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Sytuacja Rumi
jest dramatycznie zła

Z Kazimierzem Klawiterem, radnym, przewodniczącym klubu Samorządność
Rumia, przewodniczącym Komisji Polityki Gospodarczej i Rozwoju Przestrzennego rozmawia Anna Kuczmarska.
No i cóż, znowu
mamy wybory?
- Tak już jest, co cztery
lata trzeba „w kotle pomieszać”, a mieszkańcy wydają
werdykt, który jest ostateczny i nie podlega apelacji.
- Jak Pan sądzi, co będzie głównym tematem
obecnej kampanii?
- Oczywiście najważniejsze są wybory na burmistrza.
Obecna ustawa daje prawie
całą władzę w ręce wójta, burmistrza, a radę sprowadza
do roli zaledwie akceptującej,
może inspirującej – jeśli burmistrz oczywiście chce. To jest
błąd, ale tak już jest i koniec.

- Przez 4 lata był Pan
w Radzie Miejskiej liderem opozycji. Przez całą
kadencję
recenzował
Pan pomysły burmistrz
Elżbiety
Rogala-Kończak. Jaki mamy dziś
bilans tych czterech lat?
- Sytuacja Rumi jest zła,
a nawet dramatycznie zła.
Może nie każdy to widzi, ale
wystarczy choćby z grubsza analiza porównawcza i
możemy mieć kłopoty z zaśnięciem. Z miastem, czyli
z organizmem społeczno-gospodarczym jest jak z pacjentem, można przyłożyć
dokończenie na str. 5

Numery list wylosowane
22 października 2014 roku Miejska Komisja Wyborcza dokonała losowania, tzw. przyznania numerów list
wyborczych dla lokalnych komitetów biorących udział
w wyborach do Rady Miejskiej 16 listopada. Kolejność
kształtuje się następująco:
12 - KWW Samorządność Rumia
13 - KWW Niezależni dla Rumi
14 - KWW Aktywni Rumianie
15 - KWW E. Rogala Kończak - „Gospodarność.pl”
16 - KWW Bogdan Formella Nasza Rumia
17 - KWW Monika Baran

Zapowiada się wesoła zabawa
Park Starowiejski, staw i odbudowany młyn wraz
z dworkiem są chyba najciekawszą przestrzenią publiczną
w Rumi. Tu od wielu lat odbywają się ciekawe spotkania,
zabawy, happeningi. W najbliższą niedzielę zagra tutaj zespół Detko Band. Zespół , który trafia we wszystkie gusta.
Do tego będzie to okazja do towarzyskich spotkań, wymiany poglądów i doświadczeń, będą też atrakcje dla dzieci.

Zapraszamy na koncert zespołu
Zaczynamy grać o godz. 14.00

Przewidujemy różne atrakcje:
zamek dmuchany, wata cukrowa, mała gastronomia

Niedziela 26 października 2014 r
Park Starowiejski, przy Domku Kaszubskim
Zapraszają: Kandydat na burmistrza Bogdan FORMELLA
kandydaci Rumi
do powiatu
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Kraków – Rumia dwa dzwony
W Krakowie 13 maja w Wieży Srebrnych Dzwonów Katedry Wawelskiej zawieszony został dzwon „Jan Paweł II”.
Poświęcony był 20 kwietnia br przez
kardynała Stanisława Dziwisza.
Wieża
Srebrnych
Dzwonów to dzwonnica Katedry Wawelskiej.
Do tej pory zawieszone
tu były trzy dzwony, najstarszy dzwon „Herman”
(z ok. 1271 r), „Zbyszko”
(z 1423 r), „Maciek” (z
1669 r). Teraz dołączył
czwarty, półtonowy „Jan
Paweł II”. Umieszczony wysoko, 40 m nad
ziemią, zabrzmiał 18
maja, w rocznicę urodzin Karola Wojtyły, a
jego dźwięk popłynął w
Polskę.
W tym samym czasie
obok pomnika świętego Jana Pawła II stanęła
nasza, rumska dzwonnica, a kilkanaście dni
później 6 czerwca w
rocznicę
beatyfikacji
ks. Jerzego Popiełuszki
zabrzmiał pierwszy raz
dzwon „Ksiądz Jerzy”.
Bicie rumskiego dzwonu niesie zawołanie „Zło

dobrem zwyciężaj”. Z
krakowskiego uniosła
się myśl przewodnia
pontyfikatu Jana Pawła II „Nie lękajcie się”.
Dzwony, krakowski i
rumski odlane zostały
w tej samej słynnej ludwisarni Felczyńskich
w Przemyślu.
Rumski
dzwon
„Ksiądz Jerzy” ma 70
cm średnicy i waży około ćwierć tony, krakowski dzwon „Jan Paweł
II” jest większy, waży
pół tony i ma 93 cm
średnicy. Podczas tych
radosnych dni, z dwóch
krańców Polski – z kaszubskiej Rumi i z dostojnego Wawelu – popłynęły dźwięki dwóch
dzwonów
noszących
imiona wielkich Polaków, których losy się
splatały.
Ryszard Hinc
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Na marginesie sesji Rady Miasta

Należy im się cześć

Rada Miejska odrzuciła projekt uchwały, nadającej imię TOW „Gryf Kaszubski”
rondu na ul. Kosynierów w Rumi.
Ruch oporu na Kaszubach podczas II wojny
światowej to Tajna Organizacja Wojskowa „Gryf Kaszubski” – przemianowana
później na „Gryf Pomorski”.
Już od pierwszych dni okupacji Kaszubi licznie stanęli do
walki z okupantem, przelewali krew, ginęli za ojczyznę.

W organizacji „Gryf
Kaszubski” (Pomorski) aktywnie działał ks. Józef Wrycza,
który w 1920 roku w Pucku u
boku gen. Józefa Hallera brał
udział w uroczystościach zaślubin Polski z morzem.
Po wojnie tych bohaterskich ludzi zamiast najwyższego uznania czekały

represje,
aresztowania,
więzienia, śmierć – dotyczyło to także ich rodzin.
Na długie lata nad tą historią Kaszub rozpostarła
się zasłona milczenia, jednak ich walka nie poszła na
marne.
W Rumi późno, bo późno
cenna inicjatywa radnych

Jana Semmerlinga i Floriana Mosy, by oddać im
honor za ofiarność, odwagę, bohaterstwo i nazwać
rondo imieniem „Gryfa Kaszubskiego”, spotkała się ze
sprzeciwem dziesięciu radnych. Dziesięciu było „za”, a
więc nie nastąpiło rozstrzygnięcie.
R.H.
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Czy powstanie bezpieczne, użyteczne i estetyczne centrum?

Skazani na barak i klepisko?
Od wielu lat mówi się o koniecznej przebudowie centrum
Rumi, w którym znalazłby się nowoczesny ratusz, nowa siedziba domu kultury, sala widowiskowo-koncertowa, a także
kawiarnie, restauracje, sklepy i placówki usługowe. Mimo
konkretnych działań radnych, zwłaszcza w poprzedniej kadencji, nic się w centrum Rumi nie zmienia. Wszystko wskazuje na to, że głównym hamulcowym jest w tym przypadku
burmistrz Elżbieta Rogala-Kończak, która nie jest w stanie
lub nie chce nic zrobić, z sobie tylko znanych powodów.
Na temat budowy nowoczesnego centrum miasta, które znajduje się przy
zbiegu ulic Starowiejskiej
i
Dąbrowskiego,
przez
ostatnie kilka lat napisano
wiele, opublikowano materiały, zwołano konferencję naukową i konsultacje
obywatelskie. O tym, jak
powinno wyglądać centrum Rumi wypowiadali
się mieszkańcy, naukowcy,
architekci,
profesorowie,
duchowni, biznesmeni, samorządowcy, i inni.

przez środek miasta? Aby
się o tym przekonać, wystarczy pojechać do Wejherowa i pospacerować wzdłuż
Cedronu. Tam można korzystać z wyłożonej kostką
alejki i ścieżki rowerowej, a
także z ławek. Tymczasem
brzegi Zagórskiej Strugi tylko na niewielkim odcinku
(między ulicami Abrahama
i Dąbrowskiego) zostały zagospodarowane. Można by
zrobić więcej….
Interesującą wizję centrum Rumi przedstawił

dencji (2006-2010) przygotowali wszystko, co jest
prawnie wymagane. Mimo
tych przygotowań, związanych z konkretnym rejonem miasta, burmistrz
Rumi zleciła dwóm biurom
architektonicznym
przygotowanie
koncepcji centrum wraz z ratuszem, z uwzględnieniem
trzech różnych lokalizacji.
Oprócz terenu u zbiegu
ulic Dąbrowskiego i Starowiejskiej, burmistrz zaproponowała obszar przy

CENTRUM W CENTRUM
Uczestnicy
publicznej debaty jednoznacznie
stwierdzili, że centrum
Rumi powinno zostać zlokalizowane w centrum, czyli u
zbiegu ulic Starowiejskiej i
Dąbrowskiego. Dodatkowo
należałoby wkomponować
okolice Zagórzanki z ciągiem spacerowym, ścieżką
rowerową i całą infrastrukturą towarzyszącą w postaci zieleni, ławeczek, miejsc
rekreacji oraz punktów
gastronomicznych ze zlokalizowanymi wzdłuż rzeki
letnimi ogródkami.
Jak można zagospodarować brzeg rzeki i jakie możliwości daje potok, płynący

kilka lat temu uznany trójmiejski architekt dr Krzysztof Kozłowski (autor m.in.
centrum handlowego „Batory” w Gdyni). Przygotowaną przez tego specjalistę
wizualizację przedstawiono
podczas sesji obywatelskiej,
zorganizowanej przez opozycyjnych radnych.
Po raz pierwszy pokazano, jak może wyglądać
w przyszłości zaniedbane
dotąd centrum naszego
miasta. Architekt Wiesław
Zimny zaproponował rozwiązania w oparciu o własne doświadczenia i obserwacje mieszkańca Rumi.
TRZY LOKALIZACJE
Radni poprzedniej ka-

ul. Chełmińskiej oraz przy
ul. Sobieskiego, na którym obecnie znajduje się
urząd.
Dwa zespoły architektów (Marka Moczorata,
Tomasza Piechotę i Martę Radziwiłowicz z biura
TP Projekt oraz sopockie
Biuro
Architektoniczne
Bosiaccy)
przygotowały
koncepcje dla każdego z
tych miejsc, wobec czego
powstało sześć opracowań.
Większość specjalistów
wskazało teren przy ul. Sobieskiego jako najwłaściwszą lokalizację na centrum
Rumi. Na drugim miejscu
w ocenie urbanistów i architektów uplasował się

teren przy skrzyżowaniu
Starowiejskiej i Dąbrowskiego. Najsłabiej została
oceniona lokalizacja centrum przy ul. Chełmińskiej,
którą wyraźnie preferowała
w tamtym czasie burmistrz
Elżbieta Rogala-Kończak.
GRA NA ZWŁOKĘ
– Propozycja lokalizacji i
zabudowy centrum miasta
została poddana wcześniej
konsultacjom społecznym,
m.in. sesji obywatelskiej
oraz sesji naukowej, poświęconej tej kwestii. Pomimo,
że wielokrotnie apelowaliśmy do burmistrz Rumi
o przyspieszenie prac na
koncepcją, nie został opracowany żaden program gospodarczy, dotyczący zagospodarowania przestrzeni
publicznej w centrum miasta. Zlecenie ostatnio przez
burmistrz trzech różnych
koncepcji, przy uwzględnieniu trzech lokalizacji centrum, to tylko kolejna strata
czasu i gra na zwłokę – tak
opozycyjni radni oceniali
działania burmistrz Rumi.
Tym bardziej, że w międzyczasie Urząd Miasta,
zobowiązany przez radnych, stopniowo wykupywał prywatne działki w rejonie ulicy Starowiejskiej,
ponieważ plac, na którym
miał stanąć ratusz i towarzyszące mu budynki nie
należały w całości do miasta. Udało się kupić teren
należący do przedsiębiorstwa „Dom Książki”, na
którym funkcjonuje księgarnia, a także działkę przy
ul. Krzywej, na której znaj-

duje się dwukondygnacyjny
budynek. Trwały negocjacje z innymi właścicielami
terenów w centrum miasta,
a Elżbieta Rogala-Kończak
proponowała w tym czasie
inne lokalizację pod ratusz
i centrum.
ZMARNOWANE
KILKA LAT
Od 2006 roku prowadzono na sesjach RM dyskusję
i podejmowano decyzje dotyczące budowy centrum.
Wnioski i uchwały torpedowała burmistrz, wspierana
przez radnych: Chmielewskiego, Piątkowskiego, Kubinę, Grinholca.
Radni opozycji, zwolennicy szybkich zmian zobowiązali burmistrz Rumi do
przedstawienia koncepcji
centrum do 30 stycznia
2009 roku. Środki na ten
cen zostały zabezpieczone
w budżecie miasta. Radni
podkreślali, że dla szybkiej
realizacji inwestycji należy bezzwłocznie rozpocząć
procedury. Oczywiście nic
to nie dało, bo najpierw
trwało proceduralne przedłużanie decyzji i wyszukiwanie innych spraw, a już
rok później rozpoczęła się
kampania samorządowa,
która przyniosła zmiany
w Radzie Miasta. Zdecydowaną większość w rumskim samorządzie zdobyli
ludzie, podporządkowani
burmistrz E. Rogali-Kończak i ściśle z nią współpracujący. Kolejne lata
m.in. tej, kończącej się już
zostały całkowicie zmarnowane.

Odkładanie
budowy
nowego ratusza oznaczało pompowanie kolejnych
pieniędzy w obecny budynek urzędu. W latach 20022007 włożono w niego, czy
może raczej wyrzucono w
błoto 850 tys. zł!
SZANSE
Okazuje się, że burmistrz
Rumi nie ma koncepcji zagospodarowania centrum,
ani wyrazistej polityki przestrzennej. Odpowiadając w
ostatnich latach na pytania radnych z Samorządnej
Rumi, zmienia zdanie co do
lokalizacji lub konieczności
budowy nowego centrum
miasta. A na nieutwardzonym placu nieopodal skrzyżowania ulic Dąbrowskiego
i Starowiejskiej panuje chaos. To brzydkie, nieestetyczne miejsce na pewno nie jest
reprezentacyjnym placem,
jakim może pochwalić się
w samym centrum ponad
45-tysięczne miasto.
Nowe „rozdanie” samorządowe jest tuż przed nami.
Może wreszcie w Rumi zagości duch nowoczesnego rozwoju, a kolejny burmistrz po
gospodarsku zajmie się planami budowy centrum miasta i forum miejskiego.
Realne i możliwe jest
rozpoczęcie tej potrzebnej
inwestycji w nadchodzącej
kadencji oraz sfinansowanie jej w dużej części z pieniędzy pozabudżetowych.
Tyle tylko, że najpierw w
Urzędzie Miasta musi być
wola przeprowadzenia takiego przedsięwzięcia.
AK.
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HISTORIA

Czego oczekują rumianie
W poprzedniej kadencji samorządu, dyskusja w zespole
ds. kształtowania centrum miasta i jego funkcji toczyła się
w dość licznym gronie. Oto wnioski złożone na piśmie po
zakończeniu debaty:
REPREZENTACYJNA ULICA

- ulicę Dąbrowskiego, od
kościoła NMP Wspomożenia Wiernych do skrzyżowania z ul. Starowiejską
należy zaprojektować w
stylu, nawiązującym do
ul. Świętojańskiej w Gdyni. Trzeba na tym odcinku
uspokoić ruch i stworzyć
ciągi spacerowe
wzdłuż
ulicy (Grzegorz Szalewski).

CENTRUM PRZYJAZNE
DLA WSZYSTKICH

- centrum miasta powinno być miejscem integracyjnym dla ludzi w
różnym wieku, mieszkających w różnych dzielnicach,
także dla nowych rumian,
których ciągle przybywa, a
funkcjonujące tam placówki powinny być przyjazne
dla mieszkańców, a nie
wyłącznie o charakterze
zarobkowym (Tadeusz Zleśny).

POMNIK KSIĘCIA
W CENTRUM

– na centralnym placu
miejskim powinien stanąć

patron Rumi, którym jest
Książę Świętopełk Wielki.
Był on najwybitniejszym
księciem kaszubskim, a nawet przez znawców przedmiotu określany jako najwybitniejszy władca Polski
w okresie rozbicia dzielnicowego. Jest on najstarszym właścicielem Rumi,
dlatego też w herbie naszego miasta znajduje się
odwrócona kotwica. (Kazimierz Klawiter).

NIE ZAPOMINAĆ
O ZAGÓRZANCE

– projekt zagospodarowania centrum powinien
uwzględniać nie tylko ratusz, ale i zagospodarowanie ciągu Zagórskiej Strugi, aż do obecnego Urzędu
Miasta oraz ciągu części
ulicy Dąbrowskiego (Jan
Klawiter).

TUNEL DLA SAMOCHODÓW

– ulicę Starowiejską, od
poczty do Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych (Liceum nr 1) należy zagłębić
i przepuścić tunelem pod
ulicą Dąbrowskiego. Umoż-

liwi to zamkniecie pierzei
placu przed ratuszem i spowoduje powiększenie forum
miejskiego. Tak, aby na
forum stworzyć różnorodną ofertę dla mieszkańców
miasta (Piotr Zaradny).

NOWY URZĄD
OBOK STAREGO

– budowa nowego budynku ratusza przy torach
obok dotychczasowej siedziby Urzędu Miasta, ale
przy połączeniu tej części
centrum z nowo planowanym centrum usługowo-handlowym przy ul. Dąbrowskiego. Połączenie obu
obszarów poprzez tunel dla
pieszych i pojazdów na wysokości ul. Górniczej oraz
rozbudowę przejścia pieszego pod torami koło urzędu.
Dojazd do ratusza (przy
zachowaniu dotychczasowej lokalizacji) powinien
być usprawniony poprzez
bezkolizyjne skrzyżowanie
ul. Sobieskiego z ul. Towarową, przy wykorzystaniu
przejazdu pod wiaduktem
(Dariusz Matusiak).

Skrzyżowanie ulicy Starowiejskiej i Dąbrowskiego. Kwartał związany z tym skrzyżowaniem jest przedmiotem największych wyzwań dla planistów, architektów, ale
głównie dla tych którzy decydują, czyli dla burmistrza i radnych, których wybierzemy 16 listopada.
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Sprawozdanie

z pracy Komisji Polityki
Gospodczej i Rozwoju
Przestrzengo Rady Miejskiej
Rumi - 25.09.2014
Komisja w okresie sprawozdawczym pracowała w
następującym składzie osobowym:
– Kazimierz Klawiter
– Józef Chmielewski,
– Mieczysław Grzenia,
– Andrzej Januszewski,
– Janusz Wolański.
Komisja odbywała systematycznie swoje posiedzenia, zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, w
każdy ostatni wtorek miesiąca, tuż przed sesjami Rady
Miejskiej. Łącznie, do czasu
przedstawienia powyższego
sprawozdania odbyło się 15
posiedzeń Komisji.
Poza tym odbywały się
posiedzenia niejako nadzwyczajne, poświęcone określonej tematyce.
W posiedzeniach uczestniczyli: Burmistrz Miasta
bądź zastępca Burmistrza
Miasta wg uznania szefa gminy oraz zaproszeni
pracownicy merytoryczni,
też wg uznania Burmistrza
Miasta, w zależności od poruszanych zagadnień.
Często w posiedzeniach
brali udział zaproszeni goście, zwłaszcza urbaniści i
architekci.
Komisja
systematycznie opiniowała przedłożone
projekty uchwał dekretowane przez Przewodniczącego Rady, zgodne z zakresem tematycznym.
Główne zainteresowania
skupiały się na zagospodarowaniu przestrzennym
i prowadzonych inwestycjach. Bardzo ważnym zagadnieniem były kwestie
poruszane w przygotowywanych obecnie projektach:
Studium Uwarunkowań i
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, jak
i Strategii Rozwoju Rumi
do roku 2030.
Temu zagadnieniu było
poświęcone obszerne posiedzenie, na które zaproszo-

no gości reprezentujących
różne, ważne środowiska:
posłów,
samorządowców
różnych szczebli, przedstawicieli nauki i biznesu oraz
organizacji pozarządowych.
Zaaranżowana
dyskusja
pozwoliła zarysować najważniejsze problemy, które
powinny rozstrzygnąć przygotowywane dokumenty.
Zajmowano się też zagadnieniami zgłaszanymi
przez mieszkańców - przy
czym próbowano się zająć tylko najważniejszymi
sprawami, mającymi wpływ
na życie całego miasta: kłopotliwe odory z EKO Doliny czy potencjalna budowa
kontrowersyjnych siłowni
wiatrowych.
Komisja zgłaszała też naturalnie wnioski do projektu
budżetu, które jednak najczęściej nie znajdowały zrozumienia Burmistrza Miasta.
Komisja często nie znajdowała wspólnego stanowiska z
Burmistrzem w zakresie zagospodarowania przestrzennego, czy też w zakresie prowadzonych inwestycji.
Do głównych porażek
roku pracy, a nawet całej
kadencji, należy impas w
sprawie zagospodarowania
przestrzennego w najważniejszych dzielnicach miasta, w tzw. „Centrum” i w
całym śródmieściu wzdłuż
Zagórskiej Strugi. Zanosi
się na to, że problem zagospodarowania tej najważniejszej części Rumi zostanie nierozstrzygnięty do
końca kadencji.
Komisja też wyraża ubolewanie z powodu braku
chęci współpracy ze strony
Burmistrza Miasta w zakresie prowadzonych inwestycji, zwłaszcza ciągle
powtarzających się pozycji
takich jak: budowa ulic: ul.
Hetmańskiej, ul. Płk. Dąbka, ul. Skarpowej, budowa
boiska treningowego przy
ul. Starowiejskiej czy mini

boiska przy ul. Towarowej,
na którą została zawarta
umowa z mieszkańcami i
którzy w czynie społecznym
przygotowali dokumentację.
Przedstawiane przez Burmistrza Miasta argumenty
nie wyjaśniają, zdaniem Komisji, przyczyn zaniechania
realizacji tychże pozycji.
Komisja wyraża zaniepokojenie stanem Gminy Rumia u końca kolejnej kadencji
Rady Miejskiej. Najpoważniejszy niepokój związany
jest z osiąganymi wskaźnikami rozwoju naszego miasta,
które na podstawie notowań
Głównego Urzędu Statystycznego publikują różne instytucje. W załączniku komisja zamieszcza publikację rankingu
wszystkich gmin w Polsce i
niestety, wskaźniki rozwoju
(czy też jego braku) plasują
naszą gminę na samym końcu tabeli wśród mniejszych
miast.
Zatrważający jest głównie wskaźnik wykorzystania
środków zagranicznych, który
mamy najgorszy w kraju (569
na 570 sklasyfikowanych)
za 2012 rok. W dochodach
na mieszkańca 512 miejsce
na 575 sklasyfikowanych za
2013 rok, w inwestycjach na
infrastrukturę
techniczną
488 na 575 sklasyfikowanych.
Bardzo niepokoi wskaźnik
zadłużenia, który GUS szacuje na 52,2 %, co daje jedno z
najgorszych (niestety) miejsc.
Dla porównania Gdynia ma
43,91%, Wejherowo 29,23 %
Reda 40,55% – te dane są za
2012 rok.
Na zakończenie chciałbym podziękować współpracownikom w ramach
komisji, Burmistrzowi i jej
Zespołowi, z którym przyszło nam prowadzić trudny, chwilami bardzo trudn
dialog, ale sądzimy, że ku
pożytkowi naszego miasta.
Przewodniczący Komisji
Kazimierz Klawiter
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Sytuacja Rumi...
Wywiad - ciąg dalszy ze str. 1

termometr i odczytać powierzchownie stan zdrowia.
- A cóż jest tym termometrem, narzędziem
oceny stanu miasta jako
organizmu
społeczno-gospodarczego?
- Choćby na pierwszy
ogląd można porównać
inne miasta, gminy - jak
się zmieniły pod wpływem
funduszy Unii Europejskiej. Niektóre zmieniły się
nie do poznania, a nasze
miasto zajmuje w rankingu Głównego Urzędu Statystycznego i „Wspólnoty”
- gazety samorządu terytorialnego – 569 miejsce na
570 sklasyfikowanych. To
jest ów termometr.
„Wspólnota” robi coroczne rankingi, ocenę osiągnięć jednostek samorządu
terytorialnego.
Oceniana
jest m.in. skuteczność pozyskiwania funduszy UE,
poziom zadłużenia, poziom dochodów na jednego
mieszkańca, czy też poziom
inwestycji w stosunku do
spożycia. We wszystkich
tych ocenach okupujemy
same dno tabeli. Poniżej
przedstawiamy szeroko publikowaną ilustrację biednych i bogatych z 2010 r.
Późniejsze lata niestety
nie są lepsze. Bardzo złe

jest to, że przespaliśmy
świetny okres zasilania z
UE, obecnie wchodzimy w
następny, w zasadzie ostatni okres zasilania z UE
(2014-2020) a burmistrz E.
Rogala–Kończak nie przygotowała żadnych znaczących projektów. Również
leży budowa dróg, która
dzięki poprzedniej Radzie
była nieźle realizowana, a
w tej kadencji mogła być, w
jakimś sensie, zakończona.
Niestety kończyło się na
wiarołomnych obietnicach,
jak choćby w przypadku ul.
Hetmańskiej czy płk. Dąbka. Zresztą takie przykłady
można mnożyć.
- Burmistrz twierdzi
w ostatnim raporcie, że
zadłużenie miasta jest
najmniejsze w jego najnowszej historii. Twierdzi też, że budżet Rumi
ma największą dynamikę wzrostu w ostatnich
latach, wyższą od Gdyni
i Sopotu.
- No cóż. Ręce opadają.
Te słowa mogą być określone tylko jako bezwstydne.
Jeszcze raz dodam: jeśli
spieramy się o liczby, to
najlepiej sięgnąć do źródła,
i tak podaję adres internetowy: www.wspolnota.org.pl/
rankingi. Zadłużenie i inne

parametry podaje instytucja rządowa – GUS. I co widzimy? Zadłużenie. Ostatni
rok, który jest publikowany
przez „Wspólnotę” za 2012
r. (publikowany w 2013 r.):
Rumia – 52,2%, jedno z najgorszych miejsc. Dla porównania Gdynia ma 43,91%,
Wejherowo – 29,23%, Reda
- 40,55%. Co do dynamiki
wzrostu budżetu, to burmistrz stroi sobie żarty z
mieszkańców. Jest to żaden
wskaźnik, nikt nie stosuje
tego jako wskaźnika porównawczego. Jeśli np. żebrak
jednego dnia zarobi złotówkę, a drugiego dnia zarobi 2
złote to ma dynamikę równą
100%. I co z tego wynika?
- A może jednak coś
pani burmistrz się udało?
- No proszę podać? Spróbujmy poszukać razem.
Jednak niektóre
drogi powstały, zwłaszcza trasa Cegielniana-Towarowa.
Powstała
też Stacja Kultura?
- Stację Kultura od początku nazwałem krokiem
we właściwym kierunku i
jak wiemy, nie udałoby się
to, gdyby nie uporczywe
kołatanie poseł Krystyny
Kłosin. A co do ulic, to w
Rumi ten temat, jak już po-

Klub Radnych „Samorządność Rumia”: Janusz Wolański, Kazimierz Klawiter, Maria Bochniak

wiedziałem, powinien być
wreszcie zakończony. Jeszcze raz przypomnę, że poprzednia Rada okrzyknięta
przez Elżbietę Rogala-Kończak szkodnikiem, swoim
uporem doprowadziła do
wybudowania 23 km dróg.
W tej kadencji ten program
się załamał.
- A budowa ulic Cegielniana
-Towarowa,
odciążających zakorkowaną latem „szóstkę”?
- Ta droga jest piękna i
estetyczna, ale też jest podręcznikowym przykładem
jak nie należy projektować
ciągów komunikacyjnych.
Droga to nie tylko asfalt,
a głównie system komunikowania miejsc. Proszę
zobaczyć tę samą drogę w
Redzie. Dwa wysokobudżetowe tunele. Tunel dla pieszych pod torami. A u nas
błędny przejazd kolejowy

na ul. Zbychowskiej. Błagaliśmy o jego korektę i nic, a
dzisiaj już mamy praktycznie decyzję o jego zamknięciu. Tak samo wyjście z
dworca PKP na ul. Towarową – wszystko do przebudowy. Już nie wspomnę
o wpięciu Towarowej w ul.
Sobieskiego - też do przebudowy. Nie było przeszkód
żeby zrobić dwukierunkowe
wpięcie pod wiaduktem dla
zawracających w kierunku
śródmieścia.
- Słowem, nie jest dobrze?
- Kto chce zaklinać
deszcz, to proszę bardzo,
ale od wielu lat ciągną się
główne sprawy miasta zupełnie niezałatwione.
- A co pan ma na myśli?
Przede
wszystkim
miasto nadal rośnie bez
koncepcji, a te dokumenty,
które są przyjęte, nie są realizowane. Stan finansów
miasta można odbudować,
bo Rumia ma potencjał. Gorzej jest ze zdewastowaną
przestrzenią. Przez 12 lat
Elżbieta Rogala-Kończak
nie przedstawiła swojej
koncepcji zabudowy centrum i śródmieścia. Cztery
lata temu zapowiedziała
(proszę zajrzeć do programu
wyborczego) że ostatecznie
przyjmie lokalizację i przygotuje dokumentację budowy ratusza. I co? Sprawa
nawet nie ruszyła z miejsca. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego też są fatalnej jakości,
a niektóre przyjmowane są
wręcz na złość obywatelom.
Tak było np. na ul. Lipowej.
Alarmowaliśmy, ale plan
Stara Rumia przegraliśmy
jednym głosem, później złe
plany zostały zaskarżone w
sądzie i miasto płaciło odszkodowanie. Największe
straty mamy w tzw. wizerunku. Rumia nie tylko
„chwali się” najbrzydszym
ratuszem w Polsce, ale w
nieformalnym
rankingu
prestiżu miast traktowane jest jak kopciuszek. W

opracowaniach planistycznych województwa pomorskiego zupełnie jesteśmy
niewidzialni jako miasto
atrakcji
ponadlokalnych,
zaniedbania można mnożyć, a koń jaki jest, każdy
widzi.
- Próbując podsumować 12 lat pracy burmistrz Elżbiety Rogala-Kończak w kontekście
relacji z Radą Miejską,
to nie wychodzi najlepszy obraz.
- Tak się składa. Do
tej pory prawie cała Polska słyszała, że poprzednia Rada była strasznym
szkodnikiem, nawet obóz
burmistrz próbował organizować referendum za odwołaniem Rady. Ostatnio dowiedziałem się od Elżbiety
Rogala-Kończak, że wcale
nie tamta, tylko ta Rada
jest najgorsza. Przypomnę
tylko, że poprzednia Rada
nie udzieliła absolutorium
Elżbiecie Rogala- Kończak trzy razy. Obecna nie
udzieliła absolutorium dwa
razy. W tej dziedzinie obecna Burmistrz Rumi jest z
pewnością liderem wśród
znanych mi samorządowców.
- Przez 4 lata był Pan
znany z wyjątkowej aktywności jako radny i przewodniczący Komisji Polityki
Gospodarczej i Rozwoju
Przestrzennego i jest pewnym zaskoczeniem, że nie
kandyduje Pan na urząd
burmistrza.
- Tak, kandyduję do
Rady Powiatu Wejherowskiego. Bardziej jednak
pociąga mnie polityka regionalna, poza tym zbliżam
się do sześćdziesiątki, tu
pozwolę sobie zauważyć, że
obecna Burmistrz znacząco ją przekroczyła. Zgłosiło
się dwóch niezłych, wyraźnie młodszych kandydatów.
Ja głosuję na Bogdana Formellę.
A.K.: Dziękuję za rozmowę.
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Rumskie pomniki stawiane wysiłkiem społecznym

Odsłonięcie i poświęcenie grudzień 1994 - 700 rocznica śmierci księcia Mestwina - Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie.

Rondo Prezydenta Lecha Kaczyńskiego rok 2010.

Rondo Marszałka Macieja Płażyńskiego Rumianie 12.06.2010 r.

Dąb „Solidarności” rok 2005.

Dla upamiętnienia 50-lecia nadania praw miejskich Rumia 7.10.1954 - 7.10.2004.

x
Wycinek mapy z końca XIX w - wygląd okolic Placu Kaszubskiego
Harcerzom i instruktorom Hufca ZHP Rumia Mieszkańcy
i Burmistrz Miasta Rumia 2010.
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X - Miejsce posadowienia krzyża (od stuleci)

W Rumi jest wiele krzyży
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W Rumi jest kilka krzyży, ale ten jest dla nas szczególny. Betonowy, stary krzyż, niegdyś stojący na początku ul. Starowiejskiej, u zbiegu ulic Starowiejskiej
i Ceynowy, obok Placu Kaszubskiego. Znaliśmy go od
dziecka, nasze codzienne drogi prowadziły obok niego. Stał tu przy rozstajnych drogach, na granicy Starej Rumi, za nim były pola, łąki i drogi prowadzące do
Białej Rzeki, Zagórza – witał przybyszy i ich żegnał.
Ta lokalizacja miała
na pewno głębokie uzasadnienie, umocowane w historii korzenie,
krzyż był z tym miejscem związany nierozerwalnie. Był świadkiem
naszej
przeszłości,
symbolem dziękczynienia, naszego stosunku
do Stwórcy. Intencje,
które przyświecały fundatorom, wiązały się
z tym miejscem, nic
nie było kwestią przypadku, tylko wyrazem
szacunku dla przodków i tradycji. Przed
nim stały tu inne – tak
patrzymy w wieki minione. Bo czas krzyży i

kapliczek nigdy się nie
kończy, w miejsce starych stawiamy nowe,
są nam potrzebne. To
nasza tradycja, kaszubska kultura, nasze
dzieje, w których były
momenty sławy i chwały i chwile klęsk.
Krzyż stoi dzisiaj w
rogu przykościelnego
placu w cieniu drzew.
Na cokole jest napis
„Na chwałę Bożą”, niżej
1948 r. To rok, w którym ten krzyż zastąpił
poprzedni, drewniany.
Pierwotnie stał w miejscu, które można zlokalizować pośrodku dzisiejszego Ronda Jana

Najazd ul. Starowiejską na krzyż - zdjęcie z lat 1930-tych

Dzisiaj wygląda to tak...

Pawła II (pamiętajmy,
że odcinek ulicy Dębogórskiej od ul. Mickiewicza do Starowiejskiej
nie istniał – z Dębogórskiej do Starowiejskiej
droga prowadziła przez
Plac Kaszubski).
Widoczny z daleka,
ogrodzony
płotkiem,
otoczenie zadbane z
kwiatami, opiekowało
się nim kilka okolicznych rodzin. Bogato
zdobiony wstążkami,
kwiatami w dni świąt
kościelnych i w czasie pielgrzymek - gdy
tu tłum ludzi witał i
żegnał pielgrzymki w
ich wędrówce na Kalwarię
Wejherowską,
a one składały pokłon
przed krzyżem, w tym
oczywiście i nasza „parafialna”. Przechodząc
obok kłaniali się codziennie mieszkańcy,
wypowiadając
słowa
pozdrowienia i zdejmując czapkę.
Krzyż był znaczącym, ważnym drogowskazem,
ważnym
miejscem,
punktem,
który określał nasze
drogi. To było miejsce
spotkań, gdzie można przybyć z różnych
stron i potem ruszyć na
dalszą wędrówkę. Gdy
się mówiło „przy krzyżu”, „do krzyża”, „obok
krzyża”,
określając
kierunek lub miejsce
spotkania, to zawsze
wiadomo było, o którym krzyżu myślimy, w
wielu przypadkach mówimy tak do dziś.
W drugiej połowie lat
60-tych XX wieku dużo

się zmieniło. Zniknął
staw, ulica Dębogórska
zmierzała wprost do ul.
Starowiejskiej, a krzyż
został przesunięty. Jednak tak jak poprzednio,
ktoś o niego dbał, stroił
i dekorował. I tak przez
30 lat, do końca lat 90tych XX wieku.

Powstało rondo, inny
krzyż stanął w innym
miejscu, obok stanął pomnik świętego Jana Pawła II. Nasz krzyż, który tu
stał - a przed nim inne i
który zrósł się z tym miejscem, został stąd zabrany. Czy słusznie? Czy tak
musiało być? Uważam, że

nie! Przecież jego korzenie tu pozostały i wszystkich, które tu przez wieki
stały. Tu na przecięciu
tysiącletnich
traktów
pełniły rolę kamienia
milowego. Nie przesadza się starych drzew…
i starych krzyży też.
Ryszard Hinc
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Kandydaci do Rady Miejskiej Rumi
Komitetu Wyborczego Wyborców
„Samorządność Rumia”
Leopold Naskręt

Michał Kiełczewski

Lidia Jankowska

Felicja Orzoł

Malwina Idzi

Marek Zawadzki

Maria Bochniak

Elżbieta Waśkowska

Janusz Wolański

Katarzyna Majda

Jan Brylowski

Celina Dorsz

Sławina Klawiter

Krzysztof Śramski

Grażyna Zdrojewska

Krystyna Niklewicz

Władysława Walkowska

Sylwia Walkiewicz

Marek Mroczkowski

Elżbieta Różycka

Ireneusz Walkowski

Okręg 1
Absolwent PG (Budoowa Maszyn).
Z żoną Bogumiłą i czterama synami
od 35 lat mieszka w Rumi. Wykładowca na kilku uczelniach. Pracuje
w SKM - utrzymanie infrastruktury.
Jego wielką pasją jest żeglarstwo,
jeździectwo, fotografowanie.

Okręg 2
Mieszkanka Rumi od urodzenia.
Znana z wielu inicjatyw obywatelskich. Jej marzeniem jest doprowadzenie do ładu architektonicznego
i komunikacyjnego w rejonie Góry
Markowca i dworca PKP.

Okręg 3
Od urodzenia w Rumi. Absolwentka
historii na UG. Nauczycielka w SP 6.
Radna Miasta Rumi od 8 lat. Mężatka, matka dwóch córek. Nieustępliwa w zabieganiu o budowę Centrum
Rumi.

Okręg 4
Z zawodu nauczycielka. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Mąż
jest oficerem Wojska Polskiego. Córka jest fizjoterapeutą, syn inżynierem. Priorytetowo traktuje dbałość
o zagospodarowanie przestrzeni publicznej.

Okręg 5
26 lat. Założycielka i Prezes Rumskiego Ugrupowania Młodych i Aktywnych. Wcześniej aktywna członkini ZKP, Rzecznik Prasowy NZS.
Absolwentka UMK - Stosunki Międzynarodowe. Pracuje w Gdańskim
Obszarze Metropolitalnym.

Okręg 6
Mieszka w Rumi od urodzenia.
Ukończyła Prawo na UG. Pracuje
w Urzędzie Miejskim w Wejherowie
na stanowisu Kierownika Wydziału Spraw Lokalowych. Przez 21 lat
działała w radach rodziców wielu
szkół (SP 6, SLO i I LO).

Okręg 7
Lat 43. Lekarz - dentysta. Od dzieciństwa związany z Rumią, tata
10-letniej córki. Entuzjasta zasadniczego impulsu rozwojowego - budowa centrum miasta i całej przestrzeni publicznej z nim związanej. Chce
neutralizacji wysypiska „Łężyce”.
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Okręg 8
28 lat. Wykształcenie wyższe w zakresie ekonomii i psychologii. Student ostatniego roku Prawa UG.
Zawodowo związany z branżą finansową, zatrudniony na stanowisku
analityka w banku. Wiceprezes Stowarzyszenia R.U.M. i A.

Okręg 9
29 lat. Mężatka i młoda mama. Od
urodzenia mieszka w Rumi. Magister
Politologii
Uniwerystetu
Gdańskiego. Wiceprezes Rumskiego
Ugrupowania Młodych i Aktywnych.
Działa na rzecz podniesienia prestiżu Rumi na tle aglomeracji.

Okręg 10
Prawie całe dorosłe życie związane
z Rumią. Prywatnie żona Andrzeja,
matka Joanny (34) i Dariusza (32).
Animator kultury, zwłaszcza ruchu
śpiewaczego. Od 26 lat organizatorka festiwalu Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Religijnej.

Okręg 11
Od 30 lat mieszkaniec Rumi. Inspektor BHP, bezpartyjny. Były przewodniczący Rady Osiedla Jednostki „D”
SM Janowo, ławnik Sądu Rejonowego w Gdyni. Odznaczony Srebrną
Odznaką Zasłużonego Działkowca.

Okręg 12
Od 34 lat jest mężem i ojcem trzech
dorosłych córek. Prowadzi własną
działalność gospodarczą. Bardzo zaangażowany w projekty dotyczące
rozwoju edukacji i patriotyzmu, jest
m.in. opiekunem dzwonu „Ksiądz
Jerzy”.

Okręg 13
Mieszka w ruchliwym miejscu pod
lasem na Zagórzu. Ukończyła szkoły
w Rumi - SP 10, Gimnazjum nr 4
i II LO. Studia na UG - Zarządzanie.
Sekretarz Stowarzyszenia Rumskie
Ugrupowanie Młodych i Aktywnych.

Okręg 14
Rodowita gdynianka, członek Stowarzyszenia Gdynia Wysiedlonych
w 1939 r. Od 1988 wraz z rodziną
mieszka w Rumi. Znana ze skutecznej batalii z Zarządem SM Janowo
na rzecz realnej, odrębnej własności
mieszkań.

Okręg 15
Magister Ekonomii UG. Pracuje w
księgowości i finansach. Specjalista do spraw pozyskiwania środków
unijnych. Mężatka, matka dorosłej
córki. Preferuje aktywną formę wypoczynku w postaci długich spacerów, czy jazdy na rowerze.

Okręg 16
Absolwent UG. Żonaty, ojciec trzech
synów. Inspektor ochrony środowiska w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Pomorskiego. Prezes
Fundacji Nauki Polskiej im. inż. Witolda Zglenickiego, która zakupuje
sprzęt dla szkolnych pracowni.

Okręg 17
Swoje życie związał z Miastem, konkretnie z I LO w Rumi, gdzie uczy
fizyki i matematyki, a od 14 lat pełni funkcję dyrektora. Radny Miasta
Rumi od trzech kadencji, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej. Żonaty,
ojciec dwóch córek.

Okręg 18
Od urodzenia mieszka w Rumi, tutaj ukończyła Szkołę Podstawową,
a później Liceum Medyczne w Wejherowie. Mężatka, ma dwóch synów.
Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna, wraz z mężem prowadzi rodzinny warsztat naprawy rowerów.

Okręg 19
Mieszka w Rumi od urodzenia.
Matka dwóch dorosłych córek,
od niedawna szczęśliwa babcia. Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna.
Szczególnie na sercu leży jej problem
osób wykluczonych oraz biednych
dzieci.

Okręg 20
Większość dorosłego życia związała
z Rumią. Szczęśliwa mężatka
i mama. Pielęgniarka środowiskowo - rodzinna, absolwentka Liceum Medycznego w Gdyni
i Kaszubsko - Pomorskiej Szkoły
Wyższej w Wejherowie.

Okręg 21
Urodzony w Gdyni, sercem rodowity
rumianin, absolwent SP 10 i II LO.
Specjalista do spraw zaopatrzenia
w firmie handlowej. Uczestnik Stowarzyszenia Rumskie Ugrupowanie
Młodych i Aktywnych.
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Kandydaci do Rady Powiatu Wejherowskiego
Komitetu Wyborczego Wyborców
„Wspólny Powiat”
Kazimierz Klawiter

Nr 1
Od urodzenia w Rumi. Wicemarszałek Województwa Pomorskiego
I i II kadencji, obecnie Radny Miasta Rumi. Absolwent Historii UG.
Działacz podziemnej Solidarności
i Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego. Żonaty, troje dzieci.

Anna Jamróz

Nr 2
Od urodzenia związana z Rumi.
Absolwentka Prawa Uniwersytetu
Gdańskiego. Wcześniej matura w I
LO w Rumi. Radna Powiatu Wejherowskiego.
Miss Polski 2009, uczestniczka konkursu Miss World w RPA.

Seweryn Czoska

Nr 3
Od urodzenia w Rumi. W 1973 ukończył Prawo na UMK w Toruniu.
Obecnie prowadzi kancelarię radcy
prawnego. Żonaty, dwoje dzieci. W
latach 1983-1990 pełnił funkcję Naczelnika Miasta Rumi. Były Radny
Powiatu Wejherowskiego.

Jolanta Krzykowska

Nr 4
Lekarz specjalista medycyny rodzinnej. Od początku pracy zawodowej
związana z Rumią. Absolwentka
Akademii Medycznej w Gdańsku.
Matka dwóch córek - Julii i Martyny.
Interesuje się nurkowaniem, historią średniowiecza, kocha zwierzęta.

Dariusz Kuczmarski

Nr 5
Urodzony w Gdańsku, od 16 lat
mieszka w Rumi. Jest absolwentem Prawa na UG. Pracował m.in.
w Urzędzie Wojewódzkim. W latach
2006-2010 był radnym i Etatowym
Członkiem Zarządu powiatu wejherowskiego.

Tomasz Jurkiewicz

Nr 6
Od wielu lat mieszkaniec Rumi
i nauczyciel dyplomowany języka
polskiego w I LO. Ukończył studia filologiczne na UAM w Poznaniu. Żonaty, ojciec trojga dzieci. Czas wolny
spędza aktywnie, jeżdżąc m.in. na
nartach i uprawiając sporty wodne.

Krystyna Tomaszunas

Nr 7
Absolwentka Ekonomii, Wydział
Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Mężatka, dwie dorosłe córki i
czworo wnucząt. Z Małą Kaszubską
Ojczyzną jest związana od urodzenia. Prezes Zarządu w Kaszubskim
Banku Spółdzielczym w Wejherowie.

Danuta Białas

Nr 8
Od wczesnych lat szkolnych związana z Rumią. Obecnie mieszka na
osiedlu Janowo. Aktywny działacz
społeczny m.in. założyciel i Przewodnicząca Stowarzyszenia Inicjatyw
Społecznych Obrony Praw Członków
i Mieszkańców Spółdzielni.

Mateusz Leszczyński

Nr 9
Lat 34. Ojciec trzech synów. Ukończył Uniwersytet Wrocławski i obecnie prowadzi własną firmę. Jest
zaangażowany w nowoczesną technologię wykonywania serwisów internetowych, współpracuje z zagranicą.

Jan Sztykiel

Nr 10
Od 34 lat w Rumi. Swoje życie
związał z morzem. Oficer mechanik
V klasy. Pracował w przedsiębiorstwie Hydrobudowa 6, a ostatnie
lata przed emeryturą u zagranicznych armatorów. Ma dwoje dorosłych już dzieci.

Rafał Piotrowicz

Nr 11
Nauczyciel, pracuje w Gimnazjum
nr 1 w Rumi. W Radzie Powiatu
chciałby się zająć poprawą jakości
usług medycznych i opieki społecznej, także poprawą infrastruktury
komunikacyjnej (w tym budowa
OPAT).

Nasz cel:
Powiat Wejherowski miejscem atrakcyjnym do zamieszkania, z dobrze rozwiniętą ofertą edukacyjną,
kulturalną i rekreacyjną. Silny gospodarczo, z nowymi
miejscami pracy, z nowoczesnym rolnictwem, z wyremontowanymi i bezpiecznymi drogami oraz dobrze skomunikowany z Trójmiastem. Powiat Wejherowski atrakcyjny
turystycznie, dbający o zachowanie kultury kaszubskiej
i dobry stan zabytków.

Program:
SILNA GOSPODARKA I MIEJSCA PRACY
•

•
•
•
•

INWESTYCJE W POWIECIE
•
•

•

Jarosław Kapuściński

Nr 12
Absolwent Wydziału Zarządzania
Uniwerytetu Gdańskiego. Żonaty,
ojciec dwóch synów. Prowadzi Własną działalność gospodarcza. Jego
pasją są góry, również w formie
wspinaczki.

Wanda Lipińska

Nr 13
Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Morskiej w Gdyni.
Długoletni pracownik Polskich Kolei
Państwowych. W latach 2012-2014
pracownik MOPS Rumia w Dziale
Świadczeń Rodzinnych.

•

•

Nr 14
Komandor, Kapitan Żeglugi Wielkiej. Z upodobania matematyk,
wieloletni
wykładowca
Akademii Morskiej w Gdyni. Ostatnio
co raz bardziej znany jako literat,
autor m.in. ostatnio nagrodzonej
książki „Kaszubskie losy”.

budowa i remonty dróg powiatowych we współpracy ze wszystkimi miastami i gminami,
nowe projekty inwestycyjne, edukacyjne i społeczne dla Mieszkańców, np. wspieranie dużych inwestycji drogowych usprawniających komunikację w
miastach,
zabieganie o budowę Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej (tzw. OPAT) – inicjowanie wraz
z Gdynią oraz gminami powiatu wejherowskiego i
puckiego akcji popierających budowę tej inwestycji
przez Rząd RP,
włączenie się w inwestycje PKP-SKM na terenie
powiatu – dodatkowe linie SKM na trasie Rumia-Wejherowo i Wejherowo – Słupsk oraz wydłużenie
linii do Orla,
skuteczne pozyskiwanie środków finansowych z
funduszy unijnych i innych źródeł.

WYSOKA JAKOŚĆ ŻYCIA
•
•

•

Józef Wójcik

wspieranie powstawania małych i średnich firm na
terenie powiatu – kontynuacja programów wspierających rozwój przedsiębiorczości we wszystkich
grupach wiekowych,
kontynuacja programów aktywizacji zawodowej
osób bezrobotnych z terenu powiatu,
intensywna promocja gospodarcza – powiat dobrym miejscem do lokalizacji biznesu, wspólne z
gminami promowanie terenów inwestycyjnych,
rozwój rolnictwa i aktywizacja społeczeństw wiejskich,
zwiększanie atrakcyjności turystycznej Ziemi Wejherowskiej,

•
•

utrzymywanie wysokiego poziomu edukacji w
szkołach ponadgimnazjalnych,
powiat wejherowski miejscem atrakcyjnym do zamieszkania, ze sprawną administracją, komunikacją, atrakcyjną ofertą kulturalną i sportową, dbający o zachowanie kultury kaszubskiej i dobry stan
zabytków,
poprawa bezpieczeństwa, szczególnie na drogach
powiatowych,
programy zdrowotne i udzielanie pomocy osobom
niepełnosprawnym,
wspieranie aktywności obywatelskiej – współpraca i dofinansowywanie organizacji pozarządowych
działających na rzecz Mieszkańców powiatu.

Sfinansowano ze środków KWW „Wspólny Powiat”
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NOBEL Z EKONOMII DLA BURMISTRZ RUMI

Wypijmy...
za długi

Obecna kadencja Burmistrza Rumi przejdzie zapewne do historii jako ta, która zaciągnęła rekordowo duże,
największe w historii samorządu miejskiego kredyty. Ich
wielkość wynosi w łącznej wysokości ok. 51,5 mln złotych.
Natomiast spłata tychże zobowiązań jest przewidziana do
2027 roku, czyli kolejne cztery kadencje Rady Miejskiej i nowych władz wykonawczych będą się borykać z tym problemem.
Owszem kredyty trzeba zaciągać, szczególnie, gdy są
przeznaczane na inwestycje, ale należy to robić w sposób
roztropny. W Rumi zaciąga się kredyt, aby spłacać wcześniejszy kredyt !!!
Powinien zastanowić fakt, dlaczego tak potrzebne inwestycje drogowe z pełną infrastrukturą, wykonuje się połowicznie, układając płyty betonowe - a gdzie kanalizacja i
wodociąg?
A oczekiwane przez mieszkańców drogi, wodociągi i kanalizacja na parę miesięcy przed wyborami są zastępowane byle jakimi inwestycjami.
Dzięki takim kredytom nie powstał ani jeden kilometr porządnej drogi, ani jeden metr wodociągu czy kanalizacji tak
potrzebnej miastu, ale dla oszczędności i dobrej propagandy
wyborczej otrzymaliśmy drogi z płyt yomb.
Pieniądze z naszych podatków, zasilające budżet gminy, powinny być wydawane rozsądnie, a realizowane inwestycje powinny być przemyślane do samego końca.
Na ,,pocieszenie” (tylko kto się ma z tego cieszyć) pozostanie nam stwierdzenie Burmistrz, która oznajmiła,
że aby zmniejszyć obciążenie kredytowe gminy, spłaty rat
są rozłożone na wiele lat. Taka nowatorska myśl ekonomiczna nie została dotąd opatentowana i opisana, dlatego
najwyższy czas na profity z pomysłów Urzędującej Władzy
w Rumi, wspieranej gospodarczym instynktem przez kolegów z Gospodarności.
Bezkarnie zawierane umowy na kredyty, nie mają nic
wspólnego z gospodarnym myśleniem, bo ktoś zapłaci milionowe odsetki od zaciągniętych kredytów, które zwiększają się proporcjonalnie do długości okresu spłaty!
Oczywiście zapłacą mieszkańcy i stracą podwójnie, podatki pójdą na odsetki, a inwestycje odejdą w siną dal.
A na pocieszenie pozostanie nam rytuał przecinania
wstęgi przez władzę i oglądanie w gazetce urzędowej, jaka
to dobra i wspaniała jest Pani Bur….
Rumia potrzebuje zmian, aby w niedalekiej przyszłości
stać się Nowoczesnym miastem spełniającym oczekiwania
mieszkańców.
Zatroskany

REKLAMA
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Ciag spacerowy nad Zagórska Strugą
Prosimy Szanownych Czytelników o przyjrzenie się
temu okazałemu obiektowi na zdjęciu. Niestety, nie jest
to ciąg spacerowy nad Zagórską Strugą, a ciąg spacerowy
nad Cedronem w sąsiednim Wejherowie.
Od dziesięcioleci różne środowiska, radni, wołają o
uporządkowanie przestrzeni wzdłuż Zagórskiej Strugi.
Zdaniem prawie wszystkich, ciąg spacerowy od Galerii
Rumia aż po Plac Kaszubski jest potencjalnie jednym z
największych atutów topograficznych, estetycznych i kulturowych. Wiele miast zrobiło te obiekty ze środków UE
- nam się nie udało.
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Wysypisko śmieci w centrum Rumi

Dotarła do nas prośba o zajęcie się sprawą, która ciągnie
się od dłuższego czasu - jak poinformowali nas mieszkańcy
ul. Tysiąclecia.
Jak to się dzieje, że
dochodzi do takiej sytuacji, iż nie ma żadnej siły
i środków, aby zlikwidować zagrożenie epidemią
spowodowane
ogromnym
wysypiskiem śmieci, jakie
znajduje się na ul. Tysiąclecia. Zrujnowany dom, powybijane szyby - teren jest
nie ogrodzony i każdy ma
dostęp do skupiska śmieci,
jakie się tam znajdują. Psy

i koty bezkarnie grzebią w
tych śmieciach, roznosząc
zarazki. Najgorsze jest to,
że ta sytuacja trwa już od
jakiegoś czasu i podobno
urzędnicy są bezsilni, nie
mogą nic z tym problemem
zrobić.
Nasz komitet złożył zapytanie do Urzędu Miasta
- jak tylko otrzymamy odpowiedź, to Państwa poinformujemy. Mamy nadzieję,

że znajdzie się rozwiązanie
tego problemu, gdyż taka
sytuacja bezsilności nie
może trwać wiecznie. Naszym zdaniem, w bardzo
prosty sposób można to rozwiązać, ale na dzisiaj chyba
trafne jest nasze hasło „Rumia potrzebuje zmian...„
Pytanie jest proste - kto
zapłaci za najważniejszy
skarb, jakim jest zdrowie
sąsiadów.
BF

Dziurawe, popękane, zarośnięte

CHODNIKI W RUMI

Szkoła w Białej Rzece

- W 2011 roku władze powiatu przedłożyły miastu Rumia
propozycję współrealizacji zadania rozbudowy prowadzoMieszkańcy dzielnicy Szmelta zwrócili moją uwagę na zły nej przez powiat ponadgimnazjalnej jednostki oświatowej
stan techniczny chodników w naszej dzielnicy, choćby na ZSP nr 2 w Rumi na gruntach gminy miejskiej Rumi.
ulicy Batorego i w wielu innych miejscach np. na ul. Sabata, czy na przejściu przez łąki, łączącym brakujący odcinek
ul. Batorego.
Widzimy zdewastowane zębem mijającego czasu i brakiem zainteresowania ze strony władz, płytki chodnikowe, zjazdy dla wózków inwalidzkich oraz dla matek z wózkami
dziecięcymi. Niestety takich zjazdów nie ma,
a jeżeli istnieją, to już dawno przestały pełnić swoją funkcję ze względu na zapadnięte
płytki, dziury, kałuże oraz porośnięcie wysoką trawą.
Wszystko prowadzi do tego, że piesi poruszają się po jezdni, stwarzając dla siebie
i kierowców zagrożenie, lub muszą nadkładać drogi, aby dojść do drugiej części
Batorego.
Ten problem był wielokrotnie polecany
uwadze urzędników i władzy naszego miasta i nadal pozostaje bez rozwiązania.
Jarosław Muszyński
- Korzystna dla miasta
Rumi propozycja powiatu dotyczyła rozbudowy
jednostki powiatowej na
gruncie miejskim poprzez
wyburzenie sąsiadującej z
jednostką powiatu, parterowej i przestarzałej jednostki oświatowej miasta
Rumia. Chodzi o jej odtworzenie w nowoczesnym
standardzie i nadbudowę
jako ciągu jednostki powiatowej i łącznika do projektowanej pełnowymiarowej
hali sportowej.
- Władze miasta Rumia
po długiej korespondencji
i mimo wypracowania projektu porozumienia w sprawie, zerwały negocjacje i
odmówiły powiatowi możliwości planowanej rozbudo-

wy ZSP nr 2 Rumi.
- Odmowę i zerwanie porozumienia władze Rumi motywowały własnymi planami
rozwojowymi gminnej parterowej jednostki oświatowej.
- W zaistniałej sytuacji
władze powiatu były zmuszone zmienić koncepcję
realizacyjną zadania.
- Podejmując alternatywne rozwiązanie powiat musiał zakupić od
prywatnego
właściciela
– sąsiada działki szkolnej
– odpowiedni grunt w zdecydowanie mniej korzystnej lokalizacji, wymuszającej trudniejsze i droższe ze
względów inżynieryjnych
możliwości realizacyjne.
- Koszt zakupu obciążył
budżet powiatu dodatkową

kwotą ok. 300.000 zł.
- Mimo to władze powiatu, wywiązując się z
powziętych zobowiązań i
wykazując niezmienną troskę o stan szkoły i jakość
kształcenia, w latach 20112013 zrealizowały planowane zadanie rozbudowy ZSP
nr 2 w Rumi i budowy przy
tej szkole pełnowymiarowej
hali sportowej.
- Znamienne jest, że mimo
deklaracji
i
zapewnień,
władze Rumi nie podjęły
żadnych działań remontowo-inwestycyjnych w sąsiadującym z jednostką powiatową obiekcie szkolnym
gminy miasta Rumia, który
straszy swoim wyglądem i
prezentuje wątpliwej jakości
standard edukacyjny. J.K.
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Burmistrz nie ma czasu
na sesje Rady Miejskiej

Gazeta Rumska, nr 1 (87), październik 2014

Zagrało pięć zespołów

RUMIA FEST 2014

Tak argumentował zastępca burmistrz miasta przedstawiając sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta.
Ilość spotkań jest tak duża, że dochodzi do kilku dziennie.
Ciekawe, dlaczego w okresie wyborczym nagle brakuje
czasu na udział w Sesji Rada Miasta.
W rumskich „Nowinkach” można zobaczyć na
kolorowych zdjęciach, iż
z tym czasem nie jest tak
najgorzej i dziwnym trafem zawsze ma czas fotograf. Pytanie tylko, za
czyje pieniądze pracuje ten
fotograf, mam nadzieję że
nie z naszych podatków.
Ile osób jest zaangażowanych w wydanie gazetki
za podatki mieszkańców,
która w oprawie papierem
kredowym ukazuje nam
tak wspaniałe zdjęcia, a
co ciekawe, pozostałe kartki dziwnym trafem są na
zwykłym papierze. Pewnie
to zbieg okoliczności???
Zadajmy sobie pytanie
- skoro Władza uczestniczy we wszystkich spotka-

niach, to kto rządzi Miastem, albo kiedy ma czas
na zajmowanie się problemami mieszkańców, nie
mówiąc o inwestycjach,
czy też podejmowaniu ważnych decyzji finansowych?
Chyba, że zespół doradców
z Gospodarności czuwa
nad finansami Rumi? Jak
widać to chyba nikomu nie
wychodzi, ani Władzy, ani
doradcom, bo dług rośnie i
na dzisiaj wynosi 51,5 miliona złotych.
Wygląda na to, że w
Rumi najważniejsze jest
składanie kwiatów- spotkania – udział w uroczystościach szkolnych, bo chyba dyrektor szkoły nie jest
kompetentny, aby wręczać
podziękowania dzieciom ze

szkoły, nie mówiąc o tym,
że podlega z/cy burmistrza
miasta i chyba on też nie
może wręczać podziękowania dzieciom w klasie na
lekcji, gdyż robi to osobiście
burmistrz miasta.
Ranking
„Wspólnoty”
- czasopisma samorządu
terytorialnego - sklasyfikował Rumię w pozyskiwaniu
środków z Unii Europejskiej na 569 miejscu! Brawo, bo nie jesteśmy ostatni
na 570 miejsc w Polsce!!!
Składajmy kwiaty –
bierzmy udział we wszystkich imprezach i spotkaniach, a czas szybko minie
i w 2020 roku, gdy skończy
się możliwość pozyskiwania środków z UE, to się
obudzimy!!!
BF

Hetmańska

ulicą niespełnionych
obietnic

Biała Rzeka - to dawna wieś kaszubska, dzisiaj dzielnica przynależna
Rumi od 1954 roku.Tak się
jednak składa, że jej mieszkańcy nie mają zbyt wielu
powodów do radości z dwunastu lat rządów E.Rogali
-Kończak.Bardzo skromna
jest lista inwestycji miejskich w tej dzielnicy. Jako
ostatnia chociażby była budowana tutaj kanalizacja
miejska. To co najbardziej
doskwiera jej mieszkańcom
to brak nawierzchni ulic,
a stan już istniejących pozostawia wiele do życzenia
np. ul. Chełmońskiego. Od
wielu już lat istnieją dwa
projekty na budowę ciągu
ulic Hetmańska-Długa i
ulicy Chodkiewicza.
W 2010 roku mieszkańcy usłyszeli, że ulica
Hetmańska i Długa będą
budowane z kredytu inwestycyjnego. Ponadto warto
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wspomnieć, że budowa Hetmańskiej znalazła się także
w programie wyborczym
E.Rogali -Kończak. Jednakże burmistrz nie była w
stanie /mając większość w
radzie/,czy może nie chciała ,zrealizować tej inwestycji ignorując w ten sposób
mieszkańców.
W maju tego roku mieszkańcy Hetmańskiej postanowili publicznie zapytać
,co z budową ich ulicy.Po
burzliwym spotkaniu w
urzędzie miasta po raz kolejny padła publiczna deklaracja, że ulica będzie budowana, a potrzebne środki
na rozpoczęcie zgromadzone zostaną z oszczędności
po rozstrzygnięciu przetargów. Na następnej sesji
burmistrz poinformowała
przybyłych , że pojawiły się
pierwsze pieniądze ,wręcz
zachęcała , by ci pilnowali
swoich spraw, to

znaczy by zmiany potrzebne w uchwale budżetowej
do rozpoczęcia inwestycji
znalazły wymaganą większość.Po wakacjach ku
ogromnemu
zdziwieniu
przybyłej na sesję delegacji burmistrz oświadczyła
krótko ,że do realizacji budowy ich ulicy jednak nie
dojdzie.Lekceważąc mieszkańców opuściła salę obrad.
Zdeterminowani mieszkańcy zapowiedzieli ,że będą
kontynuować walkę o budowę swojej ulicy,a takiemu
traktowaniu przez burmistrza miasta wypowiadają
stanowcze nie . Z tego wynika,że burmistrz E.Rogala
-Kończak już dawno zapomniała o służebnej roli jaką
winna pełnić wobec mieszkańców swojego miasta.

Maria Bochniak

Organizatorzy: Sławina Klawiter, Michał Kiełczewski, Władysława Walkowska,
Malina Idzi, Ireneusz Walkowski, Paweł Napiórkowski, Wawrzyniec Lenart, Katarzyna Smardzewska i Anna Walkowska.

Po sukcesie zeszłorocznej edycji, której motywem
przewodnim byli lokalni artyści promujący swoją sztukę w sieci, organizatorzy
postawili na Rumię. Ponad
80% występujących na Rumia Fest 2014 to rumianie.
Okazuje się, że lokalnych
bandów nie brakuje i są już
pomysły, kto wystąpi za rok.
Organizatorem
Festiwalu było Stowarzyszenie
R.U.M.iA, którego jednym z
głównych celów jest promocja miasta i młodych rumskich talentów. Dzięki dofinansowaniu z miasta wstęp
na imprezę był bezpłatny.
Zaprezentowało się 5 zespołów: Fosfor, Blue Horizon,
DUST, The Noiz i Dża Dża
Dziady – było klimatycznie,
reggowo, rockowo i głośno!
Program
artystyczny
trwał prawie 5 godzin od
19:00 do godziny 1:00 z małymi technicznymi przerwami.
Pierwszy występ Dża
Dża Dziadów ustanowił
nowy rekord liczebny sali
koncertowej klubu Pool
Club Adria i festiwalu Rumia Fest. Na występie bawiło się nie tylko najwięcej
festiwalowiczów - ale imponująca była również liczba
artystów oraz instrumentów. Ośmioosobowy skład
zapewnił uczestnikom pozytywne nastroje na całą
noc.
Był także zespół DUST,
który tak jak w zeszłym
roku oczarował publiczność
głębią tekstów, mocnym
przekazem i rockowym

brzmieniem.
Doskonała aranżacja z
wizualizacją w tle zaczarowała publiczność.
Jako trzeci zagrali The
Noiz, którego SZYBKIE
punkowo-rockowe brzmienia przyprawiały publiczność niemal o palpitację
serca i wprowadzały w stan
„amoku”. Na szczęście obyło
się bez interwencji ochrony.
Występ zespołu Blue
Horizon był zaskoczeniem
dla publiczności. Pełen profesjonalizmu występ, który
zachwycił publiczność energią i emocjami, które udzieliły się widowni. Na koniec,
jako gwiazda wieczory
wystąpił Fosfor. Na ten
występ przybyło wielu fanów zespołu z okolicznych

miejscowości. Publiczność
szalała, było to doskonałe
zakończenie wieczoru.
Niemalże każdy koncert
zgromadził około 100 - 150
osób. Łącznie przez festiwal
przewinęło się 500 osób.
Imprezę nagłośniła i
oświetliła ekipa z Shockwave Tech Crew, partnerem festiwalu był Pool Club Adria.
Opisy festiwalu oraz realcja organizatorów znajdują się na stronie www.
rumiafest.pl
Stronę festiwalu na facebooku lubi już ponad 1100
osób: https://www.facebook.
com/rumiafest
Opisy zespołów, zdjęcia i
próbki Ich twórczości znajdują się na stronie Festiwalu (www.rumiafest.pl) w
zakładce „Artyści”.
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Rumia – moje miasto

Możemy i mamy prawo myśleć o nowoczesnym, rozwijającym się mieście, mieście przyjaznym mieszkańcom. Niestety, Rumia takim miastem nie jest, trudno wskazać, jaka
była wizja miasta, do czego władze dążą.
Wiele się mówi o „architektonicznym chaosie” i
bezguściu, wręcz o „szpetnym mieście” i ktoś za to
odpowiada. Przez kilka lat
nie można podjąć decyzji o
lokalizacji i budowie ratusza, odnosi się wrażenie, że
to jakiś nieosiągalny szczyt.
Zewsząd dochodzą informacje o pozyskiwanych przez
samorządy środkach unijnych i inwestycjach powstających dzięki tym środkom.
Dla władz Rumi ta kwestia
jest tematem tabu, i nie
dziwota, bo oficjalne dane
są druzgocące. Zaniedbań
nagromadzonych przez ponad dekadę nie da się odrobić, naprawić zaniechań,
zaprzepaszczonych szans.
Bolączką miasta jest brak
porządnych utwardzonych
ulic. Te dzisiejsze doraźne
utwardzenia ulic są bardzo
kosztowne, będą także koszta, gdy dojdzie do rozbiórki
tych „prowizorek” celem położenia właściwej nawierzchni.
Stosunkowo nowa inwestycja, jaką jest ulica Towarowa,
podczas opadów jest nieprzejezdna, bo zalana wodami
opadowymi.
Mamy bardzo oryginalne
„rondo” im. Marszałka Płażyńskiego i niebezpieczny
wyjazd z ronda Jana Pawła II w ul. Kosynierów, lewoskręt z Kosynierów na
I Dywizji Wojska Polskiego.
Są w tej sprawie rozsądne
głosy, aby zlikwidować
ten lewoskręt i wykonać
niezależny wjazd, wyjazd
z ronda na ulicę Dywizji

Wojska Polskiego - jest tu
tyle miejsca. Utrapieniem
są też koleiny, fałdy, dziury
w jezdniach, także tych nie
najstarszych.
Co zostało z wielkich zapowiedzi rewitalizacji Placu
Kaszubskiego, dlaczego nie
buduje się ścieżki spacerowej wzdłuż Zagórzanki?
Dostęp do rzeki należy się
mieszkańcom z litery prawa, rzeka to wspólne dobro
o niekwestionowanych walorach. Można się uczyć od
władz Wejherowa, w którym długość ładnego ciągu
spacerowego wzdłuż rzeki
można mierzyć w kilometrach. Ważnym tematem
jest ulica Dąbrowskiego, ta
zmienia się, pięknieje, dzięki prywatnym inwestorom
– tym bardziej razi wygląd
krzywych, dziurawych chodników, zatok parkingowych,
czy samej jezdni. W tragicznym stanie jest skrzyżowanie ul. Dąbrowskiego z ul.
Starowiejską. Zapadnięte
krzywe chodniki, wystające studzienki pofałdowana
jezdnia - no i śmieci. Miotła
potrzebna od zaraz.
Rozpoczął się nowy rok
szkolny
i
dwuetapowe
przejście przed kościołem
(ul. Dąbrowskiego) wymaga
większej uwagi. Uczniowie
Gimnazjum Salezjańskiego, jak i mieszkańcy skarżą się, że kierowcy pomimo
oznakowanego
przejścia,
ograniczenia prędkości jeżdżą zbyt szybko i rzadko
zatrzymują się, by przepuścić pieszych.

To tylko skromna część
rumskich problemów, potraktowana bardzo ogólnie.
Dodam, że kultura potrzebuje odważnych działań, a
wielkie dni sportu są tylko
wspomnieniem (koszykówka męska i na najwyższym
poziomie siatkówka kobiet). Szacunek do przeszłości, do zabytków, do
historii jest też ważny. Pamiętamy o nieodbudowanej
kaplicy Przebendowskich –
rozbudowa SP 1 zamazała
wszystkie ślady po kościele
ewangelickim,
spowodowała wycięcie wielu lip,
tworzących dawniej aleje
przykościelne.
Budynek
starej szkoły przytłacza
nowa budowla. Organizacje
pozarządowe zamiast być
równorzędnym partnerem,
ale i bacznie kontrolować,
oceniać władzę - stały się
klientem w klasycznym
rzymskim znaczeniu.
Pozyskiwanie i wykorzystanie środków unijnych według różnych wiarygodnych
źródeł (np. Ministerstwo Finansów) stawia nas na szarym końcu list. Brak tych
pieniędzy to zaprzepaszczone
szanse na wzrost poziomu życia mieszkańców, to straty nie
do odrobienia, a strumień dotacji będzie powoli wysychał.
Warto dodać, że do pozyskiwania środków z zewnątrz
potrzebna jest profesjonalna
administracja. Jednak gospodarzem miasta jest burmistrz
– gospodarz jest, ale gospodarskiej ręki nie widać.
Ryszard Hinc

Tunelu lub wiaduktu
Rumia potrzebuje jak tlenu…

Przejazd strzeżony na wysokości ul. Zbychowskiej

Połączenie
tunelem
lub wiaduktem obu stron
Rumi rozdzielonej torami
jest niezbędne w rozwiązaniu
komunikacyjnym
Naszego Miasta. Dyskusja,
w którym miejscu ma on
powstać, trwa od kilkunastu lat i to jest największy
problem Rumi - brak dialogu między Władzą z Radą
Miasta i mieszkańcami.
Jako mieszkaniec Rumi
pamiętam, jak istniały tu 4
miejsca z możliwością przejazdu na drugą część Rumi.
Minęło ponad 40 lat, a teraz mamy 2 miejsca i brak
pomysłu, co dalej?
Jestem wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej i
Przewodniczącym Komisji
Finansowo Budżetowej i jak
na razie nie została przedstawiona żadna koncepcja
rozwiązania komunikacyjnego. Po wykreśleniu tunelu przy ulicy Hodowlanej,
który był ujęty w planach
zagospodarowania
przestrzennego naszego miasta,
minęło 1.5 roku od przeznaczenia środków finansowych
na opracowanie koncepcji.
Obecnie funkcjonuje połączenie na ulicy Zbychowskiej przez przejazd kolejowy, który w najbliższym
czasie zostanie zlikwidowany, a w planach zagospodarowania przestrzennego
ulica Zbychowska jest ujęta jako droga o szerokości
12 m. Problem jest taki, iż
nie wiem, z jakich przyczyn
przez jakiś czas prowadzono dyskusje - czy zamiast
przejazdu można tam zaplanować tunel, jak przed-

stawiała Pani Burmistrz na
jednej z Sesji Rady miasta.
Osobiście uważam, iż jest
to technicznie niemożliwe,
ale moje argumenty nie
zostały wzięte pod uwagę.
Radni większością głosów
rady - m.in. z Gospodarności - przyjęli zmiany w
planie zagospodarowania
o przeznaczeniu tej ulicy
do budowy z pasem 12 metrowej szerokości. Powstaje
problem, co dalej?
Jeżeli mieszkańcy ulicy
Zbychowskiej a w szczególności właściciele nieruchomości, których domy mogą
zostać przeznaczone do
wyburzenia, zwrócą się do
Urzędu Miasta o dokonanie wykupu zgodnie z planem zagospodarowania - to
miasto będzie zmuszone
do wypłaty bardzo dużych
odszkodowań właścicielom
nieruchomości.
Pytanie moje jest następujące: po co takie plany,
skoro PKP planuje likwidacje tego przejazdu. Istniała
możliwość
zaplanowania
tunelu przy tzw. starym
nieczynnym
przejeździe
kolejowym w Janowie, ale
z tego, co mi wiadomo, to
powstały nowe nieruchomości, co wiązałoby się z
potężnymi kosztami wykupu ze strony Miasta.
W Rumi istnieją trzy
możliwości
rozwiązania
tego problemu:
1. Tunel z przystankiem
PKP – stacja Biała Rzeka na wysokości Centrum
Handlowego Auchan
2. Tunel na wysokości
ul. Piłsudskiego

3. Wiadukt w okolicach
Janowa.
Należy jak najszybciej
wykonać koncepcje wszystkich trzech możliwości, a
następnie rozpocząć dyskusję.
W pierwszej kolejności
należy wziąć pod uwagę,
jak zastaną zaspokojone
oczekiwania społeczne, dla
jakiej liczby mieszkańców
Naszej Rumi rozwiąże to
problem
komunikacyjny.
Ważnym elementem są też
możliwości techniczne wykonania tego zadania, a co
się z tym wiąże, koszty wykupu nieruchomości będące
w posiadaniu prywatnym
i koszt szacunkowy samej
inwestycji oraz sposobu
pozyskania środków zewnętrznych, w tym z Unii
Europejskiej, bez których
ta inwestycja moim zdaniem nie będzie możliwa do
realizacji.
Na dzisiaj wydaje mi
się, iż najlepszym rozwiązaniem jest wybudowanie
wiaduktu w Janowie, gdyż
mieszka tam duża ilość
mieszkańców
mających
największe problemy komunikacyjne.
Natomiast
rozważyłbym też możliwość realizacji
projektu
PKP Stacja Biała Rzeka
w ramach środków z Unii
Europejskiej. Najważniejsze
jest
wypracowanie
wspólnego
porozumienia
pomiędzy mieszkańcami,
Burmistrzem i Radą Miejską, gdyż czas szybko mija,
a w 2020 roku skończą się
dotacje unijne.
Bogdan Formella

13

Dzwon „Ksiądz Jerzy”
Po czterech długich latach od chwili jego powstania Komitet Budowy Dzwonnicy dotarł do finału. Przeszkód na drodze realizacji naszego celu było co niemiara. Jednak cierpliwie, krok po kroku, to co się stać miało i musiało – nastąpiło.
Rumia staje się jednym z małych centrów kultu Księdza Jerzego.
Obchody 30-tej rocznicy
śmierci
błogosławionego
księdza Jerzego Popiełuszki były w Rumi wyjątkowo
okazałe i rozpoczęły się już
6 czerwca, w rocznicę beatyfikacji księdza Jerzego.
Tego dnia JE ks. ABP
Sławoj Leszek Głódź odprawił mszę św. w intencji
błogosławionego i dokonał
uroczystego
poświęcenia
dzwonnicy, która po długich „męczarniach” proceduralnych została wreszcie
postawiona.
Dzwon Ksiądz Jerzy został odlany w ludwisarni

Felczyńskich w Przemyślu,
waży około ćwierć tony, a
na jego powstanie złożyli się mieszkańcy naszego
miasta i wielu dobrodziejów spoza Rumi.
Czteroletnim
pracom
nad całym projektem przewodziły Fundacja Słowo i
Społeczny Komitet Budowy
Dzwonnicy. Dzwon bije według przyjętego ceremoniału, nad którym gestię sprawuje proboszcz miejsca.
Opiekunem dzwonu jest
Krzysztof Śramski, widoczny na zdjęciu w stosownym
habicie.

Jan Klawiter
Komitet
Budowy Dzwonnicy
Witold Reclaf
Z okazji poświęcenia dzwonnicy Fundacja „Słowo”
przygotowała stosowne pamiątki, statuetki i miniaturki dzwonu, które zostały poświęcone podczas ceremonii. Takie same pamiątkowe statuetki można nabyć
w Fundacji „Słowo”, nr tel.: 601 638 283, 601 610 733.

Na zakończenie uroczystości księdzu Jerzemu zaśpiewał zespół ETTA z Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego: Monika Białogłowy, Klaudia Grot, Klaudia Kornacka,
Marta Trzeszczyńska i Jan Grabowski pod kierownictwem Anny Bronowickiej

Ksiądz Jerzy Popiełuszko
patronem „Solidarności”
Dekret ustanawiający zamordowanego księdza patronem związków odczytał w Bazylice Św. Brygidy w Gdańsku
Abp. Sławoj Leszek Głódź, podczas niedzielnej uroczystej
mszy świętej z okazji 34 rocznicy podpisania porozumień
sierpniowych w dniu 31 sierpnia 2014 r.
Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, na mocy uprawnień
udzielonych jej przez Ojca
Świętego FRANCISZKA,
biorąc pod uwagę, że wybór
i zgoda jest dokonana zgodnie z prawem, przychyla się
do próśb i uznaje –
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BŁOGOSŁAWIONEGO
JERZEGO
POPIEŁUSZKĘ, KAPŁANA I MĘCZENNIKA,PATRONEM PRZED
BOGIEM CZŁONKÓW NIEZALEŻNEGO SAMORZĄDNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO „SOLIDARNOŚĆ”.

Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, dnia 25 sierpnia 2014 r.
+ Arturus Roche,
Arcybiskup Sekretarz
Conradus Maggioni,
Prepozyt
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Kim jest - Bogdan Formella
Kandydat na Burmistrza Rumi

Bogdan Formella urodził się w Rumi w 1968 roku, a jego rodzina jest związana z Rumią od 1935 roku - gdyż w tym roku jego dziadek wybudował dom w Białej Rzece i tam
zamieszkał. Bogdan jest najmłodszym z trzech braci; jeden harcerz czyli „Bodzio” drugi Jarek „Lewy” piłkarz i trener Orkana, a trzeci to Zbigniew „Zibi’, ksiądz profesor.
Tak się złożyło, iż każdy z nich posiada pasję w życiu, której poświęca swój wolny czas.

Bodzio jest absolwentem
Szkoły Podstawowej nr 6 oraz Technikum
Samochodowego w Wejherowie. Jest ojcem - jak
sam mówi - szczęśliwej
rodziny. Wspólnie z żoną
Dorotą wychowują trójkę
dzieci: Maję Dawida i Darię, posiadają własny dom
rodzinny, piękny ogród. Z
zawodu jest mechanikiem
samochodowym – kierowcą
zawodowym,
blacharzem
i spawaczem. Można powiedzieć - wszystkim, co
związane z samochodami.
Służbę wojskową odbywał w
Ostródzie, pełniąc obowiązki instruktora nauki jazdy
kategorii C. Przez 30 lat
społecznie pracuje z dziećmi
i młodzieżą Naszego Miasta
jako wychowawca i instruktor ZHP. Przez te wszystkie
lata zdobył szereg uprawnień, takich jak : ratownik
WOPR, sternik jachtowy,
sędzia strzelecki, kierownik
placówki wychowawczej.
W Radzie Miasta jako
radny od 8 lat pełnił różne
funkcje:
przewodniczącego komisji samorządowej

i przewodniczącego komisji sportu w poprzedniej
kadencji, a w obecnej v-ce
przewodniczącego
Rady
Miejskiej i przewodniczego Komisji Finansowo-Budżetowej. Pełniąc funkcję
radnego dał się poznać jako
człowiek, który nie boi się
zabierać głosu w trudnych
sprawach
reprezentując
mieszkańców.
W plebiscycie „Dziennika Bałtyckiego” w 2014
roku został wybrany przez
mieszkańców „Radnym na
medal 2014 roku”.
Wspólnie z żoną prowadził przez 10 lat działalność
gospodarczą na terenie
Rumi. Przez ostanie 20 lat
pełnił funkcję społecznego
Komendanta Hufca ZHP
Rumia. Obecnie od 7 lat
jest dyrektorem Ośrodka Centrum Przygody w
Rumi. Jako harcerz w stopniu harcmistrza jest organizatorem działalności harcerskiej w Rumi i Redzie.
Przez 15 lat prowadził
słynne Choczewo- obozy
harcerskie pod namiotami,
obozy żeglarskie, konne,
survivalowe, przygodowe

dla setki dzieci i młodzieży z Rumi i okolic. Można
powiedzieć, że co najmniej
20 tysięcy dzieci uczestniczyło w jego obozach i wszyskie bezpiecznie wróciły do
domu. Niejeden pamięta
piosenkę i niejeden jak w
tej piosence serce w Choczewie zgubił.
Do dnia dzisiejszego organizuje obozy, rajdy, biwaki, obozy dla dzieci i młodzieży, zbiórki żywności,
akcje charytatywne i pomaga innym organizacjom. Za
swoją działalność został odznaczony Złotym Krzyżem
Za Zasługi dla ZHP.
Przełomem w jego życiu
był rok 1993 z dwóch powodów. Urodziło się pierwsze
dziecko w jego rodzinie,
córka Maja, a po drugie
podjął wyzwanie: budowa
Domu Harcerza w Rumi.
Przez 3 lat trwała budowa,
w którą osobiście się zaangażował łącznie z pozyskaniem terenu, wykonaniem
dokumentacji projektowej
oraz pozyskaniem środków
finansowych na realizację
podjętego wyzwania.
Był to trudny okres prze-

mian w naszym kraju, a dla
młodego człowieka wyzwanie trudne do realizacji.
Po całym tym okresie
udało się zrealizować nakreślony cel i w 1999 roku
Dom Harcerz został ukończony i oddany do użytku.
Do dnia dzisiejszego służy nie tylko harcerzom,
ale dzieciom i młodzieży

z Naszego Miasta, którzy
organizują tam spotkania,
konferencje, ogniska i inne
imprezy.
W ramach działalności
Domu Harcerza od 9 lat
prowadzona jest działalność na rzecz osób potrzebujących, polegająca na
przygotowywaniu gorących
posiłków na miejscu oraz
dostarczanych do osób chorych. Posiłki są wydawane
od poniedziałku do piątku
- codziennie dla ponad 120
osób potrzebujących.
W ramach współpracy ze
Sztabem Antykryzysowym
Rumi Dom Harcerza jest
jedynym miejscem w Rumi,
które w razie pożaru, powodzi lub innej sytuacji
krytycznej może służyć całą
dobę pomocą dla naszych
mieszkańców.
Najważniejsze jest to, iż
Dom Harcerza utrzymuje
się z własnych wypracowanych środków i nie otrzymuje żadnej dotacji z Urzędu Miasta na podstawowe
funkcjonowanie, a wręcz
przeciwnie, niejednokrotnie wykonuje bezpłatne
usługi dla mieszkańców.
Rok 2006 był rokiem
następnego wyzwania dla
środowiska żeglarskiego z
Rumi. Projekt nazywał się
„Budowa jachtu pełnomorskiego”. Aby w Rumi rozwijało się żeglarstwo, powstała koncepcja budowy jachtu
pełnomorskiego.
Bogdan
pojechał do Niemiec i kupił kadłub jachtu typu Carter, a następnie osobiście
ten ładunek wysokogabarytowy przetransportował
na przyczepie samochodowej do Rumi. Budowa tego
jachtu trwała 3 lata.
Środowisko żeglarskie
zaangażowało się w jego
wykonanie, a Bogdan w
pozyskanie środków na zakup materiałów do budowy.
Jacht został zwodowany w

basenie jachtowym w Gdyni w 2009 roku, a matka
chrzestna, ówczesna Naczelniczka ZHP Teresa
Chernik nadała mu imię
VECTOR.
Zorganizowane zostały na tym jachcie
rejsy nie tylko po Zatoce
Gdańskiej czy Puckiej, ale
też rejsy po Morzu Bałtyckim. Harcerze odwiedzają
porty w Niemczech, Dani ,
Szwecji, Norwegii, promując Naszą Rumię poza granicami kraju.
W 2007 Bogdan Formella
utworzył Ośrodek Centrum
Przygody, którego zadaniem
było zarządzanie majątkiem
ZHP zgodnie ze statutem
ośrodka oraz utworzenie
Ośrodka Centrum Przygody
w Potęgowie – dla dzieci i
młodzieży.
Zadanie zostało wykonane, ośrodek działa do
dnia dzisiejszego, natomiast ośrodek w Potęgowie funkcjonuje od maja
do października każdego
roku. Organizowane są tam
wszelkie formy wypoczynku
dla dzieci i młodzieży: zielone szkoły – obozy sportowe
– obozy żeglarskie – obozy
i kolonie. Ośrodek w Potęgowie odwiedza około tysiąca osób rocznie. Ośrodek
pozyskuje z różnych źródeł
środki finansowe na swoją
działalność - tylko w tym
roku wynosiły ponad milion
trzysta tysięcy złotych.
Czy w 2014 roku decyzja
o kandydowaniu na Burmistrza Rumi jest największym wyzwaniem Bogdana
Formella? Na to pytanie na
pewno odpowiedzą wyborcy, oddając swój głos w wyborach 16 listopada br.
„Choczewo da się lubić
Choczewo da się lubić,
Tutaj szczęście można znalezć,
Tutaj serce można zgubić.”
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Chciałbym doprowadzić do pełnej współpracy wszystkich środowisk NASZEJ RUMI
oraz zaangażowania organizacji społecznych,
w których drzemie duży potencjał.
Nie chcę składać pustych obietnic, tylko realizować cele, nie będę obojętny na Wasz głos
po wyborach.
Moim priorytetem będzie osiąganie kompromisów w trudnych sprawach dla rozwoju
Naszego Miasta.
Rumia potrzebuje zmiany sposobu funkcjonowania, by w niedalekiej przyszłości stała się
nowoczesna i spełniała oczekiwania wszystkich mieszkańców.
Zmieńmy ją razem
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