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Przy muzyce o mieście

Patryk Podwojski
z Akademii Muzycznej
w Gdańsku został laureatem I miejsca w konkursie organowym na
XXVI Festiwalu Muzyki Religijnej im. ks. S.
Ormińskiego w Rumi.
Grand Prix w konkursie
chórów zdobył Żeński
Zespół Wokalny „Sigma” z Bydgoszczy.
O festiwalu więcej piszemy na str. 3.

Czysta
kampania
W słoneczną niedzielę 26 października, w Parku Starowiejskim w Rumi mieszkańcy miasta mieli okazję spotkać się i porozmawiać z kandydatami na radnych miejskich z KWW Samorządność Rumia oraz KWW „Wspólny Powiat”. Dla uczestników festynu zagrał znakomity zespół jazzowy Detko Band, była też okazja do degustacji kaszubskiej kuchni. Kandydaci na radnych
zaprezentowali wyborcom swój program, rozmawiano też o problemach miasta i jego mieszkańców.

Więcej zdjęć na str. 15 oraz na stronie www.gazetarumska.pl.

Orszak Trzech Króli

Orszak Trzech Króli tym razem wyruszy z kościoła pw. Św. Jana z
Kęt w Janowie
W środę, 29 października
odbyło się spotkanie w sprawie organizacji najbliższego Orszaku Trzech Króli w
Rumi. Na zaproszenie marszałka orszaku Mirosława
Słowikowskiego i prezesa
Fundacji Słowo Jana Klawitra na spotkanie przybyli
księża: ks. dziekan Włodzimierz Kozłowski - proboszcz
Parafii Św. Jana z Kęt, ks .
Waldemar Łachut reprezentujący Parafię Podwyższenia

Krzyża Świętego, ks. Tadeusz Gut - proboszcz Parafii
Św. Józefa i Św. Judy Tadeusza, ks. Andrzej Gierczak
- proboszcz Parafii pw. bł.
Edmunda
Bojanowskiego,
ks. Jacek Żurawski reprezentujący Parafię NMP Wspomożenia Wiernych. Podczas
spotkania potwierdzono, że
najbliższy orszak wyruszy
z kościoła w Janowie i ulicami: Katowicką, Gdańską,
Częstochowską,
Gdyńską,

Dębogórską do Placu Św.
Jana Pawła II. Co ciekawe
postanowiono też, że następny orszak (rok 2016) wyruszy
z kościoła pw. bł. Edmunda
Bojanowskiego.
Ostatni marsz Trzech
Króli w Rumi przeszedł
wszystkie oczekiwania i zgromadził, wg danych policji,
około 4 500 wiernych i zdaniem obserwatorów należał
do jednych z najciekawszych
w Archidiecezji Gdańskiej.

Centrum
w centrum
Stowarzyszenie RUMiA
przedstawiając mieszkańcom przykładowe koncepcje
zapytało ich o wizję i ich
potrzeby odnośnie centrum
miasta. Zagospodarowanie
centrum w okolicach skrzyżowania ulic Dąbrowskiego
i Starowiejskiej w Rumi jest
jednym z głównych celów
działalności młodych członków stowarzyszenia.

Str. 3

Deklarację pozytywnej
kampanii wyborczej w
wyborach samorządowych
2014 podpisali przedstawiciele wszystkich największych komitetów wyborczych w Rumi.
Str. 2
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Powstał pomnik

Armii Krajowej

Na 11 listopada 2014 r. zapowiedziano uroczyste odsłonięcie pomnika Armii Krajowej zlokalizowanego tuż przy
rondzie tegoż samego imienia.
Tenże pomnik wpisuje się
swoją formą w wiele innych
monumentów rozmieszczonych na terenie Rumi, jak
choćby głaz upamiętniający
marszałka Macieja Płażyńskiego.
Kamienne, surowe formy
stają się pewnym znakiem
rozpoznawczym
naszego
miasta.
Budowa tego pomnika
jest chyba jedynym projektem zrealizowanym zgodnie
przez Radę Miejską i Burmistrza. Wniosek zgłosili rad-

ni, a Burmistrz to przedsięwzięcie wykonała, chociaż w
inskrypcji na tablicy nie była
uprzejma o tym wspomnieć.

Spotkanie z posłem

Z szacunkiem do politycznych konkurentów

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z posłem
Grzegorzem Tobiszowskim, zajmującym się w
Sejmie sprawą nowelizacji prawa spółdzielczego i
poseł Dorotą Arciszewską- Mielewczyk, które
odbędzie się dnia 7 listopada (piątek) o godz. 18.00
w salce na parterze domu katechetycznego przy
parafii Św. Jana z Kęt w Rumi- Janowie. Tematem głównym spotkania będzie kwestia nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
W imieniu organizatorów zapraszają Łucja Słowikowska i Witold Reclaf z Komitetu PiS Rumia.

Deklarację pozytywnej kampanii wyborczej w wyborach samorządowych 2014
podpisali przedstawiciele wszystkich największych komitetów wyborczych w
Rumi oprócz KWW E. Rogala-Kończak - Gospodarność.pl. Gospodarność wydała
oświadczenie w tej sprawie, którego fragmenty publikujemy obok.

Zapraszam P.T. Wyborców, na spotkanie
przedwyborcze w dniu 10.11.2014 o godz. 18.00
do przedszkola „Bajkowa Kraina”,
ul. Kazimierza Wielkiego nr 3-5.
Rumia jest miastem o wielkim potencjale.
Musimy to wykorzystać!
Leopold Naskręt
kandydat do Rady Miasta
okręg wyborczy nr 1
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Pozytywna kampania w Rumi
Z inicjatywy Platformy
Obywatelskiej w restauracji w „Tequila” spotkali
się przedstawiciele największych komitetów wyborczych w Rumi, gdzie
podpisano „Deklarację pozytywnej kampanii wyborczej”. Szacunek do swoich
politycznych konkurentów,
w tym wstrzymanie się od
ataków personalnych w
czasie kampanii wyborczej
zadeklarowali w imieniu
swoich komitetów: Jan Klawiter - PiS, Bogdan Formella, Michał Pasieczny - PO i
Sławina Klawiter - Samorządność Rumia (wszyscy
na zdjęciu obok).
W deklaracji czytamy
m.in.: „...w trosce o jakość
debaty publicznej, deklarujemy: prowadzenie pozytywnej,
merytorycznej
dyskusji podczas kampanii wyborczej; zachowanie
w swoich wypowiedziach
szacunku dla naszych politycznych
konkurentów;
wstrzymanie się od ataków
personalnych. Wiemy, że po
16 listopada część z Nas,
dzisiaj ubiegających się
o głosy w nadchodzących
wyborach, zostanie reprezentantami mieszkańców

na różnych szczeblach samorządu. Nie chcemy, by
zdobyciu mandatu towarzyszyły sytuacje, które
będą rzutować na naszą
dalszą współpracę. Mieszkamy w Rumi, mijając się
na ulicach Naszego miasta
i szczerze wierzymy, że każdy z Nas chce dla jej mieszkańców jak najlepiej.”
W spotkaniu uczestniczyli kandydaci na radnych
w nadchodzących wyborach, reprezentujący różne
ugrupowania.

„...Zaproponowane przez Was zawarcie porozumienia,
ma sens tylko wtedy gdy podpisujący go ludzie potrafią wywiązywać się z zawartych umów. Pragniemy przypomnieć, że
niedawno radny Michał Pasieczny, obecny kandydat na burmistrza oraz radny Ariel Sinicki, obecny kandydat na radnego
–obydwaj z Komitetu Wyborczego PO, zerwali bez uzasadnienia umowę koalicyjną pomiędzy naszymi ugrupowaniami. W
tej sytuacji, jest rzeczą zrozumiałą, że nie możemy podpisywać
kolejnych umów z ludźmi, o których już wiemy, że umów nie
dotrzymują.”
Oto fragment oświadczenia, które podpisali: Henryk Grinholc, Tadeusz Piątkowski, Józef Chmielewski
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Happening Stowarzyszenia RUMiA

Mieszkańcy chcą
centrum w centrum

AKTUALNOŚCI

Cantate ...XXVI

Brak zagospodarowanego centrum z prawdziwego zdarzenia to duży problem dla rozwoju miasta, które bez jego
określenia rozwija się z totalnym chaosie. W 2011 Stowarzyszenie RUMiA przedstawiając mieszkańcom przykładowe koncepcje zapytało ich o wizję i potrzeby odnośnie centrum miasta.
Zagospodarowanie centrum w okolicach skrzyżowania ulic Dąbrowskiego
i Starowiejskiej jest jednym
z głównych celów działalności Stowarzyszenia RUMiA
od początku jego działalności. Dlatego też happening
nagłaśniający problem odbył
się na placu w samym środku miasta, czyli przy zbiegu
wspomnianych ulic. Zaprezentowały się lokalne zespoły młodzieżowe m.in. wspaniały zespół taneczny EMBi
oraz skład Mundo Capoeira.
Celem happeningu było
zaangażowanie mieszkańców w symboliczną budowę
centrum, pobudzenie ich
kreatywności i zebranie
opinii na temat przestrzeni
publicznej w Rumi. Według
pomysłów rumian w tych
okolicach powinien powstać
nowy Urząd Miasta z parterem udostępnionym dla
mieszkańców, w którym
mogłoby powstać centrum
kultury, a także miejsce
do rekreacji i wypoczynku.
Dzięki bliskości rzeki, po
zagospodarowaniu
całego
terenu (m.in. wytyczeniu
ścieżek, zadbaniu o zieleń,
postawieniu ławeczek, itp.)
powstałby bardzo estetyczny park, gdzie z pewnością
wiele osób chodziłoby na

spacery. Mieszkańcy wymieniali także potrzebę budowy
głównego placu, wyposażonego w estetyczne meble
miejskie z bezpłatnym dostępem do internetu na jego
terenie.
Ta wizja jest całkiem realna, Stowarzyszenie RUMiA udowodniło to, prezentując przechodniom gotowe
projekty centrum opracowane przez studentów z Politechniki Gdańskiej.
Na symbolicznych cegiełkach, z których powstało
centrum, mieszkańcy wypisali wiele życzeń. Powstała z
nich makieta obiektu, który
w przyszłości mógłby zostać
wzniesiony w tym miejscu i
stać się centralnym punktem miasta.
Działki miejskie w centrum mają wystarczającą
powierzchnię do budowy
wspomnianych inwestycji.
Temat nie traci na aktualności. W ubiegłym tygodniu
Pani Burmistrz zapowiedziała możliwość sprzedaży deweloperom działek w
centrum, w celu pozyskania
środków na budowę urzędu
poza centrum.
Byłaby
to
ogromna,
nieodwracalna strata dla
rozwoju miasta - mówi o
pomyśle Sławina Klawi-

ter, prezes Stowarzyszenia
RUMiA. - centrum miasta
to przestrzeń, która dla każdej gminy jest najcenniejszym skarbem, nierzadko
też wizytówką świadczącą
o zarządzaniu. Nie powinniśmy oddawać projektowania
centrum nieznanym inwestorom.
Przechodnie pytani o ich
zdanie odnośnie centrum
byli mocno zaskoczeni, że
jego lokalizacja może być
rozważana w innym miejscu. Ich zdaniem plac przy
ul. Dąbrowskiego i Starowiejskiej jest jedyną słuszną lokalizacją. Decydująca
jest tu bliskość dworca, centralne położenie względem
wszystkich dzielnic i obecna
już wysoka zabudowa z wieloma punktami usługowymi
kojarząca się z prawdziwym
miastem.

Po raz 26 odbył się Festiwal Muzyki Religijnej im. Księdza Stanisława Ormińskiego. Jak się słusznie chwalimy
jest to jedna z ważniejszych imprez muzycznych w Polsce.
W tym roku Grand Prix zdobył Żeński Zespół Wokalny
„Sigma” z Bydgoszczy. - nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 15 tys. zł. Wśród organistów I nagrodę zdobył Patryk Podwojski z Akademii Muzycznej w
Gdańsku - Nagroda Burmistrza Miasta Rumi - 7 tys. zł.
Marszałek Województwa Pomorskiego uhonorował organizatorów Festiwalu - Daniela Ptacha i Elżbietę Waśkowską (na zdjęciu obok) również pieniążną, nagrodą.
Podczas kolacji Przewodniczący Jury - prof. Ryszard Zimak rozpoczął ciekawą dyskusję nt. zasadności podniesienia prestiżu rumskiego festiwalu, który jest nieadekwatny do jego wysokiego poziomu artystycznego. Ten wniosek
korespondował z wnioskiem radnego Kazimierza Klawitra na ostatniej sesji Rady Miejskiej. Radny wnioskował
o poważne wsparcie finansowe ze strony Miasta, bowiem
jak to określił jest to nasz „brylant rodowy”, a po drugie
Rumia na promocji tej marki może bardzo zyskać.

Marsz Świętych

Kierownik „budowy” Sławina Klawiter

Inspektor „Nadzoru” Władysława Walkowska

31 października w kościele
św. Jana z Kęt w Rumi zebrali się uczestnicy Marszu
Świętych pod hasłem „Święci
naszego miasta”. Z racji 60-lecia Rumi towarzyszyli nam
święci, którzy patronują miastu: Maryja Wspomożycielka, św. Jan Bosko, św. Juda
Tadeusz, św. Józef, św. Jan z
Kęt, bł. Edmund Bojanowski.
Uczestnicy poznali postać ks.

Ignacego Błażewskiego - salezjanina, który pracował w
Rumi do 1939 roku, a później
został zamordowany w Lasach Piaśnickich.
Na początku marszu odbył się spektakl pt. „Szaleństwo Świętości” w wykonaniu
uczestników Oratorium im.
Św. Dominika Savio w Rumi
(scenariusz i reżyseria kl. Damian Okroj SDB).

Marsz wyruszył z Janowa
do Sanktuarium NMP Wspomożenia Wiernych, gdzie
odbyła się Msza Święta pod
przewodnictwem ks. dziekana Włodzimierza Kozłowskiego, a słowo Boże wygłosił ks.
Kazimierz Chudzicki. Dziękujemy uczestnikom Marszu
za świadectwo ich wiary oraz
zapraszamy na kolejny Marsz
Świętych w przyszłym roku.
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Rumia „poza”
Unią Europejską
Na ostatniej sesji rozgorzała długa
dyskusja na temat kondycji finansowej
naszego miasta, zwłaszcza gorąco dyskutowano o skuteczności Burmistrz w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej.
Wiadomo, że ranking GUS i tygodnika
„Wspólnota” sytuuje nas na ostatnim miejscu w Polsce, w swojej kategorii wielkości

gmin.
Dodatkowe zródło podajemy poniżej. Dyskusję zakończyło odczytanie przez Michała
Pasiecznego pisma z Urzędu Marszałkowskiego na powyższy temat. Widziemy tu też
niestety ostatnie miejsce w województwie
pomorskim, w kategorii miast średnich.

Sprzedaż hektarów odrzucona
Na
ostatniej
sesji
Rada odrzuciła uchwałę
burmistrza, zezwalającą
jej na sprzedaż ogromnych placów, największych w obrębie tkanki
miejskiej, o powierzchni
prawie 7 ha (70.000 metrów kwadratowych).
Chodzi o plac pomiędzy
ulicami Żwirki i Wigury,
Kosynierów, aż do kościoła
p.w. bł. E. Bojanowskiego.
Powód odrzucenia zawarty jest w poniżej przegłosowanym
wniosku
Komisji Polityki Gospodar-
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czej. Za sprzedażą głosowała „Gospodarność”, przeciw
była „Samorządność”, PiS,
PO i część „Wspólnej Rumi”.
„Komisja uznaje projekty uchwał zawarte
na drukach nr: 672, 673,
674, 675 przedłożone
przez Burmistrza Miasta za nieodpowiedzialne i rekomenduje Wysokiej Radzie o zdjęcie
tych uchwał z porządku
obrad. Komisja uważa,
że niestosowne jest podejmowanie tak funda-

mentalnych w skutkach
uchwał w „ostatni dzień
kadencji”. Sprzedaz tak
ogromnego majątku -ok. 70.000 metrów kwadratowych w centrum
miasta - powinno być
podjęte bez pośpiechu, z
rozwagą i po uprzednim
stosownym przygotowaniu programu inwestycyjnego. Ponadto, tak
ogromna podaż działek
spowodowałaby katatastrofalny skutek - spadek cen nieruchomości
w Rumi.”

Siłaczka
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Mało jest tak wytrwałych ludzi jak
Elżbieta Różycka
i mało jest w Rumi
ludzi, którzy uczynili dla bliźnich
tak wiele. Filigranowa Dama o
niespożytej
sile
jest, jak zauważyły media, najstarszym kandydatem
do Rady Miejskiej
Rumi.
Zanim przypomnę, dlaczego wielu z nas jest jej
winna wdzięczność, przytoczę ważne fakty z jej życiorysu. Jako mała dziewczynka została wysiedlona
w 1939 r. z Gdyni, stąd
jej aktywna działalność w
Stowarzyszeniu Gdynian
Wysiedlonych. Szczęśliwie
przeżyła wojnę i wróciła do miejsca urodzenia.
Świat jej wartości nie załamał się w komunistycznej rzeczywistości, a takie
przeciwności losu jak stan
wojenny dodawały jej sił.
Była aktywną działaczką
Solidarności, zarówno w
czasach jej wielkości, jak
i w czasach grudniowego
załamania. Pamiętam aktywność pani Elżbiety na
początku przemian 1989
roku. Po dziś należy ona do
najaktywniejszych obywateli naszego miasta. Jest
obecna w Rumi przy każdym dużym projekcie społecznym. Szczególnie dużo
miejsca zajmuje jej działalność reformatorska spółdzielczości mieszkaniowej.
Pani Elżbieta od 1988 roku
mieszka w Rumi i jako członek Spółdzielni Mieszkaniowej „Janowo” aktywnie
uczestniczy we wszystkich
formach demokracji spółdzielczej. Chociaż nigdy nie
została obdarzona mandatem członka Rady Nadzorczej (przed 3 laty przegrała
o kilka głosów) to jednak
na każdym walnym zebraniu spółdzielczym należy
do najlepiej przygotowanych dyskutantów. Prowadzi owocną korespondencję
z parlamentarzystami zajmującymi się prawem spółdzielczym i jest w stałym
kontakcie z reformatorami

spółdzielczości w najbliższym sąsiedztwie Rumi.
Jej wiedza na temat prawa
spółdzielczego jest imponująca.
A teraz pozwolicie Państwo, że przypomnę dlaczego panią Elżbietę nazywam siłaczką, a wielu z
nas, zwłaszcza członkowie
spółdzielni są jej winni
uszanowanie. Pani Elżbieta
zadbała o majątek każdego
spółdzielcy. W jaki sposób?
Otóż przed kilku laty
Zarząd SM „Janowo” uporczywie wstrzymywał tzw.
ruch uwłaszczeniowy, który w efekcie odbierał część
realnego władztwa temuż
organowi. W końcowej fazie
ruchu uwłaszczeniowego,
gdy został do tego ustawowo przymuszony, wystąpił
z karkołomnym projektem
uwłaszczenia
członków
spółdzielni na jednej 51-budynkowej nieruchomości,
co nie łamało wprost litery ustawy, ale jej ducha i
zdrowy rozsądek. Jedna
51-budynkowa
nieruchomość nie mogłaby normalnie funkcjonować w sensie
prawnym, a zwłaszcza w
obrocie gospodarczym. Był
to projekt przyprawiający
o zdumienie wszystkich fachowców od nieruchomości
i zarządzania nimi. Co ciekawe Zarząd SM „Janowo”
zaczął wdrażać ten projekt
i gdyby nie upór pani Elżbiety pewnie by dopiął swe-

go. Elżbieta Różycka, wraz
z kilkoma spółdzielcami,
skutecznie zaskarżyła ów
projekt i doczekała się wygranej przed sądem, które
to orzeczenie uratowało de
facto majątek i kieszenie
wszystkich
spółdzielców.
Owa wygrana pani Elżbiety zbiegła się też z nowelizacją ustawy jednoznacznie
nakazującej tworzenie tzw.
nieruchomości jednobudynkowych.
Nie trzeba być fachowcem, nie trzeba mieć wielkiej wyobraźni, żeby wiedzieć jak fatalne skutki
miałoby ustanowienie tzw.
51-budynkowej nieruchomości. Byłby to absolutny
ewenement w skali kraju.
Włączenie wszystkiego do
jednej nieruchomości i do
jednej księgi wieczystej
bardzo szybko dałoby się
we znaki nie tylko w trudniejszym zarządzaniu, ale
w drastycznym spadku
wartości. Trudniejsze byłoby zbycie nieruchomości, co
oznacza ograniczone władztwo właścicielskie. Wdzięczni są nie tylko członkowie
spółdzielni, ale też wszyscy
mieszkańcy Rumi. Skóra
cierpnie na samą myśl jak
mógłby funkcjonować taki
twór prawny w obrębie organizmu miejskiego.
Z szacunkiem,
Kazimierz Klawiter
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Elżbieta I
Wiarołomna

Baner wyborczy w niewłaściwym miejscu

Kampania na terenie szkoły?

Na terenie powiatowej szkoły w Rumi zawisł wielki baner
wyborczy kandydata Platformy Obywatelskiej do Sejmiku
Województwa Pomorskiego. Fakt ten budzi kontrowersje,
Ostatnio mieszkańcy ulicy Hetmańskiej doświad- bowiem placówka oświatowa nie jest odpowiednim miejczyli co znaczy słowo burmistrz Elżbiety Rogala- scem na agitację wyborczą. Zabrania tego prawo.

-Kończak. Przyrzeczenia rozpoczęcia budowy w
obecności całej sali i Rady Miejskiej okazały się
nic nie znaczącym epizodem.
Podobnie
poszkodowanych mamy w mieście
dużo więcej, jak choćby
mieszkańcy ul. Płk. Dąbka, którzy byli zapewniani o rozpoczęciu budowy
ulicy nawet w formie pisemnej, w drukowanym
programie wyborczym i
w projekcie budżetu autorstwa Elżbiety Rogala-Kończak.
Podobnych przykładów
jest wiele. Nie pamiętam
przypadku, aby dane
przez burmistrz Elżbietę

słowo zostało dotrzymane.
Ostatnią próbę podjąłem
przed dwoma laty, kiedy na
posiedzeniu komisji umówiłem się z naszym wysokim urzędnikiem Elżbietą
Rogala-Kończak, że jeśli
ja - Kazimierz Klawiter -sfinansuję dokumentację
modernizacji mini boiska
do koszykówki przy ul.
Towarowej, to Ona jako
burmistrz znajdzie środki
finansowe na wykonastwo.
Przygotowałem dokumentację zaakceptowaną przez
ponad 100 młodych osób i

oczywiście nic - „wilk daje
słowo, wilk cofa słowo”.
Mój wysiłek poszedł do
kosza, ale to jest niestety
standard w działaniach
burmistrz Elżbiety Rogala-Kończak.
Spróbujmy np. przyjrzeć
się programowi wyborczemu Elżbiety Rogala-Kończak, który jest swoistym
kontraktem z wyborcami.
Proszę przyjrzeć się zakreślonym przyrzeczeniom
(poniżej skan dokumentu)
i zastanowić się co zostało
wykonane.

Przepisy prawa wyborczego w art. 494 § 2
jasno stwierdzają, że: „Zabroniona jest agitacja
wyborcza na terenie
szkół…”. To znaczy, że nie
wolno agitować, organizować spotkań, debat wyborczych albo sugerować
wyborcom głosowania na
konkretną osobę.
W tym przypadku jest
oczywiste, że z terenu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Hipolita
Roszczynialskiego przy ul.
Grunwaldzkiej, agituje się
na rzecz jednego konkretnego kandydata i partii
politycznej. Na dodatek na

terenie tej szkoły usytuowana jest lokalna Komisja
Wyborcza, funkcjonująca w
najbliższych wyborach samorządowych.
Szkoła jest placówką
podlegająca Starostwu Powiatowemu, którym z kolei
zarządza Platforma Obywatelska. Dyrektor ZSP nr
2, Piotr Wołowski od zawsze
wspiera PO i wielokrotnie
startował w wyborach spod
jej szyldu.
Smaczku dodaje fakt,
że w poprzednich latach,
starosta Józef Reszke (PO)
uporczywie nie wyrażał
zgody na organizowanie
spotkań obywatelskich na

terenie szkół powiatowych
w Rumi. M.in. posłowie i
senatorowie Dorota Arciszewska-Mielewczyk oraz
Jarosław Sellin nie otrzymali zgody na spotkanie
się z mieszkańcami w auli
I LO w Rumi.
Jak jednoznacznie ocenić, czy jest to kampania
prowadzona w szkole lub na
jej terenie, czy też poza nią,
powinien rozstrzygnąć Komisarz wyborczy w trybie
wyborczym, czyli w ciągu
24 godzin.
Nie pierwszy i nie ostatni to przypadek związany z
ludźmi z PO.
RK.

2.
1.
3.

Baner wyborczy kandydata PO zawisł na terenie ZSP nr 2 w Rumi, przed głównym
wejściem do szkoły.

1.

REKLAMA

Proszę wskazać, co zostało zrobione. Raczej nic.

2.
Także nic.

3.

W tych sprawach nawet na serio Burmistrz nie rozpoczęła dyskusji.
Kazimierz Klawiter
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Może liczyć wyłącznie na dobre serce ludzi

Strażaku ratuj się sam
Artur Szczepański, strażak-ratownik medyczny z Rumi uległ wypadkowi w trakcie
prowadzenia akcji ratowniczej. Niestety kontuzja wymagała hospitalizacji i operowania kręgosłupa. W sumie pan Artur leżał już na stole operacyjnym 12 razy. Co gorsza,
pozostał bez mieszkania, które wcześniej wynajmował. Ciężko doświadczonemu strażakowi, na dodatek samotnie wychowującemu syna Krzysztofa pomagają mu dobrzy
ludzie. Niestety odpowiedniej pomocy nie okazały władze miasta z burmistrz na czele.
Po operacjach i pobycie
w szpitalu miało być lepiej,
ale niestety tak nie jest, a
kolejne zabiegi i rehabilitacja wymagają pieniędzy. W
następstwie uszkodzenia
rdzenia przez wstawioną
za długą śrubę ma od kolana do stopy niedowład
prawej nogi, neurogenny
pęcherz i padaczkę.

BEZRADNOŚĆ BURMISTRZA

Na dodatek okaleczony
dożywotnio podczas operacji kręgosłupa, żył w strachu przed utratą wynajmowanego mieszkania. Artur
Szczepański opiekuje się
samotnie synem Krzysiem.
Burmistrz E. Rogala-Kończak oraz jej urzędnicy
rozkładają ręce, bo miasto
nie ma ponoć mieszkań
chronionych i przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

SPONTANICZNA
POMOC

W
tej
niesamowicie
rudnej sytuacji pan Artur
może liczyć wyłącznie na
żarliwą pomoc obcych ludzi,
którzy poprzez internetowego bloga kontaktują się
ze sobą i panem Arturem,
aby organizować pomoc.
Dzięki takiej spontanicznej
akcji udało się zakupić opał
na zimę i książki dla syna
Krzysia. Następnie zebrano pieniądze na operację
wymiany elektrody w neurostymulatorze i jeszcze na
prowadzenie rehabilitacji,
zakup aparatu słuchowego,
bo Artur Szczepański utracił ok. 80 proc. słuchu. Dla
młodego i kiedyś niezwykle
sprawnego fizycznie i psy-

chicznie mężczyzny to całkowita katastrofa.

BURMISTRZ PROPONUJE …
DOM OPIEKI

Będąc w tak trudnej sytuacji pan Artur poprosił
dziennikarzy TVN o pomoc. Ci zmontowali reportaż, w którym skierowali
się także do burmistrz E.
Rogali-Kończak, pokazując
jej bezradność i brak zainteresowania w tej sprawie.
Tego pani burmistrz nie
wybaczyła. Taka sprawa
mogła zaszkodzić wizerunkowi „dobrej pani burmistrz”. Po opublikowaniu
programu, pan Artur w rozmowie z burmistrz usłyszał,
że mieszkania nie ma, a jak
chce, to burmistrz może pomóc umieścić poszkodowanego strażaka w domu opieki społecznej a syna w domu
dziecka. Cóż, to specyficzny
przejaw wrażliwego serca
włodarza Rumi.

TYMCZASOWE
LOKUM

Tymczasem właściciel
mieszkania sprzedał je i
pan Artur z synem wylądowali na ulicy. Otrzymał
wprawdzie tymczasowy lokal interwencyjny, ale niestety kompletnie pozbawiony podstawowych wygód.
MOPS
przedłużył Arturowi
Szczepańskiemu
pobyt w lokalu interwencyjnym do 31 grudnia 2014
r., ale tylko dlatego, że po
kolejnej operacji i pobycie w
szpitalu nie miał gdzie się
podziać razem z synem.
Na tę operację pieniądze
zbierano za pośrednictwem
internetowego bloga.

LOKAL BEZ ŁAZIENKI

Lokal zajmowany przez
ojca i syna jest absolutnie
nieprzystosowany jest dla
niesprawnego
fizycznie
człowieka. Nie było tam
nawet łazienki, którą w korytarzu zbudowali koledzy
strażacy. Burmistrz Rumi
stwierdziła, że sam się na
takie warunki zgodził.
W biurze MOPS pan Artur chciał wyjaśnić, dlaczego przydzielono mu mieszkanie nie nadające się dla
tak chorego człowieka w
fatalnym stanie, bez podstawowych wygód i w dzielnicy patologicznej, usłyszał:
„gdybym panu powiedziała
prawdę to by pan odmówił
tego mieszkania”.

PROŚBY POZOSTAŁY
BEZ ECHA

W takiej sytuacji A.
Szczepański oraz pomagający mu mieszkańcy Rumi
zaczęli kierować pisma do
przewodniczącego
Rady
Miasta Michała Pasiecznego, do posłanek PO Krystyny Kłosin i Agnieszki
Pomaski. Politycy, jak to
politycy zaczęli badać sprawę poprzez pisanie pism do
burmistrz Rumi. Oczywiście byli zatroskani losem
pana Artura i jego syna
Krzysia, ale swoje pisma
kierowali do burmistrz z

prośbą o interwencję. I dalej nic się nie działo.
M. Pasieczny zasugerował panu A. Szczepańskiemu, że gdyby ktoś z polityków za nim się wstawił, to
może pani burmistrz zmieniłaby zdanie. Wspaniałomyślny gest kandydata na
burmistrza.

LIST DO POSŁANKI

Do posłanki K. Kłosin
trafił list osoby wspierającej
pana Artura: „Pani Posłanko, tak postępuje urzędnik
który ma nieść pomoc ludziom pokrzywdzonym przez
życie? Ja Panią nie proszę a
błagam, niech Pani interweniuje w tej sprawie. Pisałam
do komendanta Straży Pożarnej aby zainterweniował,
ale bez echa. Przecież przez
13 długich lat ten człowiek
ratował życie innych ludzi,
ich mienie, a teraz został
inwalidą i sam jak palec…”
Posłanka A. Pomaska
poprosiła o kontakt z Arturem Szczepańskim i … kontakt się urwał. Wszyscy po
kolei umyli ręce.
Czy trzeba zwracać się do
Strasburga, aby otrzymać
odrobinę szacunku dla siebie i od własnego państwa?
Nad skierowaniem sprawy
do Strasburga zastanawiają
się osoby wspierające pana
Artura Szczepańskiego.

Podaruj 1% Arturowi na dalsze leczenie i rehabilitację.
Nr 71 2030 0045 1110 0000 0266 0410. KRS 0000069890
z dopiskiem „Pomoc Dla Artura Szczepańskiego”.
Fundacja Dla Osób z Urazem Rdzenia Kręgowego
Bank BGŻ S.A. O/Gorzów Wlkp.
Konto Artura 55 1140 2004 0000 3702 7429 2235
Artur Szczepański, ul. Mikołaja Reja 8/1, 84-230 Rumia
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Szkoda, że tak
nie jest w Rumi
Tak wygląda trasa spacerowo-rowerowa wzdłuż rzeki Cedron w Wejherowie. Oprócz nawierzchni wykonano tam tzw.
małą architekturę - stylowe latarnie, ławki, pojemniki na śmieci, stojaki dla rowerów, schodki i kwietniki.
Szkoda, że takich atrakcji nie możemy doczekać się w Rumi,
chociaż potencjał naszej rzeczki jest nawet większy. Zagórska
Struga, wartko płynąc przez całe miasto, daje architektom
jeszcze większe możliwości ciekawego zagospodarowania jej
brzegów.
Niedawno ładnie urządzono park nad rzeką Redą w Redzie,
gdzie powstał teren rekreacyjny. Korzystają z niego całe rodziny.
W Wejherowie i w Redzie można było zagospodarować
ciekawie tereny dla mieszkańców i turystów, a w Rumi wzdłuż
Zagórzanki niestety nie.
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Kandydaci do Rady Powiatu Wejherowskiego
Komitetu Wyborczego Wyborców
„Wspólny Powiat”

Lista nr 11

Kazimierz Klawiter

Danuta Białas

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.

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.

Anna Jamróz

Mateusz Leszczyński

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

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

Seweryn Czoska

Jan Sztykiel

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.

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.

Jolanta Krzykowska

Rafał Piotrowicz

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.

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).

Dariusz Kuczmarski

Jarosław Kapuściński

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.

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

Tomasz Jurkiewicz

Wanda Lipińska

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.

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

Krystyna Tomaszunas

Józef Wójcik

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.

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”.

Nr 1

Nr 2

Nr 3

Nr 4

Nr 5

Nr 6

Nr 7

Nr 8

Nr 9

Nr 10

Nr 11

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
•
•

•

Nr 12

Nr 13

Nr 14

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,

•

•

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.

Z PUNKTU WIDZENIA RUMI WAŻNE JEST:
•
•

•

Na mocy umowy z Powiatem przejąć kompetecje
w zakresie komunikacji (wydawanie praw jazdy
i dowodów rejestracyjnych ) w Urzędzie Miasta.
Poprawa funkcjonowania szlaków komunikacyjnych wespół ze wszystkimi zarządcami dróg i PKP
Nie może dochodzić do takich błędów jak m.in.: budowa kosztownego przejazdu na ul. Zbychowskiej,
który i tak będzie zamknięty, kosztowna budowa
skrzyżowania ul. Pomorskiej z Gdańską, które już
trzeba przebudować itp.
Takie prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych, aby
nasza młodzież nie uciekała do Trójmiasta. Konieczny powrót do pomysłu budowy auli i nowoczesnej biblioteki w LO nr 1.

Sfinansowano ze środków KWW „Wspólny Powiat”
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•

•

•

•

•

Program wyborczy KWW Samorządność Rumia
Rumia powoli staje się jednym z większych miast Województwa Pomorskiego. Naturalnie Gdańsk oraz Gdynia są niedoścignione, ale zrównaliśmy się
liczbą mieszkańców z Wejherowem i Starogardem. Wyraźnie przewyższamy Sopot. Z grupy miast średnich większy jest tylko Słupsk i Tczew.
Ten wyraźny wzrost ilościowy zmusza nas do podjęcia decyzji o wyborze charakteru rozwoju, bowiem, poza wzrostem ilości mieszkańców, nie podjęliśmy
decyzji o kierunku rozwoju. My - jako cała zbiorowość - mieszkańcy Rumi, nie
zdecydowaliśmy się, czy chcemy być prawdziwym miastem, czy bezpostaciowym
tworem w obrębie aglomeracji trójmiejskiej.
My - Samorządność Rumia - opowiadamy się za Rumią jako prawdziwym miastem z wyraźną tożsamością, czyli charakterem miejsca. Pragniemy miasta, z
którym każdy mieszkaniec chętnie się identyfikuje.

•

•
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Ulice osiedlowe - Rumię stać na czteroletni program zamknięcia tego
tematu. Należy wybudować wszystkie ulice, które mają względnie zapełnioną
zabudowę.
SKM nasze aglomeracyjne ”metro” - w najbliższym czasie należy się
spodziewać modernizacji przystanków w zakresie technicznym i estetycznym.
Należy być przygotowanym do współpracy i wymusić działania, które doprowadzą do uporządkowania przestrzeni kolejowej i najbliższego otoczenia miejskiego.
Na rower - powinniśmy iść śladem myśli rzuconej przez Marszałka Mieczysława Struka, iż Rumia ma tak bogaty potencjał tras rowerowych, że
mogłyby one stać się „brandem”, czyli marką tego miasta. W porozumieniu z
partnerami powinniśmy zbudować także ścieżkę rowerową do Rewy.
Do lasu - podobnie nieograniczonym potencjałem są nasze lasy rozpostarte na wzgórzach morenowych. Z tego atutu powinniśmy korzystać pełną
garścią w sposób uporządkowany. Konieczna minimalna infrastruktura i do
lasu konno, rowerem, na nartach i oczywiście nordic-walking. Tutaj małymi
środkami można osiągnąć szybki efekt, zwłaszcza że takie programy lubią
wspomagać fundusze europejskie.
Centrum biznesu - w naszym mieście pewne rozwiązania podsuwa
samo życie. Życie zdecydowało, że serce Miasta bije na ul. Dąbrowskiego. Natomiast najlepszym miejscem na centrum biznesowe jest kwartał vis-a-vis
Galerii Rumia, gdzie inwestor prywatny już zgłosił chęć budowy biurowca
klasy A. Należy tę część powiększyć o nasz ratusz - barak, a uzyskane ze
sprzedaży terenu pieniądze przeznaczyć na budowę nowego ratusza. Przy
dobrym montażu finansowym powinno wystarczyć.
Mały biznes - przez dziesięciolecia mały biznes, rzemiosło było najbardziej rozpoznawalnym „brandem” - marką Rumi. Mały biznes powinien pozostać przedmiotem troski naszej gminy.
Centrum kultury - wzmocnienia wymaga Miejski Dom Kultury, który
trzeba podnieść do rangi Centrum Kultury i jako obiekt kulturotwórczy zlokalizować w sercu Miasta. Takie centrum kulturalne najlepiej wypadłoby w
połączeniu z ratuszem i wielofunkcyjną salą konferencyjno-koncertową, bez
niej trudno nam organizować ambitne imprezy, które jak dotąd z najlepszym
skutkiem lokalizowane są w kościołach (z naszym okrętem flagowym na czele - Międzynarodowym Festiwalem Muzyki Religijnej - -ten nasz „diament”,
rozpoznawalny nawet za granicą, wymaga jednak docenienia w kasie miejskiej).

Odpowiedź na pytanie: „Czy Rumia chce stać się prawdziwym miastem?” wcale nie jest oczywista. Niestety, „walec inwestycyjny” i chaotyczne
procesy urbanizacyjne już od dawna rozjeżdżają przestrzeń naszego miasta.
Jako „Samorządność Rumia” opowiadamy się za Rumią - prawdziwym miastem - silnym podmiotem w obrębie metropolii gdańskiej. Aby to
osiągnąć, chcemy:
•
W ciągu roku przygotować koncepcję programowo-przestrzenną - Centrum
Przedstawić ją w postaci makiety i poddać dyskusji ogólnospołecznej. Jej finałem będzie podjęcie decyzji o budowie centrum wraz z ratuszem - miejsca z którego będziemy dumni i nie będziemy musieli się wstydzić. Centrum nie musi
być wybudowane w ciągu roku, a nawet dwóch, ale należy przyjąć czytelny,
jednoznaczny harmonogram działań, który w określonym czasie doprowadzi do
finału. My lokalizujemy Centrum na skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego i Starowiejskiej.
•
Równie ważnym przedsięwzięciem jest wybudowanie ciągu spacerowego
wzdłuż Zagórskiej Strugi na jej głównym odcinku. Ambitnie zaprojektowany
i wykonany ciąg spacerowy mógłby się stać w krótkim czasie główną atrakcją
miasta, podobnie jak Cedron w Wejherowie.
•
Budowa ulic - niezwłocznie opracujemy spójny układ komunikacyjny dla
całego miasta. Rumi jak powietrza brakuje decyzji o lokalizacji przejazdów kolejowych. Każdy rok zwłoki powoduje nieodwracalne skutki w możliwościach
projektowych (dzika zabudowa). Uważamy, że pożądana jest przeprawa przez
tory na wysokości ul. Gdańskiej i w Białej Rzece. Skutecznie trzeba nacisnąć
na budowę OPAT-u, który jest głównym warunkiem rozwoju, nie tylko Rumi.

W ciągu roku opracujemy makietę Centrum i poddamy ją ogólnomiejskiej dyskusji.
Sfinansowano ze środków KWW „Samorządność Rumia”

8

Gazeta Rumska, nr 2 (88), listopad 2014
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Kandydaci do Rady Miejskiej Rumi
Komitetu Wyborczego Wyborców
„Samorządność Rumia”

Leopold Naskręt

Michał Kiełczewski

Lidia Jankowska

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.

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. www.wybory.mlodzi-rumia.pl

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.

Felicja Orzoł

Malwina Idzi

Marek Zawadzki

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.

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. www.wybory.mlodzi-rumia.
pl

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.

Maria Bochniak

Elżbieta Waśkowska

Janusz Wolański

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.

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.

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.

Katarzyna Majda

Jan Brylowski

Celina Dorsz

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

Od 30 lat mieszkaniec Rumi, żonaty, 4
dorosłych dzieci. Inspektor BHP, bezpartyjny. Były przewodniczący Rady Osiedla
Jednostki „D” SM Janowo, ławnik Sądu
Rejonowego w Gdyni. Odznaczony Srebrną Odznaką Zasłużonego Działkowca.

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.

Sławina Klawiter

Krzysztof Śramski

Grażyna Zdrojewska

26 lat. Założycielka i od 4 lat prezes
Stowarzyszenia RUMiA. Koordynator
projektów partnerskich miast i gmin
stowarzyszonych w G.O.M. Tytuł magistra stosunków międzynarodowych
uzyskała na UMK, specjalizacja - samorząd terytorialny.
www.wybory.mlodzi-rumia.pl

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”.

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.

Krystyna Niklewicz

Władysława Walkowska

Sylwia Walkiewicz

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).

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.
www.wybory.mlodzi-rumia.pl

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.

Marek Mroczkowski

Elżbieta Różycka

Ireneusz Walkowski

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”.

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.

Lat 29. Urodzony w Gdyni, sercem rodowity rumianin, absolwent SP 10 i II LO.
Specjalista do spraw zaopatrzenia w firmie
handlowej. Członek Stowarzyszenia Rumskie Ugrupowanie Młodych i Aktywnych.
www.wybory.mlodzi-rumia.pl
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Rodzinne korzenie w Rumi
Rozmowa z Krystyną Niklewicz, kandydatką do Rady Miejskiej
- Jakie są Pani korzenie rodzinne w Rumi?
- Mieszkam w Rumi od
urodzenia, a moja rodzina
od wielu pokoleń, zwłaszcza
rodzina ze strony mamy.
Ojciec urodził się we Francji w Marles-les-Mines pod
Paryżem, ponieważ jego ojciec, a mój dziadek wyemigrował z Polski za chlebem.
Najpierw pracował w Belgii,
a potem Francji. W 1935
roku wrócili i osiedlili się w
Rumi, gdzie młody Czesław
Łęgowski wypatrzył swoją
przyszłą żonę, a moją mamę
Wandę Voss. Mama mieszkała wtedy w Białej Rzece,
w sąsiedztwie głównej drogi,
dokładnie tam, gdzie teraz
przy krajowej szóstce stoi
figura św. Antoniego. Mama
opiekowała się tą kapliczką,
chodziła też na pielgrzymki
i procesje, nosiła feretron.
Potem na pielgrzymki chodzili razem z tatą, a w 1954
roku wzięli ślub. To była romantyczna miłość.
- Gdzie zamieszkali
rodzice, a potem również pani?
- Rodzice zbudowali
dom na ul. Żeromskiego,
gdzie zamieszkali z dwójką dzieci. Oprócz mnie był
też młodszy o kilka lat brat
Janusz. Tato był tzw. złotą
rączką oraz wielkim pasjonatem motoryzacji. Potrafił naprawiać samochody,
to była prawdziwa pasja

połączona z talentem. Tatuś był właścicielem pierwszego samochodu w Rumi.
To był mercedes, a że tato
był uczynny, woził sąsiadów
lub znajomych do ślubu, do
chrztu lub w innym celu.
Później zmienił samochód
na Opla Rekorda.
- Pamięta pani ten samochód?
- Oczywiście, tym bar-

Rodzice Krystyny Niklewicz, jeszcze jako narzeczeni,
z pierwszym samochodem - mercedesem.

10

dziej, że mój tato uczył nas
jeździć samochodem kiedy
byliśmy jeszcze dziećmi.
Potrafiłam bardzo wcześnie prowadzić auto. Wyjeżdżałam samochodem jako
uczennica, a w pierwszej
klasie liceum zrobiłam prawo jazdy. Tata śpiewał też
w rumskim chórze „Lira”
i był członkiem Stowarzyszenia Salezjańskiego. Niestety, zmarł nagle na zawał
serca, nie doczekawszy
emerytury, a mama została wdową w wieku 50 lat.
Zmarła w ubiegłym roku.
- Wspomniała pani
o liceum. Czy chodzi o
rumską szkołę?
- Tak. Uczęszczałam
najpierw do Szkoły Podstawowej nr 6, gdzie chodzili również moi synowie,
a potem do Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy
Starowiejskiej w Rumi. Na
Uniwersytecie Gdańskim
skończyłam Wydział Prawa
i Administracji.
- Gdzie pani pracuje?
- Moje całe życie zawodowe związane jest z Wejherowem, bo od 33 lat pracuję w
Urzędzie Miasta, a obecnie
jestem kierownikiem Wydziału Spraw Lokalowych.
Doświadczenie tam zdobyte
mogłabym wykorzystać dla
Rumi, m.in. naszemu miastu i mieszkańcom przydałoby się skutecznie działające
Towarzystwo Budownictwa
Społecznego, takie jakie
funkcjonuje w Wejherowie.
- Startując w wyborach samorządowych ma
Pani zapewne wiele do-

świadczeń i zamierzeń,
aby Rumię zmienić?
- Oprócz problemów
mieszkaniowych ważna jest
pomoc dla ludzi potrzebujących wsparcia, nieradzących sobie w życiu. Do spraw
najważniejszych dla miasta
zaliczam konieczność stworzenia nowoczesnego centrum, a także zachęcenie
inwestorów do działalności
na terenie Rumi. Dzięki
temu przybyłoby miejsc pracy, m.in. dla młodych ludzi.
Poprawa sytuacji na rynku
pracy to bardzo ważne zadanie m.in. dla samorządów
lokalnych. Chciałabym także, aby Rumia zmieniała
swój wizerunek i piękniała
coraz bardziej.
- Czy chciałaby Pani
mieszkać w innym miejscu?
- O nie, to niemożliwe.
Nie chciałabym mieszkać
gdzie indziej, tylko w Rumi.
To zdecydowanie moje miejsce na ziemi. Musimy tylko wybrać do samorządu
miasta ludzi odważnych,
kreatywnych i odpowiedzialnych, czujących swój
związek z miastem.
- Skąd u pani decyzja o kandydowaniu do
Rady Miejskiej?
- Do kandydowania namówiły mnie koleżanki i
koledzy ze szkoły podstawowej i liceum, z którymi
mam nadal bliski kontakt.
- Proszę pochwalić
się rodziną, bo wiem, że
mąż i dzieci są dla Pani
najważniejsze.
- Na pewno tak jest. Jestem żoną emerytowanego komandora Marynarki
Wojennej, zajmującego się
wcześniej logistyką. Mam
dwóch dorosłych synów.
Straszy Rafał jest ekonomistą, pracuje w Urzędzie
Marszałkowskim i zajmuje
się pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych. Młodszy
Dariusz to uzdolniony informatyk, absolwent Politechniki Gdańskiej współpracujący z międzynarodowymi
firmami, takimi jak Boeing. Mimo młodego wieku
(26 lat) jest współautorem
patentu zgłoszonego do
amerykańskiego
urzędu
patentowego. Jest też ukochany wnuczek, 2-letni Mateusz, synek Rafała.
- Na koniec zapytam,
co Pani najbardziej lubi
robić w wolnym czasie?
- Największą przyjemnością jest czytanie książek.
Od dzieciństwa interesuję
się motoryzacją.
- Dziękuję za rozmowę.
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Potrzeba pomocy
i życzliwości

Grażyna Zdrojewska – kandydatka
do Rady Miejskiej w Rumi

Grażyna
Zdrojewska
urodziła się w Rumi, pochodzi z kaszubskiej rodziny. Całe życie mieszka na
tzw. Górce, przy ulicy Zbychowskiej. Pani Grażyna
ma wyższe wykształcenie
(specjalność zarządzanie),
ale od 25 lat jest pielęgniarką środowiskowo-rodzinną
NZOZ nr 1. Na co dzień
opiekuje się podopiecznymi,
pomaga ludziom potrzebującym wsparcia. Pracuje w
dzielnicy Biała Rzeka Zagórze, m.in. na osiedlu Kombatantów, gdzie spotyka
wiele przykładów bezradności, biedy, niezaradności,
ale też styka się z wieloma
innymi problemami, nie
tylko zdrowotnymi.
- Współpracuję na co
dzień z rumskim MOPS-em, kiedyś pracowałam
w Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych,
a obecnie jestem wiceprezesem Klubu Amazonek
– mówi Grażyna Zdrojewska, mama dwóch dorosłych córek. Pani Grażyna
jest też babcią, ma jedną
wnuczkę.
- Jestem przede wszystkim pielęgniarką i mimo
wszystko wierzę, że ludzie
są w większości dobrzy,
życzliwi więc trzeba im podać pomocną rękę i pomagać. Wierzę, że jeśli komuś
pomogę, to pomoc do mnie
wróci.
Doświadczyłam
tego osobiście.

Pani Grażyna jest bardzo związana z Rumią,
to miasto jest dla niej
najważniejsze. Są jednak
dzielnice i miejsca, zaniedbane od wielu lat.
- Konieczne jest m.in.
wybudowanie ulic Harcerskiej, płk. Dąbka, Wysokiej
i ulicy Gniewowskiej. Niestety, dotychczas kończyło
się to tylko na projektach,
ale zabrakło konkretnego
działania. Dlatego uważam, że obecne władze
Rumi są niekompetentne i
nieskuteczne.
Zdaniem
Grażyny
Zdrojewskiej jedną z najbardziej zaniedbanych, a
nawet zaprzepaszczonych
spraw jest budowa tunelu
pod torami przy siedzibie
gazowni na ul. Hodowlanej. Mieszkańcy posesji
po drugiej stronie torów
pozostają odcięci od centrum miasta. Teren, na
którym można było zbudować wygodny dojazd
sprzedano firmie Wema,
która upadła. To świadczy o braku wizji na przyszłość.
- Szkoda, że do tej
pory nie wprowadzono
do budżetu województwa
pomorskiego
projektu
budowy węzła komunikacyjnego Biała Rzeka, który
łączyłby drogę powiatową
i krajową przejazdem pod
dokończenie na str. 11

AKTUALNOŚCI
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torami - mówi Grażyna
Zdrojewska.
Jej zdaniem zapomniano o pomyśle budowy przystanku kolejki SKM Biała
Rzeka.
- O powstaniu tej potrzebnej stacji kolejowej
mówiło się od ponad 50
lat, ale do dzisiaj mieszkańcy ulic Towarowej,
Cegielnianej i sąsiednich
nie doczekali się realizacji
tej inwestycji - przypomina kandydatka na radną
miejską. - Nadal musimy
chodzić pieszo do Dworca
Głównego w Rumi. Nie
mamy też autobusów miejskich.
Nowa ulica Towarowa
zdaniem Grażyny Zdrojewskiej jest bardzo potrzebna szkoda tylko że
zabrakło na nie parkingów
i zatoczek . Wprawdzie
uruchomiono tam linię autobusową, ale przystanek
zrobiono przy dworcu PKP
i na wysokości ulicy Strzeleckiej; pozostawiając resztę ciągu komunikacyjnego
to jest ulicę Towaroweą i
Cegielnianą bez przystanków autobusowych..
Zdaniem Grażyny Zdrojewskiej, problemem Rumi
jest chaos architektoniczny w mieście. Rumia zajmuje rozległy obszar, ciągnie się na przestrzeni 10
kilometrów i nie stanowi
niestety spójnego, dobrze
zaplanowanego organizmu
miejskiego.
Innym problemem, który należy rozwiązać jest
brak zajęć popołudniowych
dla młodzieży. W Domu
Kultury nie ma do tego
wystarczających warunków, jest zbyt ciasno. Oferta tej placówki skierowana
jest przede wszystkim do
osób dorosłych, starszych.
Brakuje ciekawych pozycji
dla młodzieży.
Grażyna
Zdrojewska
pracowała w domu opieki dla seniorów, dlatego
zwraca uwagę na potrzebę funkcjonowania takich
placówek.
- Domy opieki są bardzo potrzebne, ale pobyt
w istniejących placówkach jest zbyt kosztowny.
Niewiele osób starszych
,samotnych na nie stać
Brakuje domów opieki
dla osób niezamożnych i
samotnych- mówi Grażyna Zdrojewska. - Dlatego
trzeba wykorzystać środki
z Narodowego Funduszu
Zdrowia na utrzymanie
chorych i niepełnosprawnych. Miedzy innymi takimi sprawami chciałabym
się zająć jako radna.

Dzielić się po chrześcijańsku

Rozmowa z Łucją Słowikowską, kandydatką na radną powiatową z ramienia Prawa i Sprawiedliwość
- Pochodzi Pani z
rumskiej rodziny Lochów, a Pani ojciec prowadził funkcjonujący do
dziś zakład mechaniki
samochodowej.
- Tak, wychowałam się
w Rumi, mamy tu rodzinne korzenie i prowadzimy
z mężem rodzinną firmę.
W naszym zakładzie usług
pogrzebowych
„Ostatnia
Posługa” pracuje nasz syn i
zięć. Zatrudniamy też pracowników.
- Poza prowadzeniem
działalności gospodarczej, Pani i mąż działacie społecznie. Organizowaliście państwo i
sponsorowaliście ubiegłoroczny, pierwszy w
Rumi Orszak Trzech
Króli?
- Byliśmy jednymi z wielu organizatorów i sponsorów, ale rzeczywiście bardzo zaangażowaliśmy się
w ten piękny projekt. Cieszę się, że inicjatywa jest

kontynuowana. Jesteśmy
już po wstępnych uzgodnieniach z proboszczami
rumskich parafii w sprawie
kolejnej takiej uroczystości.
6 stycznia 2015 roku na ulicach naszego miasta znów
pojawi się Orszak Trzech
Króli, a wszyscy mieszkańcy będą mogli wziąć w nim
udział.
- To nie jedyna inicjatywa, w której bierze
Pani udział.
- Owszem, wspieram
też coroczne konkursy biblijne w Rumi, które mają
rangę nie tylko powiatową,
ale nawet diecezjalną. Od
wielu lat fundujemy z mężem nagrody dla laureatów
prestiżowego
Festiwalu
Muzyki Religijnej w Rumi.
Jestem członkiem zarządu
Fundacji „Słowo”.
- Wiem, że nieobca jest
Pani działalność charytatywna, pomoc ludziom
potrzebującym w Rumi i
w powiecie, a nawet po-

Wujek Ł. Słowikowskiej, Stanisław Baranowski. On i
jego konie ciężko pracowały przy budowie Gdyni.

moc Polakom na Litwie.
- Staram się pomagać, ale
nie chcę o tym opowiadać.
Uważam, że każdy kto może,
powinien się dzielić z innymi,
tak po chrześcijańsku.
- W nadchodzących
wyborach
samorządowych stara się Pani o
mandat w Radzie Powiatu Wejherowskiego.
Już kiedyś była Pani
radną…
- Mam wieloletnie doświadczenia jako radna
miejska i powiatowa. Byłam przewodniczącą Komisji Mieszkaniowej i wiceprzewodnicząca Komisji
Zdrowia. Sporo wiem o pracy w samorządzie i jestem
do niej przygotowana.
- Każdy kandydat na
radnego ma jakieś plany,
program wyborczy. Czym
Pani chciałaby się zająć?
- Jest wiele tematów i
spraw do załatwienia, m.in.
pomoc dla rodzin wielodzietnych w naszym powiecie,
konieczne są inwestycje
drogowe, a w Rumi trzeba
doprowadzić do lepszych rozwiązań komunikacyjnych.
- Na przykład?
- Na przykład do budowy tunelu w Janowie. Tak,
aby nie trzeba było objeżdżać pół miasta w drodze
do domu lub wybierając się
do Trójmiasta. Jestem też
gorącą zwolenniczką zmian
w centrum Rumi, uporządkowania przestrzeni i doprowadzenia do powstania
reprezentacyjnego miejsca
w mieście, żebyśmy nie mu-

sieli się więcej wstydzić.
- Ale są miejsca, które
Pani lubi?
- Oczywiście. Uwielbiam
park przy ul. Starowiejskiej
i wiele innych uroczych zakątków miasta. Lubię spacerować po Rumi i jeździć
na rowerze.
- A jednak często ucieka Pani na wieś.

- Tak, weekendowe lub
wakacyjne wyjazdy na wieś
na Pomorzu to część mojego życia. Tam odrywam się
od codziennych obowiązków i w bliskim kontakcie
z przyrodą odpoczywam,
aby potem powrócić z nową
energią i podejmować nowe
wyzwania w Rumi.
- Dziękuję za rozmowę.

Na górnym zdjęciu Łucja Słowikowska (z kokardą) ze
starszą siostrą Janeczką.
Obok ojciec pani Łucji, Kazimierz Loch.
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Trasa wzdłuż rzeki
i całodobowa apteka
Marek Mroczkowski - kandydat na radnego Rady Miejskiej w Rumi

Marek
Mroczkowski
jest lekarzem stomatologiem,
przyjmującym
pacjentów w przychodni
przy ul. Derdowskiego w
Rumi
- W NZOZ nr 1 pracuję
od 10 lat, dyżuruję także
w pogotowiu stomatologicznym w Wejherowie
– mówi M. Mroczkowski.
- Staram się być profesjonalistą w każdej sytuacji,
a ja tak właśnie podchodzę do swoich obowiązków
zawodowych oraz do życia.
W dzieciństwie pan
Marek mieszkał w Gdyni,
ale przyjeżdżał do Rumi
do dziadków. Potem rodzice zbudowali dom na
rumskiej Szmelcie, a ja
wrastałem w tę dzielnicę.
Przeprowadziliśmy
się tu, kiedy miałem 13
lat - wspomina lekarz. Mój dziadek prowadził na
Szmelcie jedyny w Rumi
zakład produkcji kafli
piecowych. Zajmował się
garncarstwem, wyrobem
wazonów. Pamiętam nawet piec do wypalania
kafli.
Jak podkreśla Marek
Mroczkowski,
Szmelta
pięknie się rozbudowała,
część dzielnicy zmieniła
się w ekskluzywne osiedle
willowe. Eleganckie domy,
zazwyczaj na dużych posesjach wyrosły w rejonie
ulicy Łąkowej i sąsiednich.
- Podziwiam ludzi, którzy znaleźli siły i środki,
żeby wybudować swoje
domy w Rumi i zagospodarować teren wokół nich,
dzięki czemu powstała
tak piękna część miasta
– mówi M. Mroczkowski.
- Fakt, że zamożni mieszkańcy budują domy dla
siebie i swojej rodziny właśnie w Rumi jest korzystne dla miasta. Ich podatki zasilają budżet, więc
myślę, że o takich ludzi
powinno się dbać. Tymczasem miasto nie stara
się choćby o budowę dróg
we wspomnianej dzielnicy
i utrzymanie tam odpowiedniego porządku.
Niepokoją mnie informacje, dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Szmelty, w którym dopuszcza się budowę domów opieki społecznej
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oraz zabudowę działek o
powierzchni 600 m kw. dodaje kandydat na radnego. - W planie, o który
zabiega burmistrz E. Rogala-Kończak i jej Gospodarność, jest też zapis o
lesie na pięknym południowym stoku przy ul.
Św. Józefa. To odebranie
miastu i mieszkańcom
ok. 6 mln zł uzyskanych
ze sprzedaży działek pod
zabudowę. Teraz działki
jako las nie mają wartości, inaczej niż jako tereny budowlane. To marnotrawstwo publicznych
pieniędzy. Tym bardziej,
że lasów mamy wokół pod
dostatkiem.
Inny problem, na który zwraca uwagę Marek
Mroczkowski, to zafundowanie
mieszkańcom
Szmelty, a także całej
Rumi smrodu z Łężyc, a
właściwie z Gdyni. Władze miasta nie bronią
mieszkańców w sporze z
Eko-Doliną, nie wspierają
ich prawnikami w sądzie.
- Nie dziwię się, że prezydent Gdyni, nie mając
takiego fetoru w Gdyni,
wspiera na konwencji
wyborczej E. Rogale-Kończak, bo nie musi wydawać pieniędzy na robienie
porządku na wysypisku
śmieci. W okolicach Hamburga wysypisko śmieci sąsiaduje z osiedlem
mieszkaniowym, ale tam
nie śmierdzi jak na gdyńskim wysypisku w Łężycach - mówi pan Marek.
Zdaniem
kandydata,
wzdłuż pięknej Zagórzanki już dawno powinna funkcjonować trasa
rowerowa i spacerowa. Chciałbym z moją 10-letnią córką spacerować lub
jeździć na rowerze piękną
trasą wzdłuż rzeki. Wzorem Wejherowa i rzeki
Cedron, atrakcyjność rzeki płynącej przez środek
Rumi powinna być wykorzystana, podobnie jak
inne walory krajobrazowe.
- Interesującym pomysłem uatrakcyjnienia
Rumi byłaby budowa
przez miasto wspólnie
z przedsiębiorcami w
partnerstwie publiczno-prywatnym stoku narciarskiego - mówi Marek
Mroczkowski. - Rozsądny

młody burmistrz, mający osoby skuteczne w
pozyskiwaniu
środków
z zewnątrz jest w stanie
umożliwić realizację tego
przedsięwzięcia. Chciałbym, żeby ludzie, który
wiedzą, jak to zrobić, mogli wspólnie działać. Będę
takie osoby wspierał, a
nie przeszkadzał. Podczas
głosowania nie będzie za
mnie decydować partia
polityczna.
Marek
Mroczkowski
zauważa, że w ostatnich
latach w Rumi większość
inwestycji
realizowana
jest w innych dzielnicach,
zwłaszcza w Janowie, ale
nie na Szmelcie.
- Chciałbym realizować
potrzeby
mieszkańców,
których głosy są pomijane
- mówi.
Kolejnym problemem,
którym chciałaby się zając
kandydat na miejskiego
radnego jest fakt, że w
Rumi brakuje całodobowej
apteki.
- W mieście funkcjonuje nocna opieka medyczna
ale po leki trzeba jechać
do Wejherowa lub Gdyni.

Władze miasta powinny
przekazać pieniądze na
ten cel i nawiązać współpracę z farmaceutami –
wyjaśnia M. Mroczkowski. - Na koniec lata niebo
nad Janowem rozświetlił
efektowny i długi pokaz
fajerwerków,
zapewne
współfinansowany przez
miasto. Zastanawiam się,
dlaczego na fajerwerki są
pieniądze, a na aptekę
nie.
Co jeszcze boli i nurtuje kandydata na radnego.
Okazuje się, ze takich
spraw jest wiele.
- Rumia to miasto Biedronek, Lidlów, itp., a
centrum miasta to klepisko i bałagan – mówi M.
Mroczkowski. - Rumski
ratusz to hańba. Taki wizerunek bardzo źle świadczy o mieście i władzach i
odstrasza inwestorów.
Dodajmy, że popularny
i uznany lekarz stomatolog jest zapalonym kibicem koszykówki, działającym w klubie kibica i
jeżdżącym na mecze. To
jego prawdziwa pasja.
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Porządek
i komunikacja

Sylwia Walkiewicz – kandydatka do
Rady Miejskiej w Rumi

Sylwia Walkiewicz jest
pielęgniarką środowiskowo-rodzinną, na co dzień
pracującą w NZOZ nr 1.
Od 16 lat mieszka z rodziną w Rumi, a dokładnie w
wielorodzinnym budynku
przy ul. Tysiąclecia na
rumskim Lotnisku. Pani
Sylwia ukończyła wyższe studia pielęgniarskie
oraz dodatkowo studium
na kierunku zarządzanie
personelem. Stara się dokształcać i podnosić swoje
kwalifikacje, bo uważa,
że musi dostosowywać się
do zmieniających warunków i potrzeb. Jest od 23
lat szczęśliwą mężatką
i mamą 14-letniej córki,
gimnazjalistki.
- Wcześniej mieszkałam w Gdyni Orłowie i na
Witominie. Przeniosłam
się do Rumi i nie żałuję
tej decyzji, bo mieszka się
nam tutaj dobrze i spokojniej. Mam dobrą pracę,
fajne mieszkanie, a na
dodatek sympatycznych
sąsiadów.
Sylwia Walkiewicz lubi
pomagać ludziom, nie tylko wykonując obowiązki zawodowe, ale też w
wielu innych sytuacjach.
Na przykład w szkole,
gdzie uczęszcza jej córka,
zorganizowała
zbiórkę

pieniędzy na posiłki dla
dzieci. Okazało się bowiem, ze zabrakło środków na darmowe obiady
uczniów z niezamożnych
rodzin.
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie zawsze jest w stanie pomóc
potrzebującym, bo dysponuje ograniczonymi funduszami i to jest poważny
problem - mówi Sylwia
Walkiewcz. - Musimy się
zastanowić, jak miasto
może bardziej wspierać
pomoc społeczną, aby zapewnić opiekę mieszkańcom, którzy tej opieki potrzebują.
Za swój sukces uznaje
zapewnienie, że znajdą
się w rumskim budżecie
pieniądze na szczepienia
HPV dziewczynek przeciwko rakowi szyjki macicy. Takie zapewnienie
uzyskała na posiedzeniu
Komisji Zdrowia Rady
Miasta, na które się wybrała z apelem o szczepienia.
S. Walkiewicz zauważa
też inne problemy w mieście, chciałaby zmierzyć
się - jako radna - z różnymi zadaniami i wyzwaniami.
dokończenie na str. 13
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- Moim zdaniem nasze
miasto powinno rozwijać
się równomiernie i efektywniej we wszystkich
dziedzinach. Nie powinno
być dzielnic lepszych i gorszych, bo to źle świadczy o
władzach miasta, o braku
koncepcji rozwoju Rumi
- twierdzi Sylwia Walkiewicz. - Jednym z codziennych problemów, może
nie najważniejszych, ale
dokuczliwych, jest niedostateczna komunikacja
miejska. Nadal jest zbyt
mało połączeń autobusowych, a autobusy jeżdżą
zbyt rzadko. To utrudnia
życie mieszkańcom.
Sylwia
Walkiewicz
chciałaby zadbać o porządek w mieście, o estetykę.
- Martwi mnie choćby
to, że brakuje śmietników
na ulicach, a jak nie ma
pojemników na śmieci,
to odpady trafiają wprost
na chodnik – mówi pani
Sylwia.
Jako mama nastolatki zauważa także, że w
Rumi brakuje ciekawej
oferty dla młodzieży - kulturalnej i rozrywkowej.
Sylwia Walkiewicz w
czasie wolnym przede
wszystkim czyta książki, ale lubi także prace
manualne i plastyczne
m.in. rysowanie. Bardzo
lubi zwierzęta - w domu
jest pies, który odwdzięcza się swojej pani wielką miłością. W wolnych
dniach wyjeżdża na Kaszuby do domku letniskowego w Łapinie. Nawet
tam stara się pomagać
niezamożnym rodzinom,
przekazując im odzież i
inne potrzebne rzeczy. To
świadczy o wrażliwości
mieszkanki Rumi, kandydującej do miejskiego
samorządu.

Polska Dolina Automatyków

w Dolinie Zagórskiej Strugi
Czy w Rumi mogą powstać zaawansowane technologicznie miejsca pracy związane z przemysłem? Do tego
wiele takich miejsc pracy i inne im
towarzyszące?
Na to pytanie można
odpowiedzieć twierdząco,
ale pod warunkiem, że
będą u nas wykształceni
mieszkańcy, wykształceni zgodnie z obecnymi i
przyszłymi
potrzebami
przemysłu.
Wtedy też znajdą się
inwestorzy chętni do inwestycji w naszym mieście.
W pobliskiej Gdyni
mamy dwie akademie
morskie – cywilną i wojskową, w Gdańsku politechnikę.
Jeśli młodzież rozpoczynająca studia na tych
uczelniach
prezentować
będzie wysoki poziom
przygotowania, to i absolwenci będą doskonałymi
inżynierami, chętnie zatrudnianymi w firmach
przemysłowych.
Jak to osiągnąć, do tego
stosunkowo tanim kosztem?
Jednym z pomysłów jest
utworzenie pracowni zajęć
teoretycznych i praktycznych, z dziedziny informatyki, automatyki, robotyki, elektroniki, która
chętną młodzież gimnazjalną i licealną przygotowywać będzie - w systemie
zajęć pozalekcyjnych - do
studiowania tych dziedzin

na wyższych uczelniach
naszej aglomeracji.
Młodzież
zdobywałaby wiedzę i umiejętności,
startowała w krajowych i
zagranicznych konkursach
informatyki,
automatyki,
robotyki,
dzięki którym
rozwijałaby swoje pasje, z
łatwością studiowała, zdobywała tytuły inżyniera,
magistra, doktora w określonej dziedzinie, a inwestorzy zaczęliby interesować się
Rumią.
Taka
pracownia np.
w Janowie, z czasem być
może sieć kilku pracowni i w innych dzielnicach
Rumi, mogłaby zaistnieć
pod nazwą Polskiej Doliny
Automatyki w Dolinie Zagórskiej Strugi.
Nie do przecenienia jest
fakt, że wielu młodych ludzi
uniknęłoby kłopotów z alkoholem, trawką, dopalaczami.
Bo,
Kto liczy na tygodnie,
ten sieje trawę,
Kto liczy na lata,
ten sadzi drzewa,
Ale kto liczy na stulecia,
ten wychowuje i kształci
młodzież.
Marek Zawadzki
Prezes Fundacji
Nauki Polskiej w Rumi

REKLAMA
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Rumia powinna Służba zdrowia
być samodzielna i pasja rowerowa

Rozmowa z Jolantą Krzykowską, kandydatką do Rady
Powiatu Wejherowskiego
- Jest Pani lekarzem,
specjalistą medycyny
rodzinnej, ale również
pasjonatką
sportów
ekstremalnych. Podobno interesuje się Pani
nurkowaniem i żużlem.
Przyznam, że to zaskakujące.
- Wszystko się zgadza.
Jestem fanką żużla i regularnie jeżdżę na zawody w
Gdańsku. Z wielką pasją
kibicuję żużlowcom. Poza
tym bardzo lubię podróże i
fascynuje mnie nurkowanie.
- Wiele ciekawych
miejsc już pani zwiedziła?
- Na pewno tak, za każdym razem dodaje mi to
energii do dalszej pracy
, a teraz widzę, że moje
podróże i doświadczenia
z nimi związane mogą
być także źródłem pomysłów na zmiany w Rumi.
Odwiedzanie ciekawych
krajoznawczo, ale i historycznie miejsc jest także ważnym elementem
wychowawczym.
Moje
córki, z których starsza
jest uczennicą rumskiego
gimnazjum, zawsze były
zachwycone tymi wyprawami.
- Czy takie pasje nie
kolidują z zawodowymi
zainteresowaniami lekarskimi?
- Ależ nie. Wystarczy
dobra organizacja. Jeśli
zaś chodzi o pracę ,całe
życie zawodowe związałam z Rumią. Początkowo
pracowałam w NZOZ nr 3
a od siedmiu lat przyjmuję w przychodni przy ul.
Derdowskiego oraz pełnie
dyżury w Nocnej Opiece
Chorych.
- Pacjenci mówią,
że zawsze jest Pani
uśmiechnięta, nie miewa Pani humorów. Czy
to pomaga w pracy lekarza?
- To miłe. Jestem
wdzięczna za taką opinię.
Myślę, że uśmiech i życzliwość zawsze pomagają,
a nawet są niezbędne w
kontakcie lekarza z pacjentem.
- Czy Pani zdaniem
w Rumi jest wystarczająca liczba placówek
medycznych, czy służba zdrowia funkcjonu-
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je u nas dobrze?
- Problemy służby zdrowia są w całej Polsce takie same. Wiadomo, niedostateczne finansowanie
powoduje
ograniczenie
dostępu do świadczeń medycznych. W Rumi służba
zdrowia funkcjonuje dość
dobrze, ale zawsze może
i powinno być jeszcze lepiej. Ważne, że powstają
kolejne placówki medyczne, ponieważ potrzeby są
ogromne, m.in. ze względu na dużą liczbę nowych
zachorowań na choroby
nowotworowe i układu
krążenia. Liczy się każde miejsce, gdzie można
uzyskać pomoc, zwłaszcza
specjalistyczną.
- A co chciałaby Pani
zmienić w Rumi?
- Na pewno chciałabym,
żeby Rumia była samodzielna, niezależna od stolicy powiatu, żeby w myśl
idei powiatu grodzkiego,
można było na miejscu
odbierać prawo jazdy, zarejestrować samochód, załatwić inne ważne sprawy
To ułatwi życie mieszkańcom. Zależy mi także na

sprawniejszym skomunikowaniu naszego miasta z
Trójmiastem.
- Zdrowie to jedna
bardzo ważna sprawa,
samodzielność
administracyjna – druga.
Jakie są inne pilne zadania?
- Sądzę, że Rumia mogłaby być ładniejszym,
bardziej zadbanym miastem. Poza miejscem do
zamieszkania
powinna
powstać atrakcyjna infrastruktura służąca wypoczynkowi mieszkańców i
przyjezdnych.
Miasto jest pięknie położone i ma walory turystyczne. Z Rumi wszędzie
jest blisko: na Półwysep
Helski, do Trójmiasta
Turyści mogą się tutaj
zatrzymać, ale trzeba ich
skusić atrakcjami. W
moim przekonaniu obecne
władze nie wykorzystują
walorów i potencjału miasta. Moglibyśmy wspólnie
z mieszkańcami zastanowić się, jak to zrobić.
- Tego pani życzę,
dziękując za rozmowę.
Jolanta Krawczyk

Celina Dorsz - kandydatka do Rady Miejskiej w Rumi
Celina Dorsz, pielęgniarka środowiskowo-rodzinna, jest rumianką od
urodzenia, pochodzi z kaszubskiej rodziny.
- W moim rodzinnym
domu zawsze mówiło się
po kaszubsku – wspomina
Celina Dorsz, która związała życie zawodowe ze
służbą zdrowia. W służbie
zdrowia pracowała również jej mama.
Pani Celina jest mamą
dwóch synów: 17-atka i
22-latka. Oprócz pracy
pielęgniarki, wspólnie z
mężem od lat prowadzi
warsztat naprawy rowerów przy ul. Okrzei na
Lotnisku w Rumi, gdzie
mieszkają.
Prowadzenie
rodzinnej firmy wymaga
dodatkowego wysiłku, ale
wiąże się też z pasją małżonków.
- Bardzo lubimy jeździć
na rowerach, prowadzimy
aktywny tryb życia. Regularnie wyruszamy na dalekie wycieczki rowerowe
- mówi pani Celina.
Nic dziwnego, że w swoim programie wyborczym
kandydatka
na
radną
stawia na uatrakcyjnianie miasta pod względem
turystycznym i rekreacyjnym.
- Trzeba oczywiście
budować ulice, chodniki, itp. ale bezwzględnie
muszą powstawać ścieżki
rowerowe, trasy rowerowo-spacerowe - podaje Celina Dorsz. - Budowa trasy
rowerowej wzdłuż Zagórskiej Strugi to najlepszy
przykład takiej inwestycji.
Przykładem innej bardzo
ciekawej trasy jest ścieżka
rowerowa do Rewy. Ta droga wymaga modernizacji,
bo znajduje się na niej odcinek bardzo niewygodny
dla rowerzystów.
Celina Dorsz jako pielęgniarka pomaga wielu
mieszkańcom Rumi w ich
problemach zdrowotnych,
ale nie tylko. Jej zawód obliguje do troski o wszystkich potrzebujących pomocy. Tak samo jako radna
chce dbać o interesy i potrzeby mieszkańców mia-

sta.
- Każdy radny powinien
troszczyć się nie tylko o
własny biznes, jak to się
niestety zdarza ale przede
wszystkim o dobro mieszkańców – mówi Celina
Dorsz.
Celinie Dorsz, jako rodowitej rumiance, leży na
sercu odrębność i tożsamość naszego miasta, dba
o jego historię i dziedzictwo.
- Rumia ma być silnym
samodzielnym miastem, a
nie dzielnicą Gdyni, jakby
chcieli niektórzy - mówi
kandydatka na radną. Niestety mam wrażenie,
że Rumia tkwi w jakimś
maraźmie, niewiele i bardzo wolno się zmienia.
Brakuje
nowoczesnego
centrum i odpowiedniego
dla tak dużego miasta reprezentacyjnego ratusza.
Urząd Stanu Cywilnego,
gdzie m.in. odbywają się
śluby, to po prostu wstyd.
Kolejny problem to brak
atrakcyjnych miejsc do
spędzania czasu wolnego,

zwłaszcza przez młodzież.
Zdaniem Celiny Dorsz,
niektóre obiekty zbudowane z myślą o młodzieży nie
spełniają swojej roli.
Oto przykład. Na Lotnisku powstało boisko u
zbiegu ulic 1 Maja i Mackiewicza, ale nie ma tam
oświetlenia, brakuje nadzoru, a na boisku nic się
nie dzieje. Wydano pieniądze na inwestycję i je
zmarnowano.
- Nowi radni powinni
zwrócić uwagę na takie
miejsca i przywrócić im
potrzebne funkcje - mówi
Celina Dorsz. - Tematów
do podjęcia jest o wiele
więcej, wyliczając choćby
porządek i czystość w mieście, zaniedbania komunikacyjne i inne.
Chciałabym
włączyć
się w pracę na rzecz miasta i mieszkańców, przeznaczyć na to energię,
służyć
doświadczeniem
zawodowym, pomysłami i
spostrzeżeniami.
Jolanta Krawczyk

Czytaj nas w internecie:
www.gazetarumska.pl
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Festyn i koncert zespołu Detko Band w parku
w Rumi, 26 października 2014 r.
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Silna reprezentacja Rumi w Powiecie!
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Lista do pełnej współChciałbym doprowadzić
pracy wszystkich środowisk NASZEJ RUMI
oraz zaangażowania organizacji społecznych,
w których drzemie duży potencjał.

Nr

Nie chcę składać pustych obietnic, tylko realizować cele, nie będę obojętny na Wasz głos
po wyborach.

Kazimierz

KLAWITER

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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Jolanta
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