący siebie przy każdej sposobności.
Sfinansowano ze środków KWW Bogdan Formella NASZA RUMIA
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Z przyjemnością przedstawiamy Państwu naszych
kandydatów i kandydatki do Rady Miejskiej Rumi.
Osoby te stanowią nasz zespół gotowy by służyć mieszkańcom i miastu.
Okręg 1 - Centrum
Okręg 2 - Janowo

Sylwia Walkiewicz

Michał Kowalik

Dariusz Kuczmarski

Elżbieta Waśkowska

Daria Kapicka

Elżbieta Flisikowska

Goodwin Egwuatu

Kamil Blok

Wojciech Roman

Tadeusz Brzeziński

Andrzej Jóźwiak

Krystian Nagaba

Danuta Sosnowska

Monika Lemiszewska

Zdrowi mieszkańcy to zdrowe miasto

Budowa centrum Rumi jako
wizytówka miasta

Walka o czyste powietrze w Rumi

Karolina Miotk

Transparentność wydatków publicznych
12

FB @michalkowalikrumia
Rozwój dla wspólnego dobra

Budowa mieszkań komunalnych

Wsparcie organizacji
pożytku publicznego

Inwestycja w zdrowie

Wsparcie i pomoc
dla mieszkańców

Wspieranie kultury w mieście

Wspieranie programów oświatowych

Wspieranie kultury w mieście

Pielęgnacja i kultywowanie
historii i tradycji

Dialog i porozumienie

Lepsze drogi, mniej korków
lepsza jakość usług publicznych
Sfinansowano ze środków KWW Bogdan Formella NASZA RUMIA
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Okręg 3 - Stara Rumia

Okręg 4 - Biała Rzeka Zagórze Szmelta

Jolanta Krupska

Tomasz Kłeczek

Bogdan Formella

Jarosław Muszyński

Celina Dorsz

Mariusz Świniarski

Maciej Wiewiórka

Ewa Kassem

Agnieszka Landowska

Łukasz Bartkowiak

Iwona Dzidkowska

Anna Grubba

Specjalna strefa ekonomiczna
dla inwestycji

Racjonalne obniżenie opłat
za wywóz śmieci

Rozwój oświaty

Rafał Słowikowski

Infrastruktura przede wszystkim
Sfinansowano ze środków KWW Bogdan Formella NASZA RUMIA

Budowa dróg i rozwój komunikacji

Specjalista ds. bezpieczeństwa

Społeczno-kulturowe
kreowanie przestrzeni Rumi

Rumia potrzebuje
dobrego gospodarza

Utworzenie wolnej strefy
integracyjnej

Powstanie w Rumi dziennego
domu pomocy społecznej

Infrastruktura i bezpieczeństwo

Wprowadzenie ulg w podatku
od nieruchomości za nowe miejsca pracy

Budowa szpitala z
oddziałem ratunkowym

Elżbieta Hallmann
Wynegocjowania opłat
za wodę i kanalizację
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Piknik na ogródkach działkowych w Janowie
15 września 2018 odbył się piknik na ogródkach
działkowych w Rumi Janowie. Spotkanie w luźnej
formie, z programem artystycznym oraz atrakcjami
dla dzieci, było przygotowane dla właścicieli działek.
Piknik miał charakter rodzinnego spotkania i cieszył
się dużym powodzeniem.
Dla wszystkich uczestników został przygotowany
poczęstunek w formie grochówki i kiełbasek z grilla.
W programie był występ
komika, który otrzymał
wielkie brawa oraz spotkanie z Bogdanem Formellą i

14

rozmowa o problemach, jakie napotykają właściciele
działek, a także o rozwoju
naszego miasta. - Pomimo
deszczowej pogody, w sobotnie popołudnie na działki dotarło prawie 150 osób,
więc mogę powiedzieć, że
frekwencja zdecydowanie
dopisała - relacjonuje Bogdan Formella.

Organizator uchylił też
rąbek tajemnicy w temacie
przyszłego spotkania. Odbędzie się ono 29 września
2018. Będzie to „Szanty na
Rumskim Rynku”, na które
już teraz serdecznie zapraszam - zapowiada Bogdan
Formella.
M.K.
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Targowisko w Rumi
- niespełniona obietnica burmistrza

Władze Rumi nie są
w stanie zaprzeczyć, że
zapowiadały przebudowę targowiska, bo w tej
sprawie pojawiały się
bardzo konkretne informacje. 12 stycznia Urząd
podał na swojej stronie,

duktów spożywczo-ekologicznych. Modernizacja targowiska ma - jak
już do niej dojdzie - "poprawić również warunki
sanitarne, komunikację i
organizację targu, a także dostęp mieszkańców

złotych, z czego ok. 1
000 000 złotych to suma
przyznanych
środków
europejskich. Uroczyste
podpisanie umowy nastąpiło 16 stycznia”.
Po kilku dniach informację tę podał także por-

canki partyjnego burmistrza z PO i jego plecaków
partyjnych też z PO”.
Po pół roku słowo
„obiecanki” nabrało niestety - nowego znaczenia, bo temat został
wywołany na sesji w

projektu - zostali poinformowani radni.
- Poprawa warunków
handlu i zakupów to inwestycja od dłuższego
czasu oczekiwana przez
mieszkańców. Czemu po
raz kolejny przesuwamy
ją na następny rok? - pytał Jarosław Muszyński z
Naszej Rumi.
Po naleganiach odpowiedział burmistrz Pasieczny (dokładny cytat
bez żadnych zmian): "Jest
to spowodowane aktualizacją programu funkcjonalno-użytkowego oraz
samym procesem inwestycyjnym, gdzie m.in.
mamy przebudowę sieci

że „prace ruszą jeszcze
w 2018 roku” oraz że
projekt zakłada zwiększenie powierzchni handlowej przeznaczonej do
sprzedaży
produktów
rolno-spożywczych i pro-

do świeżych i ekologicznych produktów”.
Chwalono się nawet,
że Rumia zdobyła na to
dofinansowanie: "Całość
inwestycji
oszacowano na ponad 1 500 000

tal Nadmorski 24, a Telewizja TTM informowała,
że „być może jeszcze w
tym roku targowisko zyska nowe oblicze". Pod
wiadomością pojawił się
gorzki komentarz: "Obie-

sierpniu, gdy Rada Miejska zmieniła budżet.
Okazało się, że będzie
zmieniony
harmonogram przebudowy targowiska. - W związku z
przesunięciem realizacji

ciepłowniczej OPEC na
tym odcinku, bo ta sieć
ciepłownicza pod targowiskiem jest w stanie
mocno zużytym, więc
musimy przede wszystkim wpiąć się w harmo-

Od dawna słyszeliśmy zapowiedzi renowacji rynku, podniesienia
standardu obiektu i jakości świadczonych tam usług. Mówiły o tym
również media. Wbrew obietnicom, w tym roku modernizacja nie
rozpocznie się, a między słowami burmistrz Pasieczny część odpowiedzialności za ten stan rzeczy przerzuca na… Szkołę Podstawową nr 1.

nogram działań „opecowskich", aby przypadkiem
w naszej szkole SP1 nie
zabrakło ciepła podczas
jesiennych dni, także jest
to spowodowane rownież
i tutaj czynnikami niezależnymi od nas".
Burmistrza bronił jeszcze Piotr Bartelke, próbując wytłumaczyć, że
"to nie jest zależne od
burmistrza”.
Na koniec dodamy, że
mamy jesień 2018. O tym,
że „jest koncepcja targowiska w Starej Rumi”,
"Remsczie Rënk będzie
jak nowy, zmian na lepsze
ma być sporo, a pierwsza
z nich to zadaszenie” mó-

wił portal Rumia Nasze
Miasto w lipcu 2016 roku.
Od tamtej chwili minęły
ponad 2 lata i modernizacja nie może się rozpocząć… z powodu rur pod
ziemią?
JG
15
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Kontrowersyjna uchwała
Rady Miasta Gdańska
obejmie również Rumię?
Przed wakacjami został przyjęty gdański Model na
rzecz równego traktowania – dokument, przeciwko
któremu licznie protestowali rodzice, nauczyciele i
eksperci. „Ogromne wsparcie finansowe publicznymi
pieniędzmi dla lobbystów LGBT, odbije się również na
mieszkańcach innych miast, w tym Rumi.” - komentuje Maciej Wiewiórka, pochodzący z Rumi aktywista
społeczny, prolifer i działacz na rzecz praw człowieka.
Model na rzecz równego traktowania został
okrzyknięty Koniem Trojańskim, ponieważ wśród
ważnych i potrzebnych
zapisów dot. min. wsparcia seniorów i osób z
niepełnosprawnościami
przemycono treści godzące w rodzinę – od razu
zdefiniujmy – trwały związek jednej kobiety i jednego mężczyzny, w którym
wychowywane są dzieci.
W dokumencie, w części
wstępnej, diagnozie możemy przeczytać „Nie ma
powodu, dla którego inaczej mamy traktować sytuację, w której znajomy
przedstawia nam swojego partnera, a dziecko na
placu zabaw swoje dwie
mamy. Nie jest to intymna informacja o życiu sek-

sualnym, tylko wzmianka
o sytuacji rodzinnej lub
osobistej
napotkanych
osób.”. To nie pierwszy
raz, kiedy Miasto Gdańsk
podważa prawdę o człowieku – przypomnijmy,
w wydanej pół roku temu
ulotce ZdrovveLove znalazł się zapis „Większość
z nas rodzi się jako mężczyzna lub kobieta, ale nie
zawsze tak jest.” – wg niektórych organizacji LGBT
płeć można zmienić 16
razy w ciągu życia.
Model na rzecz równego traktowania to stu
stronicowy
dokument,
który miał być wypracowany przez szerokie
grono ekspertów. Jednak
w grupie zaproszonych
osób znaczącą większość,
ok. 90%, w tym całość

Zdjęcia z protestu w czasie Sesji Rady Miejskiej 28.06.2018, fot.
Remigiusz Kwieciński
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zespołu zarządzającego,
stanowiły osoby o lewicowym światopoglądzie,
przedstawiciele organizacji LGBT i feministycznych.
Właśnie te środowiska
pod tęczowymi flagami
pikietowały poparcie dla
dokumentu i razem z kilkoma urzędnikami świętowali jego przyjęcie.
Podstawą dokumentu
nie są rzetelne badania
potrzeb społecznych (co
jest wymogiem ustawowym dla tworzenia miejskich programów polityki
społecznej), a subiektywne odczucia, ckliwe historie, trudne do zweryfikowania zdarzenia (np.
opublikowane w jednym z
serwisów internetowych
doniesienie o pobiciu
osoby
homoseksualnej
o którym poszkodowany
poinformował media po
miesiącu a policji wcale),
a także dane liczbowe
na podstawie własnych
opracowań, szacunków i
uśrednień autorów dokumentu. Zapytany wprost
urzędnik potwierdził, że
kroniki policyjne nie potwierdzają w Gdańsku
zwiększonej ilości przestępstw, których ofiarami byłyby osoby o innej

Zdjęcia z protestu w czasie Sesji Rady Miejskiej 28.06.2018, fot. Remigiusz Kwieciński

orientacji seksualnej czy
innym kolorze skóry.
Dzięki życzliwości władz
miasta suma powyższych
stała się podstawą do rekomendowania działań,
które miały kosztować 12
mln zł rocznie.
W obronie dzieci
Zapisy Modelu wprost
uderzają w Konstytucyjne
prawo wyrażone w art.
48 „Rodzice mają prawo
do wychowania dzieci
zgodnie z własnymi przekonaniami”. Rekomendacja brzmiąca początkowo
„Wypracowanie
przez
szkoły programów antyprzemocowych odnoszących się do przemocy na

tle uprzedzeń, w tym bezpośrednio do problemu
homofobii/transfobii.”
następnie „Opracowanie
i wdrożenie w szkołach
zajęć dostarczających rzetelną wiedzę o osobach
LGBT+” a finalnie „Opracowanie i wdrożenie w
szkołach zajęć dostarczających rzetelną wiedzę o
orientacji seksualnej i tożsamości płciowej” jest, jak
wiele innych sformułowań
niejasne, nieostre. Urzędnicy przyznali, że treści,
które w tym trybie będą
przekazywane to Standardy edukacji seksualnej w
Europie WHO (Światowa
Organizacja Zdrowia), za-

wierające min. dla grupy
wiekowej 0-4 „radości i
przyjemności dotykania
własnego ciała, masturbacji w okresie wczesnego dzieciństwa”, grupa
wiekowa 6-9 „różnych
metod
antykoncepcji”,
„seksualnych praw dzieci”, grupa wiekowa 12-15
„krytyczne podejście do
norm kulturowych / religijnych w odniesieniu do
ciąży, rodzicielstwa itp.”.
- W Polsce szkoła działa
wg ustawy i jest nadzorowana przez Kuratorium
Oświaty i Ministerstwo
Edukacji , a nie Urząd Miasta. Szkoła realizuje podstawę programową, jest

W Gdańsku głos sprzeciwu wyraził również poseł z Rumi, Jan Klawiter, fot. Remigiusz Kwieciński
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tam zawarta w ramach
„Wychowania do Życia w
Rodzinie” edukacja seksualna typu A – wychowanie
do Miłości, odpowiedzialności, wstrzemięźliwości.
Nie życzę sobie, żeby aktywiści środowisk homoseksualnych rozmawiali z
moimi dziećmi o intymnych kwestiach – mówi
jedna z protestujących
matek.
Grupa skupiona w Stowarzyszeniu
Odpowiedzialny Gdańsk uczestniczyła w pracach nad
Modelem na rzecz równego traktowania jako
eksperci i obserwatorzy.
Ich głos był notorycznie
pomijany, wykluczano ich
z grup roboczych a części
przedstawicieli środowisk
katolickich wcale nie przyjęto. Od miesięcy protestują. – Urzędnicy i osoby
zaproszone przez Urząd
do zarządzania pracami
nad Modelem manipulowali nami, dorosłymi
ludźmi, specjalistami. Nie
chcemy, żeby podobnie obeszli się z dziećmi i
młodzieżą – mówi osoba,
która od początku uczestniczyła w spotkaniach. –
Pojawiają się zarzuty, że
odrzucenie Modelu będzie zmarnowaniem 10
miesięcy pracy wielu osób
oraz 100 tyś zł poniesionych kosztów. Jednak na
szali po drugiej stronie
jest przede wszystkim
zdrowie i przyszłość naszych dzieci, a finansowo
perspektywa do 2023
roku to 60 mln zł z naszych podatków.
Jak sprawa dotyczy
Rumi?
Wskazuje na to treść
dokumentu, jednym z
rekomendowanych działań będzie „Promowanie dobrych praktyk i
rozwijanie
współpracy
metropolitalnej”.
Mia-

sto Rumia znajduje się w
obszarze funkcjonalnym
Metropolii Trójmiejskiej.
Ponadto formalnie należy do Stowarzyszenia
Samorządowego „Obszar
Metropolitarny Gdańsk-Gdynia-Sopot”, którego
prezesem jest Paweł Adamowicz, Prezydent Gdańska.
Wojewoda Pomorski
Pan Dariusz Drelich zapowiedział zaskarżenie tej
uchwały do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Jest ku temu
wiele podstaw, m.in. brak
uprawnień samorządu do
niektórych działań określonych w rekomendacjach, czy niezgodność
z ustawą o samorządzie
gminnym. WSA może
orzec eliminację Uchwały
z obiegu prawnego w części lub całości. Petycję w
tej sprawie podpisało już
14 tysięcy osób.
Nic bez zgody rodziców
- Bądźcie obecni w
szkołach – zgłaszajcie się
do trójek klasowych i Rad
Rodziców - tam macie
możliwość nadzorowania
kto i co będzie przekazywał dzieciom – zachęcają
społecznicy z Odpowiedzialnego Gdańska. - Nie
podpisujcie na pierwszej
wywiadówce zgody na
szkolenia, zanim nie dowiecie się kto i jak je poprowadzi – radzą. - Na
hasła „równość, tolerancja, antydyskryminacja”
powinna zapalić się czerwona lampka alarmowa
– dodają i zapraszają po
szczegóły na stronę www.
odpowiedzialnygdansk.pl.
Instytut Kultury Prawnej Ordo Iuris przygotował wzór oświadczenia
do złożenia w szkole lub
przedszkolu: http://dlarodzicow.ordoiuris.pl/

Działania Gdańskiego Ratusza skomentował Maciej Wiewiórka
- aktywista społeczny, prolifer i działacz na rzecz praw człowieka:
Uchwała Rady Miasta Gdańska,
tzw. „Model na rzecz równego traktowania” jest skandaliczna i należy
ją postrzegać jako efekt wielu lat
współpracy prezydenta Gdańska
Pawła Adamowicza z ultralewicowymi organizacjami. Współpracę
tą widać szczególnie wyraźnie przy
okazji corocznych parad w Gdańsku,
promujących dewiacje seksualne,
wobec których przychylność władz
Gdańska przekracza nie tylko granice dobrego smaku, ale często wręcz
budzi wątpliwości prawne. Od jakiegoś czasu obserwujemy natomiast
kolejne próby podpięcia skrajnie
lewicowych organizacji do publicznych pieniędzy i wywierania presji na
dyrektorów szkół, aby pozwalali tym
organizacjom na prowadzenie propagandy w ramach zajęć lekcyjnych.
Najpierw władze Gdańska próbowały przeforsować swoje pomysły organizując „Panel Obywatelski”, później przez broszurę „Zdrowelove”, a
gdy na skutek sprzeciwu mieszkańców Gdańska się to nie udało, przez Maciej Wiewiórka - aktywista społeczny,
uchwałę „Model na rzecz równego prolifer, działacz na rzecz praw człowieka
traktowania”. Warto zauważyć, że
również podczas głosowania nad „Modelem”, przed budynkiem Rady Miasta Gdańska,
kilkuset mieszkańców protestowało przeciwko tej uchwale. Niestety zarówno podczas
debaty na sesji rady miasta, jak i podczas konsultacji społecznych, głosy mieszkańców
były całkowicie ignorowane, co dobrze podsumowuje wypowiedź jednego z gdańskich
radnych, który podczas debaty stwierdził, że zgadza się z tym, że „Model” dyskryminuje
normalnych mieszkańców, ale w jego ocenie jest to „dyskryminacja pozytywna”.
Deprawacja dzieci w szkołach, przez środowiska promotorów zboczeń, będzie miała
katastrofalne skutki głównie dla gdańskich dzieci, jednak ogromne wsparcie finansowe
publicznymi pieniędzmi dla lobbystów LGBT, odbije się również na mieszkańcach innych
miast, w tym Rumi. Należy mieć świadomość, że takie wsparcie w widoczny sposób naruszy debatę publiczną i pozwoli środowiskom o znikomym poparciu, na ogromną nadreprezentatywność w przestrzeni publicznej i to nie tylko w Gdańsku, ale również w innych
miastach.
To wszystko będzie się odbywało za pieniądze mieszkańców Gdańska, również tych
którzy przeciwko tym decyzjom protestowali. Należy więc zwrócić uwagę na jeszcze jeden problem. Mianowicie na to jaką rolę pełni władza samorządowa. Powinna ona dbać o
dobro miasta i mieszkańców, a nie angażować się w spory światopoglądowe i lobbing na
rzecz tego czy innego środowiska ideologicznego. Władze miejskie powinny umożliwiać
swobodną debatę społeczną, a nie próbować nią kierować. Znamiennym jest, że uchwalenie „Modelu na rzecz równego traktowania” oraz tegoroczna „gdańska parada równości”,
zbiegły się w czasie z wynikłą z wieloletnich zaniedbań awarią przepompowni ścieków w
Gdańsku, która doprowadziła do skażenia Motławy i Zatoki Gdańskiej. To chyba najdobitniej pokazuje jakie są priorytety władz Gdańska.

WAŻNE TELEFONY
Pogotowie ratunkowe
telefon alarmowy 999,
z komórki 112
tel.: 58 677 61 00, 58 677 61 02
Policja
telefon alarmowy 997,
z komórki 112
Komisariat w Rumi,
tel.: 58 679 67 22
Straż Pożarna
telefon alarmowy 998
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza,
tel. 58 671 01 98
Straż Miejska
Rumia, ul. Abrahama 17
tel.: 58 671 94 73
Nocna i świąteczna opieka
medyczna Rumia
tel.: 58 727 29 50
Pogotowie gazowe
Telefon alarmowy 992
tel.: 58 671 18 82
Pogotowie energetyczne Gdynia,
telefon alarmowy 991
tel.: 801 404 404
Pogotowie wodociągowe
telefon alarmowy 994
tel.: 58 621 90 19
Komunikacja Miejska
ZKM w Gdyni
tel.: 58 695 174 194
tel.: 801 174 194
Urząd Miasta Rumia
tel.: 58 679 65 00
Powiatowy Urząd Pracy
Wejherowo
tel.: 58 6776300
Starostwo Powiatowe Wejherowo
tel.: 58 572 94 00
Szpital Specjalistyczny Wejherowo
tel.: 58 572 70 00
NZOZ nr 1, ul. Derdowskiego 24
por. P.O.Z. tel.: 58 727 24 01
por. SPECJ. tel.: 58 727 24 02
NZOZ nr 3, ul. Katowicka 16
tel.: 58 671 26 66
PMR Panaceum, ul. Katowicka 16
tel.: 58 671 72 10
Referat Obrony Cywilnej
i Zarządzania Kryzysowego
UM Rumi
tel.: 58 679 65 89
Zakład Usług Kominiarskich
tel.: 58 671 08 30
Administracja Budynków
Komunalnych
tel.: 58 671 01 94
Zarząd Cmentarza Komunalnego
tel.: 58 671 06 58
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Głos wyborcy
Dotyka nas coraz mocniej wyborcza atmosfera imprezy, przecinanie wstęg, reklamy, ulotki, zapowiedzi, pisma, prośby - festiwal obietnic.
Przewagę ma strona
rządząca w mieście, bo i
możliwości większe i wola
pozostania na obecnym
miejscu duża. Dowiadujemy się, że tyle spraw rozpoczętych, a niedokończonych, więc konieczna
następna kadencja w której będą drogi, chodniki,
mieszkania, miasto będzie
się rozwijało, a społeczny
grosz wydawany będzie
rozważnie, bo są gospodarni, skuteczni, ambitni,
zaangażowani,
działają
tylko dla nas. Brak jednak
uczciwego, solidnego rozliczenia i podsumowania
mijającej kadencji, odpowiedzi jak przebiegała
realizacja obietnic wyborczych z 2014 roku.
Miasto to wspólna
przestrzeń, wspólne dobro - na to składa się
mieszkanie, dom, podwórko, ulica, dzielnica,
miasto, krajobraz - i tu
powinna być równowaga.
nalezy najpierw stworzyć
wszystkim dobre warunki
do życia w ich najbliższym
otoczeniu, a potem realizować przedsięwzięcia,
REKLAMA
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które niekoniecznie potrzebne są nam dzisiaj.
Jest tyle miejsc zaniedbanych i poprostu brzydkich,
że nie przykryją ich budowane miejsca do rekreacji
i rozrywki czy imprezy.
Nie wszyscy z takich
miejsc korzystają, wolą
odpoczynek w ciszy z
książką, prace domowe,
lub prace w ogródku, spotkania w małym gronie,
jednak obok nie mają ani
chodnika, ani porządnej
ulicy, tylko błoto i kurz.
Piszą, monitują, proszą
o zmianę tego stanu rzeczy, bo to dla nich ogromny problem i tu brak
tej równowagi, o której
wspomniałem. Zastępcze
łatanie dziur płytami czy
żużlem, nie ma sensu porządne ulice po prostu
nam się należą.

Trzeba zmienić politykę miasta w zakresie
inwestycji, zmienić priorytety, położyć nacisk na
budowę dróg, dążyć do
zapewnienia wszystkim
mieszkańcom godnych
warunków.
Przypomnę tylko hasło
„ratusz”, od lat czekamy
też na realizację programu rewitalizacji Placu
Kaszubskiego i okolic,
czekamy też na przebudowę Ronda Jana Pawła
II i przyległych ulic. Elementem kampani wyborczej są ogromne, kilkustronnicowe reklamy
finansowane z miejskiej
kasy, patriotyzm lokalny
nakazywałby wspieranie
lokalnego biznesu, lokalnej prasy i umieszczanie
tam urzędowych reklam.

Ryszard Hinc

Kandydat
do Rady Powiatu Wejherowskiego
Nr 2 na liście PiS

Łucja Słowikowska

Rumianka od urodzenia, mężatka, dwoje dorosłych dzieci, ojciec Kazimierz Loch prowadził warsztat samochodowy, który obecnie prowadzi brat – Krzysztof.
Przez 7 lat pełniła funkcję Przewodniczącej Koła PiS w Rumi.
Wieloletnia radna miasta i powiatu. Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Polityki Prorodzinnej. Członek Akcji Katolickiej oraz Żywego Różańca.
Członek zarządu fundacji "Słowo" - współorganizator "Orszaku Trzech Króli".
Członek Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Rumi.
Prowadzi z mężem od 27 lat firmę rodzinną "Ostatnia Posługa".
Zna problemy służby zdrowia, osób niepełnosprawnych oraz problemy społeczne i rodzinne.

www.facebook.com/Lucja.Slowikowska.Rumia
Materiał wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość
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Mieszkania Plus - pożądana inwestycja
W 2016 r rząd przyjął program budowy mieszkań Mieszkanie+, ceny
mają być niższe, a najemca z czasem może stać się właścicielem mieszkania. Zainteresowanie duże, chętnych nie brakuje, bo wg. różnych
szacunków, Polsce nadal brak nawet 3 mln. mieszkań.
Patrząc na dane ile
mieszkań przypada na 100
tys. ludzi, to Polska jest na
przedostatnim
miejscu
w Europie, statystycznie mamy 363 jednostki
mieszkaniowe na 1000
mieszkańców, średnia europejska zbliża się do 500,
widać, że skala potrzeb
i zapóźnień jest ogromna. Program Mieszkanie+
spotkał się też z krytyką,
liberałowie twierdzili, że
nie da się budować w Polsce tak tanio (2-2,5 tys. zł
za metr kw.), że odbędzie
się to kosztem jakości, a
nad najemcą wisi groźba

eksmisji, gdyby przestał
płacić. Niezadowoleni z
programu są też ci, którzy lokowali pieniądze w
mieszkania na wynajem.
W Białej Podlaskiej,
gdzie realizowano pierwszą w Polsce pilotażową
budowę z 186 mieszkaniami - a wniosków złożono kilkakrotnie więcej
- koszt budowy metra kw.
wyniósł 1860 zł.
W związku z tak dużym zainteresowaniem
miasto planuje budowę
następnych mieszkań, są
też inne miasta w których realizuje się po kilka

takich inwestycji. Celem
programu Mieszkanie+
nie jest zastąpienie spółdzielni mieszkaniowych
ani deweloperów, ani
im nie szkodzą, program
Mieszkanie+
obsługuje
inny segment rynku. Jest
ogromna grupa ludzi, która nie skorzysta z jednego, ani drugiego systemu.
Jedni są za bogaci by uzyskać mieszkanie komunalne i za biedni by dostaćkredyt, rozwiązaniem dla
nich pozostaje program
Mieszkanie+. Wcześniejsze wsparcie przez takie
programy jak np. „Miesz-

kanie dla Młodych”, było
kierowane do bardziej
zamożnych, tych, których
było stać na kredyt, obowiązywało też kryterium
wieku, obecny program
ma charakter powszechny. Elementem programu
pakietu Mieszkanie+ ma
być program dopłat do
czynszów i miałby ruszyć
od początku 2019 r.
Gdynia jest uczestnikiem programu Mieszkanie+, trwa tam, rozpoczęta w lipcu 2017 r. budowa
172 mieszkań, będą kolejne inwestycje. W Wejherowie władze miasta przy-

gotowują się do realizacji
programu Mieszkanie+. W
wielu miastach Pomorza
budowane są mieszkania,
lub trwają przygotowania
do realizacji programu
Mieszkanie+, a Rumia?
W Rumi powstaną
nowe mieszkania komunalne, część środków na
ich budowę miasto uzyskało ze sprzedaży dawnych mieszkań komunalnych ich lokatorom.
Nabywcy mogli je odkupić
z bardzo dużą bonifikatą
i w ten sposób uzyskano
niecałe 3 mln. zł ze sprzedaży 100 lokali.
Państwo w ostatnich
dwóch latach w znaczący
sposób podnosiło minimalną płacę, doszły też
kwoty innej pomocy państwa dla rodzin. W związku
z tym nasuwa się pytanie:
czy te wysokie bonifikaty
mają dzisiaj uzasadnienie?
To w końcu nasz wspólny
grosz, są też pytania o weryfikację, o sprawdzanie
aktualnego statusu materialnego najemców mieszkań komunalnych.
Oferta mieszkań deweloperskich w Rumi wydaje
się bogata, ostatnio powstają jeden za drugim
nowe budynki na ulicy
Kosynierów, przy granicy miasta. Wzdłuż tego
nowego odcinka drogi
powstały nowe wjazdy
na place budowy, doprowadza się media, drogą
poruszają się maszyny
budowlane, odbywa się
transport materiałów, co
spowalnia i blokuje ruch.
Droga ta oddana (po
wielu latach) do użytku w
lipcu 2015 r., z udziałem
posłów,
samorządowców Rumi i Redy, miała
ułatwić znacznie podróż
z pominięciem zakorkowanej krajowej „szóstki”.
Niestety tak nie jest, dodatkowo przy aquaparku

są skrzyżowania, wyjazdy,
parkingi, przejścia dla pieszych, samochody osobowe, autokary, wycieczki.
To wszystko powoduje
zatory, korki i długie oczekiwanie na dojazd do celu.
Generalnie brakuje tu kładek, przejść podziemnych
a także pasów do zjazdów,
przy dzisiejszej ilości samochodów na drogach,
natężonym ruchu, stare
zasady, normy projektowe się nie sprawdzają,
konieczne są zmiany. Nie
powinno być też tak, że w
przypadku kolizji, awarii a
co za tym idzie, korków,
z drogi trudno zjechać i
pozostaje tylko powolne
poruszanie się do przodu, przepustowość dróg,
place postojowe, parkingi
to część gospodarczego
krwioobiegu miasta.
Dzielnica
„Lotnisko”
zaczęła powstawać na początku lat 50. XX wieku, a
do dziś wiele ulic nie ma
porządnej nawierzchni,
to oczywiście wstyd dla
radnych z tej dzielnicy,
ale brak też obiektywnych kryteriów kolejności
budowy ulic. Mieszkańcy
„Lotniska” przez ponad 60
lat zapłacili więcej podatków niż ci, którzy mieszkają na terenach, gdzie
kilka lat temu były pola,
a dzisiaj koło posesji mają
piękne ulice.
Zbliżają się wybory samorządowe, w tygodniku,
który ukazuje się też w
Rumi wielki tytuł „Znamy
lokalizację Urzędu Miasta”, my też ją znamy i to
od kilkunastu lat, czekamy
na konkrety, bo na razie
to tylko jeden ze sposobów promocji P.O.
W P.iS. też gorąco, pomimo apeli prezesa o
jedność - podziały, wykluczenia, antagonizmy - w
czyim to interesie?
Ryszard Hinc
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Gala Bohaterów

Filharmonia Bałtycka w Gdańsku

EUROWEEK – SZKOŁA LIDERÓW

W pierwszych dniach września uczniowie z klasy
16.09.2018 w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez dwujęzycznej I LO w Rumi, wraz z opiekunkami p.
Polskę niepodległości uczniowie Szkoły Podstawowej nr 10 Meyer i p. Kulikowską, wzięli udział w projekcie Eupod kierunkiem p. Beaty Awsiukiewicz wzięli udział w Gali Bo- roweek – Szkoła Liderów w Lądku Zdrój.
haterów, która odbyła się w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku.
W tym roku uczniowie
poznali sylwetki takich bohaterów jak: Eugeniusz Kwiatkowski, Jacek Karpiński, dr
Józef Władysław Bednarz i
bł. Alicja Kotowska.

Gala Bohaterów to
koncert symfoniczny muzyki filmowej zespołu
Alla Vienna, dedykowany zasłużonym Polakom.
Wydarzenie miało na celu

krzewienie postaw patriotycznych, przypominanie
naszej historii i wskazywanie autorytetów.
Beata Awsiukiewicz

Wiceminister Jarosław Sellin

z wizytą w Szkołach Salezjańskich
18 września 2018 r. do Szkół Salezjańskich w Rumi przybył
niecodzienny gość - wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin. Celem spotkania było przybliżenie
młodzieży licealnej i gimnazjalnej tematu polityki historycznej.
Był to godzinny wykład
o istotnej dla Polaków historii XX wieku: od I wojny światowej, poprzez
wojnę z bolszewikami, II
wojnę światową, powstanie warszawskie, po problemy, jakie napotykało
państwo polskie do chwili
obecnej.
Wiceminister podkreślił, jak ważną rolę odgrywa historia Żydów polskich w dziejach naszego
narodu. Poruszył również
20

temat postrzegania w
dzisiejszym świecie niemieckich obozów koncentracyjnych i obozów
zagłady. Wspominał też
o narodowym programie
budowy sieci muzeów,
które pełniłyby ważną
rolę w procesie kształtowania tożsamości narodowej. Twierdził, że tylko
społeczeństwo świadome
własnych korzeni może z
godnością bronić wartości
i tradycji charakterystycz-

nych dla tej wspólnoty
przy jednoczesnej akceptacji innych wzorców.
Na zakończenie spotkania młodzież miała okazję
do zadawania pytań ministrowi. Mamy nadzieję, że
wizyta ta sprowokowała
młodych ludzi do głębszego zastanowienia się nad
istotnymi
wartościami
kształtującymi ich tożsamość narodową i kulturową.
AZ

Włączyli się w nie
również
wolontariusze
z Urugwaju, Wenezueli,
Kolumbii, Pakistanu, Gruzji i innych części świata.
Głównym celem Euroweeku było nabranie pewności w swobodnym używaniu języka angielskiego,

otworzenie się na nowych
ludzi i kultury, jak również współpraca w grupie.
Młodzież została przeszkolona między innymi
w zakresie przeprowadzenia konferencji prasowej,
autoprezentacji, debaty
Oxfordzkiej, wolontaria-

tu, programu ‘Erasmus +’
oraz zagadnień związanych z Unią Europejską.
Zajęcia były bardzo intensywne i trwały cały dzień.
Było dużo dobrej zabawy,
śmiechu i pozytywnej
energii.

J. P.
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Wyremontowany fragment ulicy Abrahama Wrzesień 1939

O ten remont apelowaliśmy na łamach „Gazety Rumskiej”. Z ulicy Poczta Polska w Gdańsku
Abrahama, równoległej do Dąbrowskiego, korzystają osoby mieszka- Głównym polskim urzędem pocztojące albo podróżujące w rejon torów kolejowych, jak i te chcące unik- wym w Wolnym Mieście Gdańsku była
„jedynka” przy Placu Heweliusza.
nąć korków w centrum miasta.
1 września równoczesnie
z atakiem na Westerplatte,
niemcy zaczęli zajmować
budynki polskich instytucji
w Gdańsku, mieli zająć też
budynek Poczty Polskiej.
Jednak obrońcy byli przygotowani, mieli karabiny, pistolety, granaty - pierwszy
atak został zatrzymany.
Kolejny atak nastąpił koło
południa, rozpoczęło się oblężenie, po dwóch godzinach
niemcy przerwali atak, obrońcom zaproponowano kapitulację - została odrzucona.
Nastąpił kolejny atak, do
piwnic budynku wlano benzynę
i budynek podpalono, sytuacja
była beznadziejna, o godzinie
19-tej pocztowcy poddali się.
Kilku obrońców poczty
podczas walk zginęło, kilku
zmarło w szpitalu z powodu
odniesionych ran.
Pozostałych pocztowców
niemcy uznali za winnych

Umowa na wykonanie
prac została podpisana w
wakacje. Nowa nawierzchnia (kostka brukowa zamiast dużych i nierównych
płyt drogowych) powstała od ulicy Piłsudskiego
do mostku nad Zagórską
Strugą. W ramach prac
zaplanowano także kraREKLAMA

wężniki i chodniki, podniesienie skrzyżowania z ulicą
Morską, zamontowanie
progów zwalniających i
przejścia dla pieszych oraz
wykonanie remontu mostku nad rzeką.
Wartość inwestycji została określona na 650
tysięcy złotych, o czym

powiedziała w „Rumskich
Nowinach” radna Małgorzata Łoboz. Choć nie wiedzieć czemu przy temacie,
który od kilku lat poruszał radny Michał Kryża,
nagle wypowiada się…
nauczycielka (być może
chodzi o to, że startowała
z okręgu, który obejmuje

bezpodstawnego stawiania
oporu. Do końca września 38
pocztowców skazano na karę
śmierci, zostali rozstrzelani
5 października. Pocztowcy
doczekali się rehabilitacji
dopiero w 1995 r., niemiecki
sąd w Lubece oczyścił ich ze
wszystkich zarzutów, rodziny
mogły wystąpić o odszkodowania.
Wśród obrońców poczty,
skazanych na śmierć i rozstrzelanych był mieszkaniec
Rumi, Józef Rzepka, w chwili śmierci miał 40 lat. Rada
Miasta Gdańska w 1998 r.
nadała tytuł Honorowego
Obywatela Miasta Gdańska
obrońcom Poczty Polskiej w
Gdańsku.
Pomimo upływu wielu lat
Józef Rzepka nie doczekał
się godnego upamiętnienia
w Rumi, żadnej informacji,
tablicy, ulicy z jego imieniem.
Ryszard Hinc

tę ulicę). Również my pisaliśmy, że potrzebny jest
tam remont. Niestety nie
obejmuje on całej ulicy,
ale tylko jej część (600
metrów). W tej sytuacji
czekamy razem z mieszkańcami na wykonanie
następnych prac.
(red)

Budynek Poczty Polskiej - wygląd w 2010 roku. Fot.: Wikipedia
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Antypromocja Rumi w internecie Nowy program termomodernizacji
Władze miasta wielokrotnie chwaliły się, że za
promocję Rumi w różnych mediach musiałyby zapłacić tysiące złotych, a tymczasem mają to za darmo. Chyba jednak wzięto pod uwagę tylko niektóre
publikacje dotyczące imprez sponsorowanych (lub
promowanych) przez urząd miasta, a pominięto
inne, na które Urząd nie ma wpływu.

Portal Samorządowy
utworzył serwis internetowy, w którym można
oceniać i komentować
działalność polskich samorządowców (kadencja
2014-2018). Pod zdjęciem
Michała Pasiecznego opublikowana jest rzetelna informacja, że burmistrzem
Rumi został z ramienia
Platformy Obywatelskiej,
w wyborach samorządowych w 2010 roku uzyskał najlepszy wynik ze
wszystkich kandydatów
PO i objął mandat radnego, we wrześniu 2013
roku został powołany
przez Radę na funkcję
Przewodniczącego Rady
Miejskiej Rumi, a na burmistrza Rumi wybrano go
w II turze głosowania w
2014 roku. Oprócz tej notki biograficznej są opinie
mieszkańców, a na te władze wpływu już nie mają.
Może dlatego wiele z nich
jest negatywnych?
Jedna z osób pisze, że
„kadencja M. Pasiecznego to zmiany personalne. W placówkach jemu
podległym zatrudnieni są
koledzy, rodzina, znajomi

znajomych. Kolesiostwo
w najlepszym wydaniu.
Każdemu mówi to, co ten
ktoś chce usłyszeć. Obiecanki na co dzień. Bałagan
w oświacie. Nie wiem za
co nagroda Lidera Oświaty. Nie mój kandydat”. Następna osoba pyta, „co z
„obiecaną” siedzibą Urzędu Miasta i Ośrodkiem
Pomocy Społecznej? Jak
te kobiety mają pracować
w tym baraku?”
Są i pozytywne głosy,
a przynajmniej kilka. Zacytujemy jeden z nich w
całości: „W zeszłym tygodniu byłam u burmistrza
ze sprawą, której nie mogłam załatwić od kilku
miesięcy. Pan Burmistrz
jest człowiekiem bardzo
sympatycznym, ale i konkretnym, potrafi wypracować taki kompromis,
który jest korzystny dla
obu stron, a do tego jest
bardzo życzliwy i co najważniejsze chce pomóc.
Człowiek z ludzką twarzą”.
Niestety, nie wiemy o jaką
sprawę chodzi, ale inni
mieszkańcy piszą w swoich negatywnych opiniach
- a takich jest najwięcej, -

że np. Burmistrz Pasieczny
„zdemolował wszystko,
załatwił pracę członkom
rodzin radnych, zwiększył
zatrudnienie w UM o prawie 60%, obsadził na stanowiskach kolegów z rugby i koleżanki MOPS, PUK,
MDK, wszystkie szkoły
łącznie z wicedyrektorami. Razem z Sinickim robią
dobry PR. Poza realizacją
paru inwestycji z budżetu
obywatelskiego, nic więcej nie zrobiono. Dużo
mówi, mało robi, ale ma
fantastyczne wizualizacje
bez rzeczywistych planów
i zgód na budowę...” (jest
to opinia której nikt nie
prostował).
Kolejna osoba uważa,
że Burmistrz „tylko pięknie się uśmiecha i unika
mieszkańców przychodzących z problemami”. Inny
mieszkaniec podsumowuje swoją opinię nadzieją,
że burmistrz „uderzy się
w pierś i nie będzie startował w wyborach, a następny pisze krótko: „To
nie jest mój burmistrz.
Tylko kolesiostwo i nic
więcej”.

JG

Do mojego biura poselskiego zwróciło się kilka
osób z prośbą o szczegółowe informacje dotyczące
rządowego programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych. W wielu miastach w Polsce
mamy do czynienia z dużym zanieczyszczeniem powietrza. Przekraczane są dopuszczalne normy pyłu
zawieszonego, dwutlenku siarki i tlenków azotu.
Zarówno samorządy, jak
i poprzednie rządy, zwracały za mało uwagi na rozwiązanie problemu smogu.
Problemy te przenoszą się
bezpośrednio na poziom
zdrowia społeczeństwa.
Rząd premiera Morawieckiego postawił sobie jako
jeden z priorytetów poprawę jakości powietrza.
Jednymi z najbardziej efektywnymi działań w tym
kierunku są: ograniczenie
zużycia energii na ogrzewanie budynków poprzez
ocieplanie ścian, dachów,
podłóg i modernizację
przegród okiennych oraz
wymianę źródeł ciepła na
bardziej sprawne i o mniejszej emisji gazów zanieczyszczających powietrze.
Można też, co jest najbardziej wskazane, przyłączyć
się do sieci ciepłowniczej.
Do tej pory mieszkańcy niezbyt chętnie uczestniczyli w
programach termomodernizacyjnych ze względu na
małe ulgi finansowe i długi
czas zwrotu zainwestowanych pieniędzy. Obecnie,
przy wzroście cen energii,
sytuacja się zmienia. Dodatkowo planowane są
dla mieszkańców zachęty
finansowe. Np. osoby o
dochodach powyżej 1600
zł miesięcznie będą mogły
odliczyć 20% od dochodu
przy obliczaniu podatku.
Osoby uboższe będą otrzymywały bezzwrotne dotacje stosownie do wysokości dochodów.

Jan
Klawiter
Poseł na Sejm RP

Wszyscy mamy świadomość, że koszty ogrzewania budynków są bardzo
wysokie. I byłoby nieracjonalne nie skorzystanie z przygotowywanych
przez rząd programów.
Budynki, które w ogóle
nie podlegały termomodernizacji, mogą zaoszczędzić nawet 50% zużywanej poprzednio energii.
Ponieważ program ten
będzie się odbywał przy

współudziale samorządów, warto na spotkaniach przedwyborczych
z radnymi i kandydatami
na burmistrza zapytać
o ich plany dotyczące
wsparcia termomodernizacji budynków indywidualnych.
W miarę jak program
się będzie konkretyzował,
będę informował o możliwości korzystania z tego
programu.

Biuro Poselskie

Jan Klawiter

Rumia, ul. Dąbrowskiego 22
tel.: 791 909 917
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OGŁOSZENIA, OFERTY

PRACA

MOTORYZACJA

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

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

Zatrudnię fryzjerkę
Zatrudnię fryzjerkę do
salonu w Redzie.
Kontakt:
tel.: 791 555 830
anetnie@op.pl

Mechanika pojazdowa
- Mechanika pojazdowa,
- diagnostyka komp.,
- przeglądy pogwarancyjne wszystkich marek,
- naprawa i serwis układu klimatyzacji.
Kontakt:
tel.: 509 601 381
Rumia, ul. Sobieskiego 55

NIERUCHOMOŚCI

Wynajmę dodatkowe
pomieszczenie
o pow. 6m2 w dobrej
lokalizacji obok SKM,
ZKM, przy Stacji Kultura.
EDUKACJA
Idealne miejsce na prowadzenie salonu masaży,
Zostań spawaczem
paznokci.
Kontakt:
Prowadzimy profesjotel.: 504 226 240
nalne szkolenia:
- spawalnicze wszystkiSprzedam dom
mi metodami wraz z weSprzedam dom wolryfikacją wstępną,
nostojący z 2004 roku o
- certyfikacja spawaczy powierzchni 150 m2 przy
wraz z doszkoleniem,
ul. Kalinowej 18 E w Rumi.
- monterów kadłubów Cena 800 tys. zł do uzgodi rurociągów (z nauką czy- nienia. Kontakt:
tania rysunku zawodowe- tel.: 660 056 490
go),
USŁUGI
- kurs cięcia gazowego
i sczepiania elektrycznego
MEDICUS
metali,
Poradnia Zdrowia Psy- kursy operatorskie chicznego poleca:
urządzeń dźwigowych,
- porady psychiatryczne
- szkolenia dt. jakości i
- badania diagnostyczne
zagadnień technologicz- psychoterapia
nych spawania.
- wizyty domowe.
Kontakt:
Kontakt:
tel.: 781 880 598
tel.: 511 555 675

RÓŻNE

SPRZEDAM

Usługi BHP

Sprzedam
szafę narożną + regał.
Kolor sonoma. Niedrogo,
cena do uzgodnienia.
Kontakt:
tel.: 666 047 157

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

Związek Polaków na Białorusi (zdelegalizowany przez władze, jednak ciągle nieformalnie
działający) prosi o przesyłanie przeczytanych
i niepotrzebnych lub niechcianych książek i czasopism katolickich i patriotycznych. Polacy na
Białorusi ze względu na przelicznik walutowy
oraz zarobki 3-4 razy niższe niż w Polsce nie są
w stanie sami kupować/prenumerować takich
książek i czasopism. Pomagają im one utrzymać
łączność duchową z ojczyzną ojców i matek, oraz
szkolić się w języku polskim.
Paczki/listy prosimy przesyłać na adres prywatny prezesa Związku Polaków na Białorusi w
mieście Lida, pana Aleksandra Siemionowa, adres do wysyłki:

biuro@magas.pl

Tel. 602 651 054

ALEKSANDER SIEMIONOW
Rybinowskogo 58/13
231300 LIDA-12
Białoruś
Ze względu na kłopoty, jakie robi panu Aleksandrowi poczta białoruska, jest prośba aby przesyłki miały zawsze staut "zwykłe" (nie polecone)
oraz wagę do max 1kg, a najlepiej do 0,5kg.
Autobiograficzną historię pana Aleksandra
Siemionowa można przeczytać na stronie internetowej Stowarzyszenia Narodowa Rumia
http://narodowarumia.pl w zakładce "Publicystyka/historia", artykuł pt. "Polak z wyboru".

Potrzebujesz efektywnej

Reklamy ?
Dzwoń !

Tel.: 576 777 134
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