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Porozumienie dla Rumi
Bogdan Formella - „Nasza Rumia” i „Samorządność” deklarują poparcie dla Michała Pasiecznego
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Fałszowanie
rzeczywistości!

Tuż przed I turą wyborów doszło do fałszowania
rzeczywistości w obrazie
gospodarczym naszego miasta. Telewizja TTM i portal
NaszeMiasto.pl podały, iż
Rumia skutkiem dobrej
pracy burmistrza przoduje
w wynikach ekonomicznych. Nic podobnego - świadome fałszerstwo.
Na zdjęciu od lewej: Maria Bochniak - „Samorządność”, Michał Pasieczny, Krystyna Kłosin - Poseł RP, Bogdan Formella - „Nasza Rumia”

22 listopada 2014 r. w hotelu Falko odbyła się konwencja poparcia dla kandydata na burmistrza Rumi - Michała Pasiecznego.
Wystąpienia gości i relacja na str. 2-3

Wspólnie musimy zadbać o rozwój miasta
Florian Mosa
radny PiS

Kampania wyborcza w
Rumi przebiegała spokojnie, nie spotkałem się z
żadnymi incydentami,
na przykład dotyczącymi niszczenia banerów, plakatów, itp. Mam wrażenie,
że to była najspokojniejsza
kampania ze wszystkich, w
których brałem udział.
Co do wyników, pierwsze
- po wieloletniej przerwie
wybory jednomandatowe
przyniosły niespodzianki.
Wyborcy w Rumi poparli

głównie Platformę Obywatelską, ale były przypadki,
że między kandydatami
były niewielkie różnice w
liczbie uzyskanych głosów.
Niestety, PiS poniósł
wyborcze straty, bo w poprzedniej kadencji mieliśmy czterech, a w obecnej
tylko dwóch radnych. Cóż,
z wolą wyborców się nie
dyskutuje, a ja mogę tylko
podziękować mieszkańcom
Zagórza za zaufanie i głosy, dzięki którym zdobyłem
mandat.
Ani ja, ani mój kolega
Michał Kryża nie zamierzamy kontestować pracy
Rady Miejskiej, obaj będziemy aktywnie uczestni-

czyć w pracy samorządu.
Jestem radnym już czwartą kadencję, mam duże
doświadczenie w sprawach
gospodarczych i planowania przestrzennego. Chętnie służę swoją wiedzą i doświadczeniem, zwłaszcza,
że wielu nowych radnych
musi się wdrożyć, nauczyć,
a sprawy miasta muszą iść
na bieżąco. Mam nadzieję
na dobrą współpracę w ramach Rady Miejskiej, niezależnie od przynależności
partyjnej. Wspólnie musimy poradzić sobie z problemami miasta i zadbać o
jego rozwój.

Pozdrawiam,
Florian Mosa

W rankingu „Wspólnoty”, o którym mówiono w
mediach Rumia jest tak
naprawdę na 2061 miejscu
na 2479 sklasyfikowanych
gmin!
21 miejsce w aspekcie gospodarczym oznacza tyle, że
Rumia ma aktywnych obywateli i sprawne podmioty
gospodarcze, które przynoszą duże wpływy z podatków (PIT i CIT). Nie ma to
nic wspólnego ze sprawnym
zarządzaniem gminą.
Ranking wskazuje tylko
na to, że Burmistrz zarządza gminą tak źle, że pomimo dużych wpływów z
podatków od mieszkańców,
mamy najniższe wskaźniki sprawności zarządzania
miastem we wszystkich obszarach. Opozycja podnosi
tę kwestię od lat, że burmistrz nie potrafi uruchomić potencjału drzemiącego
w mieście.
red.

AKTUALNOŚCI

„Rumia musi poprawić
wskaźniki budżetu, gdyż
większość gmin przeznacza ok. 20% całości
budżetu miejskiego na
inwestycje, a Rumia w
2013 r. na inwestycje wydała niecałe 9%”

Wystąpienia
Maria Bochniak
„Samorządność”
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Bogdan Formella
„Nasza Rumia”

„Koniecznie trzeba też
poprawić absorpcję środków unijnych, gdyż dane
za lata 2007-2013 chluby
Rumi nie przynoszą”
-Janusz Lewandowski

(na konferencji w Hotelu Falko)

Maria Bochniak:

Bogdan Formella:

„Mogę powiedzieć, że
program Samorządności
Rumia jest w 90% zbieżny z programem rumskich oddziałów Platformy Obywatelskiej i
Prawa i Sprawiedliwości.
Mamy wspólne cele, więc
w przypadku zwycięstwa
pana Michała Pasiecznego w drugiej turze
wyborów na burmistrza
Rumi, z całą pewnością
nasza współpraca będzie
się dobrze układała. W
ostatnich latach wiele
rzeczy w naszym mieście
zostało
zaniedbanych,
jednak nie warto już teraz rozpamiętywać przeszłości. W Rumi nadal
jest wiele do zrobienia
i pracując wspólnie możemy zrobić dla naszego
miasta naprawdę dużo.”

„Chcia łby m
podzię kować za zau fa n ie do
m n ie,
kt óre
zosta ło
w y ra żone dobr y m w yn i k iem w yborczy m - 4
717 głosa m i odda ny m i
na moją ka ndydatu rę.
Dziękuję rów n ież za
wszystk ie głosy oddane na nasze ug r upowan ie - „ Nasza Ru m ia”.
Nasz prog ra m za k łada
poprawę f u n kcjonowan ia m iasta, ta k aby
speł n ia ło oczek iwa n ia
m ieszka ńców i jest t o
prog ra m w du żej m ie rze spójny z prog ra mem
pa na M icha ła Pasiecznego. Ru m i potrzebna
jest współ praca i pa r t nerstwo, musimy się
wzajem n ie sł uchać i
sza nować. P rzez ostat n ie 8 lat d ia log pom ię -

dzy R adą M iejsk ą a
pa n ią bu r m istrz Elżbietą R oga la-K ończa k
pra ktyczn ie n ie istn ia ł.
R ów n ież projekt bud że tu m iasta, pod w ielo ma względa m i, budzi ł
zawsze w iele kontro wersji.
Pa n
M icha ł
Pasieczny obieca ł, że
będzie bu r m istrzem całego m iasta, a n ie tylko
Platfor my
Oby wat elsk iej i będzie tra kt owa ł
nas na zasadach pa r t nerstwa. Najwa żn iejsze
jest d la m n ie, abyśmy
mogli zgłaszać swoje
projekty i prowadzić
d ia log, co do t ej por y
n ie było możliwe. Życzę pa nu Pasiecznemu,
abyśmy po I I tu rze w yborów mogli się spotkać
i zaw ią zać pa r tnerstwo
z now y m Bu r m istrzem i
R adą M iejsk ą.”
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na Michała Pasiecznego
Nasze poparcie udzielamy z kilku powodów:
- program rumskiej PO
jest prawie w całości zgodny z programem Samorządności, w przeciwieństwie do
programu urzędującej Burmistrz,
- Rumia potrzebuje natychmiastowej
wymiany
władz i świeżego spojrzenia
na jej funkcjonowanie,
- większość w Radzie

Miasta gwarantuje Panu
Michałowi
Pasiecznemu
sprawne
podejmowanie
decyzji, których od dawna
nam potrzeba (m.in. wiadukt, centrum, ciąg pieszy
nad Zagórzanką, rewitalizacja Starej Rumi, szersza
oferta kulturalna miasta),
- zapowiedziane przez
Pana Michała Pasiecznego
działania dają nadzieję na
zdecydowanie efektywniej-

sze pozyskiwanie środków
zewnętrznych,
- debaty, w których
uczestniczy Pan Michał
Pasieczny prowadzone są
w atmosferze życzliwości i otwartości na zdanie
wszystkich środowisk,
- młody wiek Pana Michała i jego krótkie doświadczenie
samorządowe nie są w naszej ocenie
przeszkodą. Najważniej-

sze, że Pan Michał Pasieczny opiera swoje działania o
zdanie doradcze licznych
ekspertów. Naszym zdaniem jest to lepsze niż
przekonywanie o własnej
nieomylności.
Z powyższych powodów,
30 listopada, kandydaci
KWW Samorządność Rumia oddadzą głos na Pana
Michała Pasiecznego.

AKTUALNOŚCI
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Mieszkańcy
Rumi
Krystyny Kłosin
mają wybór...
Wystąpienie

Z kandydatem na burmistrza Rumi - Michałem Pasiecznym - rozmawia Anna Kuczmarska.

Krystyna Kłosin:
„Gratuluję znakomitego
wyniku wyborczego całej rumskiej Platformy
Obywatelskiej. Ten wynik jest w dużej mierze
zasługą Michała Pasiecznego. Jest to człowiek,
który potrafi zarażać
swoim entuzjazmem i
przyciągać do siebie ludzi. Dzięki temu udało
mu się stworzyć w Rumi
zwycięską drużynę. W
poprzednich
wyborach
PO poparła obecną panią
Burmistrz, co przyczyniło się do jej zwycięstwa
już w I turze. Liczyliśmy
wtedy na współpracę i na
to, że miasto będzie się
rozwijać. Od tego czasu
wielokrotnie
uczestniczyłam w posiedzeniach
Rady Miejskiej i muszę
powiedzieć, że często te
posiedzenia miały prze-

bieg, jakiego mieć nie
powinny. W poprzedniej
kadencji nie udało się
również uzyskać właściwie żadnych środków
unijnych. Zmiana tej
sytuacji będzie stanowić duże wyzwanie dla
nowych władz miasta.
Obecnie najbardziej promowane będą tzw. projekty partnerskie, dlatego
zachęcam do współpracy
z sąsiednimi gminami i
miastami w celu tworzenia wspólnych projektów.
W tych wyborach mieszkańcy Rumi wyrazili
zdanie, że chcą zmian
w mieście, dlatego cieszy mnie zmiana pokoleniowa - wielu młodych
ludzi w składzie nowej
Rady Miejskiej, którzy
chcą pracować i zmieniać
Rumię. Życzę wszystkim
serdecznie, aby to się
udało.”

Gratulujemy wyniku
wyborczego i wysokiej
liczby głosów, niewiele
mniejszej niż osiągnęła urzędująca od 12 lat
burmistrz. Takiego wyniku nie osiągnął dotąd
żaden z jej kontrkandydatów. Jak ocenia Pan
wyniki głosowania oraz
dotychczasową kampanię wyborczą?
Z wyników jestem bardzo zadowolony. 5706 głosów, minimalna strata do
obecnej burmistrz oraz 15
z 21 mandatów do Rady
Miasta dla naszego ugrupowania to fantastyczny
wynik. Jest on wypadkową dużej aktywności
kandydatów, ich wieloletnimi działaniami społecznymi na rzecz mieszkańców, wspólnej kampanii
wyborczej – dzięki czemu
była bardziej widoczna i
jednocześnie tańsza (za
jednego „mobilka”, czy baner płaciły trzy osoby)
Przed nami druga
tura wyborów. Zanosi
się na ostre starcie. Proszę przekonać wyborców, dlaczego powinni

głosować na Pana?
Faktycznie ugrupowanie pani Rogala-Kończak
gra ostro. Co rusz dochodzą do mnie słuchy, że w
dzielnicach, a szczególnie
w Janowie rozsiewane są
plotki, że niby jestem od
6 lat bezrobotny, że mam
piątkę nieślubnych dzieci z trzema kobietami, że
nic nie robię, tylko siedzę
na boisku albo że należę
do Kościoła Zielonoświątkowego – mówi z pobłażliwym uśmiechem Michał
Pasieczny - Natomiast
wyjątkową nikczemnością
ze strony „zwolenników”
pani Rogala-Kończak jest
wmieszanie
w
czarną
kampanię mojej żony oraz
6 – letniego synka. Tego im
nigdy nie zapomnę. Szczególnie, że nie wykorzystuję
w materiałach wyborczych
mojej rodziny. Tę sferę
chcemy zachować dla siebie.
Mieszkańcy mają wybór
pomiędzy kończącą trzecią
kadencję burmistrzem, a
młodszą osobą znacznie
bardziej dynamiczną, nie
bojącą się wyzwań i dzia-

łającą społecznie 10 lat w
Rumi, która wyciszyła w
znacznym stopniu konflikty i kłótnie podczas sesji
pomiędzy panią burmistrz
a radnymi.
Jeśli pan wygra wybory, od czego zacznie
pan urzędowanie na fotelu burmistrza?
Na początku zapoznam
się z faktycznym stanem
miasta oraz urzędu, gdyż
do wielu informacji nie
mieliśmy dostępu lub był
on bardzo utrudniany.
Wiadomo, ze jest pan
kandydatem
Platformy Obywatelskiej, ale
w pracy burmistrza a
więc rządzeniu miastem będzie Pan musiał
się oprzeć na szerszej
bazie. W jaki sposób
chce pan pozyskać inne
środowiska, w tym konkurencyjne partie polityczne?
Pokazaliśmy
przez
ostatnie 2 lata działalności
w Radzie Miejskiej, że najważniejsze są dla nas sprawy służące mieszkańcom,
bez względu na szyld polityczny. Wspólnie z Arielem

Sinickim mamy swój udział
we wszystkich rumskich
inwestycjach ostatnich 4
lat, gdyż zawsze głosowaliśmy za. Ponadto mocno postawiliśmy się w sprawach
społecznych, kiedy kończąca kadencje burmistrz
chciała podjąć uchwałę
likwidacyjną Przedszkola
„Słoneczna Jedynka”, podnieść lokalne podatki na
maksymalne dopuszczalne przez ministerstwo, czy
też wprowadzić zabudowę
blokową w osiedla domków
jednorodzinnych. Wspólnie
z PiS-em, Samorządnością
i radnymi niezależnymi
spowodowaliśmy, że Przedszkole nadal bardzo dobrze funkcjonuje, podatki
mamy relatywnie niskie, a
mieszkańcy z osiedla domków jednorodzinnych mogą
spać spokojnie.
W naszym postępowaniu nic się nie zmieni – najważniejsze będzie
rozwiązywanie problemów
mieszkańców oraz dynamiczny rozwój miasta.
Dziękuję bardzo za
rozmowę.
Anna Kuczmarska

„W poprzedniej kadencji nie udało się
również uzyskać właściwie żadnych środków unijnych.”
-Krystyna Kłosin
Wystąpienie Michała Pasiecznego na konwencji w Hotelu Falko
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Dajemy szansę
Michałowi Pasiecznemu
Z Kazimierzem Klawiterem - liderem „Samorządności” rozmawia Anna Kuczmarska.

Klub Radnych „Samorządność”. Od lewej: Janusz Wolański, Kazimierz Klawiter, Maria Bochniak.

A.K. Jak Pan skomentuje wyniki I tury
wyborów? Wszak jeszcze wybory się nie
skończyły, a już mamy
„trzęsienie ziemi”.
K.K.: No, widzi Pani.
Sama sobie Pani odpowiedziała. Istotnie, mamy
„trzęsienie ziemi”, ale mówiąc językiem gastronomicznym, mamy jeszcze
wisienkę na torcie, czyli dogrywkę finałową w
wyborach na burmistrza.
Co do wyników wyborów
do Rady Miejskiej to nadspodziewanie dobry jest
wynik Platformy Obywatelskiej - 15 mandatów.
Przy trzech mandatach
Gospodarności,
dwóch
Prawa i Sprawiedliwości
i jednym Samorządności jest to wyniki imponujący, porównywalny z
wynikiem z pierwszych
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wyborów samorządowych
w Rumi, kiedy to komitet
MKO Solidarności zdobył
27 mandatów, a dwudziesty ósmy przypadł Elżbiecie Rogala-Kończak. Było
to ćwierć wieku temu, zupełnie inna sytuacja i zupełnie inna polaryzacja w
radzie, chociaż pozostały
te same skrzypiące krzesła w sali obrad. Oczywiście tak wysoki wynik
PO niekoniecznie oznacza
przytłaczającą przewagę
w preferencjach, bowiem
jak
pokazują
wyniki,
PO zdobyła 28%, a ilość
mandatów Platformy jest
skutkiem nowego sposobu
rozdziału. Niemniej jednak, z werdyktami wyborców się nie dyskutuje
i Platforma bierze pełną
odpowiedzialność za Miasto.
A.K.: A jak Pan sko-

mentuje słaby wynik
Samorządności, bo jeden mandat nie może
być nazwany sukcesem?
K.K.: Rzeczywiście, nie
jest to wynik imponujący,
jest to porażka, ale nie
klęska, bowiem kilku naszych kandydatów otarło się o mandat, a wynik
Samorządności
należy
połączyć z wynikiem Naszej Rumi, gdyż mieliśmy
wspólnego kandydata na
burmistrza i operowaliśmy w tym samym, bezpartyjnym
elektoracie,
więc nasz wynik (w sensie procentowym) jest porównywalny z wynikiem
Gospodarności,
która
(jak przypomnę) miała w
ustępującej radzie 9 mandatów, a Samorządność 3.
A.K.: Jak Pan skomentuje wynik wybo-

rów na burmistrza?
K.K.: No właśnie. Ten
wynik jest zgodny z założeniem, przy czym sądziłem raczej, że wynik
Bogdana Formelli będzie
wyższy niż Michała Pasiecznego. Tutaj się pomyliłem, ale jak powiedziałem przed wyborami, do
drugiej tury wszedł jeden
z dwóch niezłych, młodych kandydatów. Wyborcy zdecydowali, że jest to
Michał Pasieczny, który
niewiele ustępuje „dwunastoletniej Burmistrz”.
Wynik - 37% do 35%
praktycznie przesądza o
wygranej Pasiecznego w
drugiej turze.
A.K.: A czy wierzy
Pan, że ekipa Pasiecznego sprosta wyzwaniom, jakie stoją przed
Rumią?

K.K.: Wie Pani, pewności nie mam. Wiem
na pewno, że urzędująca
Burmistrz
doprowadziła miasto do ruiny (nad
wskaźnikami ekonomicznymi nie chcę się w tej
chwili rozwodzić) natomiast ekipa Pasiecznego
daje przynajmniej szansę, a Rumia ma niestety
strasznie dużo straconego
czasu.
A.K.: Jak wiemy z
wyników do Powiatu,
nie wszedł Pan w skład
Rady Powiatu.
K.K.: No, niestety tak
się stało. Elektorat postawił na mandat młodszy i
ładniejszy, ale generalnie
cieszę się z wyników w
mieście, zwłaszcza z tego,
że wszystkie znaczące
programy wyborcze posługują się tymi samymi

pojęciami, o które od 4 lat
prowadzę
nieustępliwy
bój. Mogę z satysfakcją
powiedzieć, że przekonałem istotne ugrupowania
polityczne do swojego programu, tzn. konieczności
uporządkowania
przestrzeni, koncepcji programowo-przestrzennej
centrum miasta i ciągu
spacerowego wzdłuż Zagórskiej Strógi. Platforma jeszcze nie mówi o
powiecie grodzkim, ale
i na to przyjdzie czas.
Cztery lata temu mówienie tym samym językiem
wydawało się niemożliwe.
Tak więc w najbliżą niedzielę ja i Samorządność
(i cała moja rodzina) dajemy szansę Michałowi
Pasiecznemu.
A.K.: Bardzo dziękuję za rozmowę.

AKTUALNOŚCI
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Zwycięzcy o wyborach

Michał Kryża
Prawo i Sprawiedliwość
Uczestniczyłem cztery razy
w wyborach samorządowych.
Chciałbym podziękować moim wyborcom, skala poparcia była dla mnie

Ariel Sinicki
Platforma Obywatelska
Na początku chciałbym
podziękować mieszkańcom
Rumi za zaufanie którym
nas obdarzyli.
Jeszcze chyba nigdy w
historii Rumi nie zdarzyło
się, aby jedno ugrupowanie
zdobyło 3/4 miejsc (15 na
21) w Radzie Miejskiej. Nasi
kandydaci wykonali ogromną pracę. Większość z nich
nie poprzestała na wrzuceniu ulotki do skrzynki, lecz
chodziła od drzwi do drzwi
i przekonywała mieszkańców do siebie. To przyniosło
efekty. Innym powodem tak
dobrego wyniku jest gra
zespołowa, którą prowadziliśmy. Wspieraliśmy się
nawzajem i pomagaliśmy
sobie. Jednak największą
pracę wykonał Michał Pasieczny. To on jest głownie
ojcem tego sukcesu. Człowiekiem, który nas zorganizował i poprowadził
do zwycięstwa. Jego zapał

miłym
zaskoczeniem.
Jest nas - co prawda - w
Radzie tylko dwóch reprezentujących Prawo i Sprawiedliwość, więc przy 15
radnych Platformy Obywatelskiej zapowiada się
całkiem ciekawa forma
współdziałania.
Mam
wrażenie,
że
kampania była ciekawa,
z wyraźną osią podziału i mimo wszystko dość
spokojna. Można powiedzieć, że w Rumi mamy
się o co spierać, bowiem
miasto stoi przed bardzo
poważnymi wyzwaniami
i musi odpowiedzieć na
bardzo istotne pytania.
Mam wrażenie, że Rumia
w tej kampanii na główne
pytania, co do kierunku
rozwoju, odpowiedziała.
A podstawowe pytanie to:
Dynamiczny rozwój czy
stagnacja? Jedno wiemy

na pewno – ekipa Elżbiety
Rogala-Kończak oznacza
zastój i tracenie dystansu w stosunku do innych
miast.
Ekipa, która wygrała
co prawda nie gwarantuje dynamicznego rozwoju, ale daje szansę. Czy
ją wykorzysta? Tego nie
wiem, ale mam nadzieję.
Trochę będzie mi ciężko, jako członkowi Prawa i Sprawiedliwości,
wspierać ekipę Platformy Obywatelskiej, ale w
sprawach przyziemnych,
dotyczących gminy, prawdopodobnie się dogadamy.
Jednym słowem, jestem
za wybraniem szansy dynamicznego rozwoju.

i entuzjazm spowodował,
że nasza wiara w hasło że
„Rumia zasługuje na więcej” była niezniszczalna.
Innym powodem takiego a nie innego głosowania
naszych mieszkańców (co
wynikało z rozmów z nimi),
jest też zmęczenie obecną
od kilku kadencji sytuacją
w Rumi. Ludzie nie chcą
kłótni i wojen, na których
wszyscy tracą. Chcą zgody
ponad podziałami, dla dobra miasta, którą my gwarantujemy.
Pokazaliśmy
już to wspólnie z Michałem
Pasiecznym podczas kończącej się kadencji Rady
Miejskiej. Kiedy trzeba było
powstrzymać zapędy Pani
Burmistrz do ustanowienia
maksymalnych podatków,
zlikwidowania przedszkola
„Słoneczna Jedynka” czy
też wybudowania bloków
w osiedlach domków jednorodzinnych głosowaliśmy
wspólnie z Prawem i Sprawiedliwością, Samorządnością i niezrzeszonymi, aby
do tego nie dopuścić. Kiedy natomiast uważaliśmy
że po głosowaniu przeciw
zmianom do budżetu, proponowanym przez Panią
Burmistrz, rozpęta się w
Rumi jeszcze większa wojna polityczna, na której najbardziej stracą mieszkańcy,
głosowaliśmy za ich przyjęciem wspólnie z Gospodarnością.
Przed nami druga tura
wyborów na Burmistrza
miasta. W sytuacji, w której
3/4 radnych jest z jednego

ugrupowania, nasze miasto
potrzebuje Burmistrza, który nie będzie się z tą radą
kłócił, robił jej na złość czy
też udowadniał, kto jest
ważniejszy. Już to za często
przerabialiśmy w historii
naszego miasta. Potrzebujemy Burmistrza, który chce
współpracy, zgody i zakończenia tej trwającej od lat
wojny w Rumi. Burmistrza,
który zacznie w końcu zdobywać dla nas duże środki
marszałkowskie i unijne,
który podejmie strategiczne
decyzje dla naszego miasta
odnośnie jego centrum, siedziby Urzędu Miasta czy
też bezkolizyjnych przejazdów przez tory. Człowieka
który zleci urzędnikom prace nad Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego, aby ochronić
rumską społeczność przed
budową bloku w blok, tak
jak ma to ostatnio miejsce
np. w Janowie czy też budową osiedli wielorodzinnych
w zabudowie domów jednorodzinnych, tak jak ma to
miejsce w innych dzielnicach.
Dlatego apeluję do Państwa i proszę o oddanie głosu w drugiej turze wyborów
które odbędą się 30 listopada na Michała Pasiecznego. Nie patrzmy na konflikty, do których dochodzi
w sejmie, tylko zagłosujmy
razem na zgodę dla naszej
małej ojczyzny – Rumi.

Piotr Bartelke
Platforma Obywatelska

Jest to moja pierwsza
kadencja w Radzie MiejPozdrawiam, skiej Rumi.

Michał Kryża

Pozdrawiam serdecznie.
Ariel Sinicki

Cieszę się i mam wielką
satysfakcję, że zasiądę w
nowej Radzie Miasta, a to
dzięki mieszkańcom, którzy udzielili mi zaufania
oraz poparcia, którym bardzo za pośrednictwem „Gazety Rumskiej” chciałbym
serdecznie
podziękować.
Z ważniejszych wydarzeń
dla miasta będzie wybudowanie w końcu nowego Ratusza oraz wybudowanie
wiaduktu w Janowie, który
łączyłby się bezkolizyjnie z
krajową „szóstką”. Zadanie, które przerosło i było
niemożliwe do przeprowadzenia dla obecnych władz,

pomimo że mieszkańcy
wskazywali taką potrzebę.
Kolejnym dowodem braku
współpracy pani burmistrz
z mieszkańcami jest fakt,
że wszystkie projekty z
Budżetu Obywatelskiego,
które zostały złożone przez
członków Platformy Obywatelskiej zostały odrzucone. Tak naprawdę były
to projekty mieszkańców,
a my jedynie podjęliśmy
się, aby projekty złożyć formalnie w urzędzie. Prawdę
mówiąc niczego innego nie
spodziewałem się po tej
pani, po prostu do samego
końca działa przeciwko
mieszkańcom.

Kampania wyborcza
Kampania odbyła się
w zdrowej rywalizacji, a
dowodem na to jest podpisanie przez komitety
wyborcze deklaracji o pozytywnej kampanii wyborczej w wyborach samorządowych, oczywiście poza
jednym znanym w Rumi
ugrupowaniem, które woli
się kłócić i budować niezgodę dla Rumi. Jesteśmy
usatysfakcjonowani,
że
Platforma
Obywatelska
poprzez grę drużynową i
wspieranie
kandydatów
uzyskała tak bardzo dobry
wynik 15/21 mandatów w
Radzie Miasta. Oczywiście
zamierzamy współpracować z pozostałymi radny-

mi dla dobra mieszkańców
Rumi, ale współpraca będzie wyłącznie zależała od
woli pozostałych kandydatów, nic na siłę.

Jak oceniam
wyniki wyborów
Myślę, że ta spora zmiana, która nastąpiła w składzie radnych, szczególnie
tych, którzy po raz pierwszy zasiadają w radzie,
może otworzyć nowe szanse i świeży pogląd na nasze
miasto. Rumia się otworzy
i zacznie rozwijać, będziemy korzystać z funduszy
unijnych, bo to już ostatni
dzwonek dla takich projektów. Osiem lat przespano i
trudno będzie to nadrobić.
Od początku kadencji
będziemy nastawieni na
współpracę ze wszystkim
członkami Rady wraz z
burmistrzem, a przede
wszystkim musimy mieć
na uwadze dobro całego
miasta, wszystkich dzielnic, a co za tym idzie, nie
będzie tu miejsca na kłótnie i spory polityczne.
Wszystko ponad podziałami dla dobra Rumi i jego
mieszkańców.

Pozdrawiam,
Piotr Bartelke

Jeden z uczestników konwencji poparcia dla Michała Pasiecznego.
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Wybierz wieloletni plan rozwoju Rumi!

REKLAMA

Materiał sfinansowany przez KW Platforma Obywatelska RP
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Przejazdy drogowe przez tory kolejowe

Dlaczego Rumia przez tyle lat nie
wynegocjowała środków na budowę
potrzebnych przejazdów?
Brak koncepcji oznacza
brak możliwości.

Potrzeba budowy przejazdów przez tory kolejowe
w Rumi jest bardzo duża.
W zależności od lokalizacji
powinny to być podziemne
tunele bądź wiadukty. Tymczasem, pomimo konkretnych lokalizacji wskazywanych przez drogowców, do
tej pory nie nie opracowano
koncepcji ich budowy. Jest
to ogromny błąd, bo tylko z
gotową dokumentacją można starać się o pozyskanie
środków zewnętrznych na
takie inwestycje.

Konieczność aplikowania
o środki zewnętrzne.

Budżet Rumi jest faktycznie zbyt mały. Są jednak pewne możliwości
pozyskania środków zewnętrznych lub budowy
części przejazdów przy
okazji innych, dużych inwestycji takich jak rozbudowa
linii kolejowej (Fundusz

Kolejowy), modernizacja torowisk SKM (poprzez oddanie części gruntów na rzecz
spółki SKM). Duże możliwości daje też podpięcie budowy wiaduktu czy tunelu
pod projekty związane z
węzłami przesiadkowymi,
czyli w okolicach stacji kolejowych (środki ZIT z RPO).
Miasto może się też starać
w samym Ministerstwie o
dotację z Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko, uzasadniając
budowę przejazdu za strategiczną inwestycję łagodzącą brak OPATu.

Rumia traci szansę
za szansą.

Tymczasem tracimy co
chwila kolejne szanse na
sfinansowanie przejazdów.
Jedną z nich była budowa
ulicy
Towarowa-Cegielnianej prowadzona przez
powiat wejherowski. Przy
okazji tej inwestycji wzdłuż
torów Reda wynegocjowała wiadukt, rondo i szereg

udogodnień. Co w Rumi?
Przejazd jednokierunkowy,
oprotestowany przez mieszkańców Zagórza, wybudowany pomimo lepszych wariantów rekomendowanych
przez Generalną Dyrekcję
Dróg Krajowych i Autostrad. Dodatkowo żadnego
przejazdu, niefortunne wykończenie okolic przejazdyu
na ul. Zbychowskiej, jednokierunkowy wjazd na ulicę
Towarową z ul. Sobieskiego, źle wyprofilowana droga w okolicach Płk.Dąbka i
Strzeleckiej (zbiera się tam
woda przy każdej większej
ulewie).

mamy 6 przejazdów przez
tory, kiedy w Rumi zaledwie dwa i pół, w tym jeden

kursowania SKM.
Skoro w Sopocie się udało, to dlaczego w Rumi nie?

do zupełnej likwidacji. W
przeciągu kilku lat przejazd
na ul. Zbychowskiej będzie
musiał zostać zlikwidowany po wybudowaniu dodatkowego toru na potrzeby
pociągów dalekobieżnych i
zwiększenia częstotliwości

A może dlatego, że Rumia
nie jest powiatem grodzkim
i nie może sama decydować
o części inwestycji drogowych? Na pewno nie jest
tak, że naszemu miastu należy się mniej środków.

Przykład Sopotu pokazuje,
że „się dało”.

Opóźnienie Rumi w rozwoju komunikacji w mieście spowodowane jest w
głównej mierze brakiem
całościowej koncepcji rozwoju transportu, który odbija się brakiem pomysłu i
możliwości przy drobnych
inwestycjach. Problem z
przejazdami kolejowymi w
Rumi najłatwiej naświetlić porównując Rumię (48
tys. mieszk.) do znacznie
mniejszego Sopotu (38 tys.).
W trójmiejskim kurorcie

Gdzie przejazdy w Rumi?

Jeszcze na pierwszej
konferencji Stowarzyszenia
RUMiA w 2011 r. ówczesny
wiceprezes, mgr inż. Rafał
Kaźmierczak
wymieniając kolejno elementy infrastruktury drogowej, które
należałoby usprawnić w
naszym mieście, wskazał
3 najlepsze lokalizacje budowy przejazdów. Na konferencji byli obecni przedstawiciele władz miejskich.
Oto one:
Janowo, na przedłużeniu
ul. Gdańskiej.
Biała Rzeka, przedłużenie naprzeciwko Portu Rumia (Auchan)
Zagórze,
przedłużenie
ul. Hodowlanej
Wariant trzeci stał się
niestety już nieco droższy
po sprzedaży przez panią
Burmistrz działek miejskich potrzebnych dla tej inwestycji. Stało się tak mimo
protestu ze strony Klubu
Samorządność Rumia w
Radzie Miejskiej. Pozostaje
nam wierzyć, że w przyszłej
kadencji władz miejskich
powstaną odpowiednie koncepcje, które pomogą naszemu miastu się rozwinąć.
Sławina Klawiter

Janowo, na przedłużeniu ul. Gdańskiej.
REKLAMA

Biała Rzeka, na wysokości Auchan.

Zagórze, przedłużenie ul. Hodowlanej
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Przedstawiciele Rumi
w Radzie Powiatu
Wejherowskiego
Ludwik Bach

Platforma Obywatelska
Urodzony w Rumi. Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Rumi. Prezes oddziału ZKP w Rumi. Przewodniczący Rady
Miejskiej Rumi (1990 - 1994), Radny Rady
Powiatu Wejherowskiego (1998 - 2010),
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu (2002 2006). Znawca historii Rumi i regionu.

Leszek Winczewski
Platforma Obywatelska

Animator kultur. Wykształcenie wyższe
- od 20 lat kieruje Domem Kultury SM Janowo w Rumi. Radny Powiatu Wejherowskiego w latach 2002 - 2014.
Michał Pasieczny jako zawodnik rugby...

mąż i ojciec...

Michał Pasieczny ma 37 lat. Od ponad 18 lat mieszka w Rumi.
Ukończył dwa kierunki studiów na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Gdyni: Inżynierię Zarządzania Remontami oraz Eksploatację Siłowni
Okrętowych.
Przez 10 lat pracował w dziale serwisu w jednej z wiodących kompanii piwowarskich, a obecnie w firmie zajmującej się doradztwem i komunikacją.
Od 2004 roku pracuje w klubie Arka Rumia jako wolontariusz zajmując się
pozyskiwaniem środków finansowych, administracją, organizacją zawodów,
a także prowadzeniem treningów.

a tu jest mama Michała
W wyborach samorządowych w 2010 roku uzyskując najlepszy wynik ze
wszystkich kandydatów na radnych miejskich Platformy Obywatelskiej
w Rumi objął mandat.

Jolanta Król

Platforma Obywatelska
Wykształcenie wyższe. Od 1987 rokumenedżer sportu w MOSiR Rumia. Aktywny działacz w lokalnych stowarzyszeniach
sportowych. Przewodnicząca Rady Sportu
w Rumi. Radna Powiatu Wejherowskiego.
Przewodnicząca Komisji Sportu i Turystyki.

Ewa Pasieczna

Platforma Obywatelska
58 lat, w Rumi mieszka od 18 lat. Dwoje
dzieci i dwójka wnucząt. Syn i córka wraz
z rodzinami mieszkają w Rumi. Od prawie
20 lat związana z działalnością finansową i
ubezpieczeniową. Propagatorka zdrowego
stylu życia i zdrowego żywienia.

W latach 2010 - 2013 był Przewodniczącym Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji.
Jest również członkiem Komisji Finansowo-Budżetowej 2010-2014.
We wrześniu 2013 roku został powołany przez Radę na funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej Rumi.
kandydat na burmistrza...

Łucja Słowikowska
Prawo i Sprawiedliwość

Lat 60, urodzona w Rumi, mezatka,
2 dorosłych dzieci. Wieloletnia radna miasta i powiatu wejherowskiego.
Członek Akcji Katolickiej i stowarzyszenia „EFAS” oraz członek zarządu
fundacji „Słowo”.

Witold Reclaf

Prawo i Sprawiedliwość
Lat 49, zonaty, dwójka dzieci, wykształcenie wyzsze prawnicze, ukonczył podyplomowe studia w zakresiefi
nansów i bankowosci, zdał panstwowy
egzamin dla kandydatów do rad nadzorczych.

Anna Jamróz
Wspólny Powiat

...oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi.
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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.
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Nowa Rada Miejska Rumi
Leszek Grzeszczyk

Marcin Kaczmarek

Jolanta Dobrzeniecka

34 lata, od urodzenia związany z Rumią, przedsiębiorca prowadzący działalność doradczą.

Lat 37. Od 1988 roku mieszkaniec
Rumi. Wykształcenie średnie techniczne.
Prowadzi działalność gospodarczą. Założyciel i zawodnik Arka Rumia Rugby.
Należy do stowarzyszenia zajmującego się
pracą z trudną młodzieżą.

Urodzona w Gdyni w 1976 roku. Od 10
lat mieszka w Rumi. Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w
Gdańsku. Od 14 lat pracuje jako nauczyciel wychowania fizycznego w SP nr 1,
pełni tam również funkcję koordynatora
ds. promocji zdrowia.

Tomasz Urbaniak-Dzienisz

Piotr Bartelke

Karolina Rydzewska

39 lat. Od najmłodszych lat mieszka w
Rumi. W 2007 roku założył działalność
gospodarczą o profilu klimatyzacyjnym,
której obecnie jest współwłaścicielem.
Jego pasją jest sport oraz promocja zdrowego stylu życia.

50 lat, wykształcenie wyższe, absolwent wydziału Prawa i Administracji
UG, żonaty, dwoje dzieci, od urodzenia
mieszkaniec Rumi. Zaangażowany w
działalność wielu rumskich organizacji
społecznych, m.in. prezes Stowarzyszenia
Mieszkańców „Janowo”.

34 lata. Członek Zarządu Regionalnego
Gdańskiego NSZZ Solidarność. Obecnie
pisze pracę podyplomową na temat pozyskiwania środków unijnych w celu przeciwdziałania patologii społecznej.

Maria Bochniak

Ariel Sinicki

Michał Kryża

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.

37 lat, żonaty, ojciec 8-letnich bliźniaczek. Absolwent politologii na UG, ukończył również zarządzanie i marketing na
BWSH. Radny minionej kadencji. Pracuje
jako menedżer w restauracji. Honorowy
Dawca Krwi.

Lat 49, żonaty. W Rumi mieszka
od urodzenia. Absolwent Technikum
Hodowli i Nasiennictwa w Rzucewie,
pracuje w prywatnej firmie jako specjalista ds. spedycji. Pasjonat turystyki rowerowej.

Magdalena Mrowicka

Hanna Cegielska

Henryk Grinholc

29 lat. Od 18 lat mieszka w Rumi.
Ukończyła SP nr 4 oraz LO nr 2 w Rumi.
Edukację kontynuowała na UG na wydziale Ekonomii oraz na Zarządzaniu. Specjalistka w dziedzinie rachunkowości, od 10
lat prowadzi biuro rachunkowe.

39 lat. Mieszkanka Rumi od 2000
roku. Fizjoterapeutka, absolwentka
Gdańskiego Uniwesytetu Medycznego. Mężatka, ma dwójkę dzieci w
wieku szkolnym.

W Rumi od urodzenia. Wykształcenie średnie techniczne. Żonaty, ma
troje dzieci. Radny Miasta Rumi 3
kadencji. Prowadzi gospodarstwo
rolne, a ostatnio również rodzinną
firmę - dom bankietowy.

Małgorzata Łoboz

Teresa Jałocha

Beata Ławrukajtis

Całe życie związana z Rumią i pracą w
szkole na terenie Rumi. Ukończyła studia
pedagogiczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Słupsku oraz historię i politologię na Uniwersytecie Gdańskim.

Urodzona w Szczecinie w 1960 roku.
Od 1994 roku mieszka w Rumi. Mężatka,
trójka dzieci. Ukończyła Policealną Szkołę Zawodową im. T. Hubnera na kierunku radiowo-telewizyjnym oraz studiowała
Edukację Artystyczną w zakresie sztuk
plastycznych na ASP.

Urodzona w 1974 r. w Gdyni. Mężatka,
matka dwójki dzieci. Ukończyła studia na
Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Od 1998 roku pracuje w branży
ubezpieczeniowej. Założycielka Komitetu
Mieszkańców Dzielnicy Zagórze.

Krzysztof Woźniak

Florian Mosa

Marek Chodnicki

56 lat, urodzony w Rumi, żona Barbara
oraz synowie Michał i Piotr. Wykształcenie wyższe prawnicze, ukończył studia
podyplomowe z organizacji i zarządzania
na UG. Prezes MKS Orkan Rumia. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

Lat 63, rodowity Rumianin. Absolwent I LO w Rumi i PG, inżynier
budownictwa lądowego. Projektant,
zatrudniony w Biurze Projektów Budownictwa Wiejskiego i Miejskiego
w Gdańsku. Od 2002 r. radny Rady
Miejskiej Rumi.

36 lat, żonaty. Związany z Rumią
od dziecka. Ukończył Szkołę Podstawową nr 1 w Rumi oraz Technikum
Samochodowe w Wejherowie. Naukę
kontynuował na UG, gdzie 3 lata
temu obronił doktorat. Obecnie jest
m.in. adiunktem na PG.

Michał Pasieczny

Tadeusz Piątkowski

Lucyna Szypuła

Lat 37, żonaty, ojciec 6-letniego syna.
Ukończył dwa kierunki studiów na AM w
Gdyni: Inżynierię Zarządzania Remontami oraz Eksploatację Siłowni Okrętowych.
Pracował w jednej z wiodących kompanii
piwowarskich, a obecnie w firmie zajmującej się doradztwem i komunikacją.

Nauczyciel akademicki Politechniki Gdańskiej. Przez 3 lata mijającej kadencji przewodniczący Rady
Miejskiej. Obecnie pełni funkcję
przewodniczącego Rady Nadzorczej
SM „Janwo”.

45 lat. Od 8 lat mieszka w Rumi. Matka
trójki dzieci. Ukończyła Studium Nauczycielskie w Gdyni oraz studia pedagogiczne
w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Słupsku. Pracuje jako nauczyciel w klasach
młodszych.

Okręg 1 - Platforma Obywatelska

Okręg 2 - Platforma Obywatelska

Okręg 3 - Samorządność Rumia

Okręg 4 - Platforma Obywatelska

Okręg 5 - Platforma Obywatelska

Okręg 6 - Platforma Obywatelska

Okręg 7 - Platforma Obywatelska

Okręg 8 - Platforma Obywatelska

Okręg 9 - Platforma Obywatelska

Okręg 10 - Platforma Obywatelska

Okręg 11 - Gospodarność

Okręg 12 - Platforma Obywatelska

Okręg 13 - Prawo i Sprawiedliwość

Okręg 14 - Gospodarność

Okręg 15 - Platforma Obywatelska

Okręg 16 - Platforma Obywatelska

Okręg 17 - Prawo i Sprawiedliwość

Okręg 18 - Gospodarność

Okręg 19 - Platforma Obywatelska

Okręg 20 - Platforma Obywatelska

Okręg 21 - Platforma Obywatelska
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Władze Rumi nie radzą sobie z pozyskiwaniem dotacji unijnych

To kompromitacja
Pismo „Wspólnota” podsumowało wykorzystanie
przez samorządy lokalne
środków unijnych na latach
2009-2012. Z rankingu wynika, iż miasto Rumia znalazło się na ostatnim 123.
miejscu w województwie
pomorskim w przeliczeniu
pozyskanych funduszy na 1
mieszkańca. Jednocześnie
Rumia zajmuje 119 lokatę
pod względem ogólnej kwoty pozyskanych środków
unijnych. Zdobyła tylko
2,1 mln złotych. Biorąc pod
uwagę potencjał miasta i
jego atrakcyjne położenie,
a także porównując zastój
Rumi z aktywnością innych
miast i gmin, można skwitować to jedynym słowem:
kompromitacja.
Oczywiście jest to kompromitacja władz samorządowych
Rumi z burmistrz Elżbietaą
Rogala-Kończak na czele.
Rumia stała się przysłowiową sypialnią bez określonego miejskiego, samodzielnego oblicza.
Zróżnicowanie w skuteczności
pozyskiwania
funduszy
europejskich
przez poszczególne jednostki samorządowe mówią
jednoznacznie, że Rumia
wlecze się na końcu stawki
samorządów. W niewielkich
gminach Gniewino, Szemud i Linia oraz w mieście Wejherowo wskaźnik
pozyskania pieniędzy z
UE przekracza 2 tys. zł na
jednego mieszkańca. Samorząd ok. 46-tysięcznej Rumi
pozyskał z UE zaledwie
46 zł na 1 mieszkańca, co
świadczy to o niezaradności i ociężałości władz samorządowych. To po prostu
kompromitacja.

RUMIA NA SZARYM KOŃCU

W województwie pomorskim, podobnie jak i w całej
Polsce, największym odbiorcą środków unijnych są
miasta na prawach powiatu. I tak Gdańsk otrzymał
aż 1,3 mld zł, Gdynia 410
mln zł, Sopot 404 mln zł,
natomiast miasto Słupsk
197 mln zł. Okazuje się, że
sięganie po większe dofinansowania łatwiejsze jest
dla większych i zamożniejszych jednostek samorządowych. Łatwiej im zmobilizować wymagany wkład
własny, łatwiej przeszkolić
pracowników lub wynająć
dobrą firmę konsultingową,
która pomoże w przygotowaniu wniosków. Czynniki
te z powodzeniem równoważą preferencje stosowane czasem w stosunku do
mniej zasobnych jednostek.
Ostatni ranking „Wspólnoty” skonstruowany został
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według kryterium pozyskania środków z UE przez samorządy w przeliczeniu na
1 mieszkańca. Mnożąc opublikowane dane przez liczbę
mieszkańców każdej ze 123
gmin województwa pomorskiego dowiedzieliśmy się,
ile pieniędzy zdołały realnie pozyskać lokalne samorządy. Oczywiście, prym
wiodą cztery miasta na
prawach powiatu: Gdańsk,
Gdynia, Sopot, Słupsk.
Bliskie nam sąsiedzko
i pod względem mieszkańców Wejherowo otrzymało
w tym okresie 18,7 mln zł.
To jeden z lepszych rezultatów w województwie pomorskim i 20 wynik na 123
samorządy.

WEJHEROWO POTRAFI,
RUMIA NIE

Gdy w Grodzie Wejhera
od kilku lat prowadzona
jest wielokierunkowa przebudowa miasta, budowa
miejskiej
infrastruktury,
ulic, ścieżek rowerowych,
ciągów dla pieszych i obiektów użyteczności publicznej, rozszerzany jest zakres
promocji, atrakcyjność kulturalna, sportowa, itp. Zrewitalizowano Śródmieście i
Parki Miejski, wyremontowano Kalwarię Wejherowską, wybudowano Filharmonię Kaszubską. W Rumi
nie powstają tego rodzaju
obiekty, a centrum miasta
straszy szpecącą budą i klepiskiem.
Ekspert BCC ocenia, że
samorządy w zdecydowanej
większości są sprawne organizacyjnie i są najbardziej
aktywnymi beneficjentami
funduszy unijnych. Jednak
Rumia jest zdecydowanie
negatywnym przykładem.
- Dzięki aktywności samorządów zmienia się Polska gminna i powiatowa
- mówi Jerzy Kwieciński,
ekspert Business Centre
Club, wcześniej wiceminister rozwoju regionalnego.
- Wójtowie, burmistrzowie,
prezydenci zachowują się
trochę jak przedsiębiorcy.
Następuje ogólna profesjonalizacja lokalnej administracji, którą wymuszają
m.in. pieniądze unijne. Samorządowcy, dbając o swój
teren, inwestują pieniądze
z lokalnych budżetów i
zdobywają środki, głównie
unijne, z zewnątrz. Chcą
zapewnić jak najwyższy poziom życia w swojej gminie,
w tym poziom usług publicznych. Dbają również o
rozwój gospodarki.
Z ogólnopolskich danych
wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są
głównym odbiorcą pomocy

unijnej na lata 2007-2013.
Dostały 71,3 mld zł. To
więcej niż przedsiębiorstwa
(69,3 mld zł) i administracja rządowa (58,9 mld zł).
Do końca ubiegłego roku
jednostki samorządu terytorialnego były w trakcie
realizacji projektów (lub
już je zakończyły) o wartości 112,5 mld zł (podpisane
umowy). Na inwestycje te
Bruksela dorzuca 71,3 mld
zł, czyli około 64 proc. W
sumie gminy, powiaty i województwa wykorzystują 30
procent wszystkich pieniędzy. Jednak nie Rumia.

MNIEJ WODY
W STRUMIENIU

Rosnący nieprzerwanie
od kilku lat strumień dotacji zaczyna powoli wysychać. Są to nadal znaczne
kwoty, zdecydowanie wyższe niż w pierwszej dekadzie XXI wieku, ale niższe
niż w latach 2010–2011.
Na spadek dotacji wpływają dwie przyczyny: powolne
wyczerpywanie funduszy
przeznaczonych na okres
2007-2013 i trudności budżetowe samorządów z
mobilizowaniem
wkładu
własnego, potrzebnego do
absorpcji dotacji.
Dotychczasowe doświadczenia sugerują, że na
ponowny wzrost środków
możemy liczyć około roku
2016.
Ale będzie tak pod warunkiem, że sytuacja finansowa samorządów się
ustabilizuje i władze lokalne będą w stanie spełnić
warunki pozyskiwania dotacji.

STOLICA POWIATU
NAJLEPSZA

Na terenie powiatu wejherowskiego bezwzględnym
rekordzistą jest miasto
Wejherowo (18,7 mln zł),
chociaż bardzo dobrymi
wynikami mogą poszczycić
się także gminy Gniewino
(14,6 mln zł) i Szemud (14,4
mln zł).
Linię (11,3 mln zł) i Luzino (9,1 mln zł) należy zaliczyć do grona samorządów
dobrze i umiejętnie sięgających po unijne dotacje. Słabiej na tym tle wypadają
samorządowcy z Redy (6,0
mln zł), Choczewa (5,0 mln
zł) i gminy Wejherowo (5,1
mln zł), ale najsłabiej Rumi
(2,1 mln zł) oraz Łęczyc (1,8
mln zł).
Rumia traci jeszcze bardziej w przeliczeniu na 1
mieszkańca. W takim zestawieniu miasto to zajmuje ostatnie w województwie
123. miejsce.
Anna Kuczmarska

Zestawienie wykorzystania środków unijnych w latach 2009-2012 wg
rankingu „Wspólnoty”. Dużymi literami zaznaczono miasta i gminy w
powiecie wejherowskim.
1. Gdańsk - 1 693,0 mln zł
2. Gdynia - 228,0 mln zł
3. Sopot - 117,0 mln zł
4. Słupsk (m) - 80,1 mln zł
5. Pruszcz Gd. (m) - 44,8 mln zł
6. Kartuzy - 36,2 mln zł
7. Tczew (m) - 26,2 mln zł
8. Nowy Dwór Gd. - 23,9 mln zł
9. Starogard Gdański (m) - 23,2 mln zł
10. Krynica Morska - 22,4 mln zł
11. Chojnice (m) - 22,2 mln zł
12. Krokowa - 21,9 mln zł
13. Hel - 21,7 mln zł
14. Dzierzgoń - 21,5 mln zł
15. Brusy - 21,5 mln zł
16. Kościerzyna (m) - 20,0 mln zł
17. Tczew (w) - 19,5 mln zł
18. Czersk - 19,4 mln zł
19. Sierakowice - 19,1 mln zł
20. Puck (m) - 19,0 mln zł
21. WEJHEROWO (m) 18,7 mln zł
22. Sztum (m) - 18,1 mln zł
23. Dębnica Kasz. - 18,0 mln zł
24. Lębork - 17,6 mln zł
25. Debrzno - 16,8 mln zł
26. Puck (w) - 15,4 mln zł
27. Łeba - 14,8 mln zł
28. GNIEWINO - 14,6 mln zł
29. Stegna - 14,5 mln zł
30. SZEMUD - 14,4 mln zł
31. Cedry Wielkie - 14,3 mln zł
32. Kwidzyn (m) - 14,0 mln zł
33. Starogard Gd. (w) - 13,9 mln zł
34. Ustka (m) - 13,9 mln zł
35. Malbork (m) - 13,3 mln zł
36. Człuchów (m) - 13,1 mln zł
37. Bytów - 13,1 mln zł
38. Kępice - 11,6 mln zł
39. Trąbki Wielkie - 11,5 mln zł
40. Człuchów (w) - 11,4 mln zł
41. LINIA - 11,3 mln zł
42. Rzeczenica - 11,3 mln zł
43. Lipnica - 10,9 mln zł
44. Czarne - 10,9 mln zł
45. Chmielno - 10,7 mln zł
46. Żukowo - 10,7 mln zł
47. Przodkowo - 10,3 mln zł
48. Suchy Dąb - 10,2 mln zł
49. Nowa Wieś Lęb. - 10,0 mln zł
50. Władysławowo - 9,7 mln zł
51. Słupsk (w) - 9,3 mln zł
52. Karsin - 9,2 mln zł
53. LUZINO - 9,1 mln zł
54. Sztutowo - 9,1 mln zł
55. Miastko - 8,7 mln zł
56. Potęgowo - 8,3 mln zł
57. Kaliska - 8,0 mln zł
58. Stara Kiszewa - 8,0 mln zł
59. Tuchomie - 8,0 mln zł
60. Zblewo - 7,5 mln zł
61. Pszczółki - 7,2 mln zł
62. Somonino - 7,1 mln zł
63. Pruszcz Gd. (w) - 7,1 mln zł
64. Ustka (w) - 7,1 mln zł
65. Czarna Dąbrówka 7,0 mln zł
66. Skarszewy - 6,8 mln zł
67. Osieczna - 6,8 mln zł
68. Lipusz - 6,8 mln zł
69. Pelplin - 6,7 mln zł
70. Stary Targ - 6,5 mln zł
71. Subkowy - 6,4 mln zł
72. Główczyce - 6,3 mln zł
73. Nowy Staw - 6,3 mln zł
74. Kościerzyna (w) - 6,2 mln zł
75. Chojnice (w) - 6,2 mln zł
76. Stare Pole - 6,2 mln zł

77. Przechlewo - 6,1 mln zł
78. Lichnowy - 6,0 mln zł
79. Kołczygłowy - 6,0 mln zł
80. Kosakowo - 6,0 mln zł
81. REDA - 6,0 mln zł
82. Gniew - 6,0 mln zł
83. Wicko - 5,9 mln zł
84. Jastarnia - 5,7 mln zł
85. Sulęczyno - 5,7 mln zł
86. Kobylnica - 5,7 mln zł
87. Prabuty - 5,6 mln zł
88. Miłoradz - 5,6 mln zł
89. Liniewo - 5,6 mln zł
90. Koczała - 5,2 mln zł
91. Kolbudy - 5,1 mln zł
92. WEJHEROWO (w) 5,1 mln
93. CHOCZEWO - 5,0 mln zł
94. Lubichowo - 4,8 mln zł
95. Stężyca - 4,5 mln zł
96. Parchowo - 4,5 mln zł
97. Mikołajki Pom. - 4,3 mln zł
98. Studzienice - 4,2 mln zł
99. Przywidz - 4,1 mln zł
100. Konarzyny - 4,0 mln zł
101. Smętowo Graniczne - 4,0 mln zł
102. Kwidzyn (w) - 3,8 mln zł
103. Gardeja - 3,7 mln zł
104. Skórcz (w) - 3,7 mln zł
105. Nowa Karczma - 3,7 mln zł
106. Dziemiany - 3,6 mln zł
107. Borzytuchom - 3,4 mln zł
108. Trzebielino - 3,3 mln zł
109. Skórcz (m) - 3,3 mln zł
110. Damnica - 3,1 mln zł
111. Cewice - 3,0 mln zł
112. Bobowo - 2,8 mln zł
113. Ryjewo - 2,8 mln zł
114. Czarna Woda - 2,8 mln zł
115. Malbork (w) - 2,7 mln zł
116. Smołdzino - 2,6 mln zł
117. Sadlinki - 2,4 mln zł
118. Morzeszczyn - 2,2 mln zł
119. RUMIA - 2,1 mln zł
120. Łęczyce - 1,8 mln zł
121. Stary Dzierzgoń - 1,5 mln zł
122. Osiek - 1,2 mln zł
123. Ostaszewo - 1,0 mln zł
Znaczenie skrótów:
(w) - gmina wiejska
(m) - gmina miejska
Wartość projektów unijnych, zakończonych i w trakcie realizacji, w mln zł (stan
na IV 2011 r.). W pierwszej dwudziestce
wśród miast i gmin zabrakło Rumi:
1. Tczew (m) - 235 375 533
2. Pruszcz Gdański (m) - 125 346 668
3. Sierakowice - 118 037 003
4. Wejherowo (m) - 103 359 711
5. Kwidzyn (m) - 94 537 003
6. Kartuzy - 61 273 136
7. Hel - 61 118 303
8. Kościerzyna (m) - 52 599 421
9. Lębork - 51 707 392
10. Gniewino - 51 367 265
11. Bytów - 49 805 021
12. Chojnice (m) - 48 375 796
13. Szemud - 47 495 707
14. Krynica Morska - 46 620 671
15. Łeba - 46 431 011
16. Starogard Gdański (m) - 46 281 830
17. Tczew (w) - 43 828 890
18. Brusy - 39 458 105
19. Sztum - 34 966 600
20. Malbork (m) - 34 348 591
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Estetyczne przestrzenie publiczne
dają poczucie szczęścia
Rumia jest przepięknie położonym miastem.
Estetyka rumskich ulic
pozostawia jednak wiele
do życzenia. Tymczasem
wizerunek miasta postrzegany jest przez przeciętnego przechodnia przez pryzmat estetyki przestrzeni
publicznych. To od ich zagospodarowania zależy w
głównej mierze zadowolenie mieszkańców i ich poczucie współodpowiedzialności za miasto.

padku Rumi nie powinniśmy kopiować gotowych
pomysłów, ale rozpocząć
budowę własnego i niepowtarzalnego
wizerunku
w oparciu o specyficzne
cechy przestrzenne i krajobrazowe (nasza rzeka
Zagórzanka, nasz Park
Starowiejski) i tożsamość
miejsca (np. nawiązanie do
historycznej osady Cystersów czy bardziej nowocześnie – kolorowej przestrzeni kreatywności). Ważnym

tantów. Taką możliwość
rumianie otrzymają, jeśli
uda się doprowadzić do decyzji w sprawie zagospodarowania centrum miasta.
Fundusze na odpowiednie
wykończenie
głównego
placu, chodników i bezpiecznego dojścia do rzeki
z pewnością znalazłyby się
przy okazji budowy urzędu
miasta w samym jego centrum. Według koncepcji
Stowarzyszenia
RUMiA
pokoje urzędników powin-

spotkania
mieszkańców
z różnych okazji (konferencja, wernisaż, konsultacje społeczne, darmowe
warsztaty). Tego w Rumi
zdecydowanie
brakuje.
Stacja Kultura - choć piękna - nie pomieści większej
ilości uczestników.
Zadbany plac miejski
z dojściem do rzeki, trakt
pieszy przy Zagórzance i
okoliczne ulice warto ozdo-

Stoliki i krzesła chowane w podłożu. Wariant zaawansowany technologicznie. Całość ustawia się po
wciśnięciu przycisku.

Przykład estetycznego stoiska gastronomicznego w mieście.

Identyfikując
główne
problemy
wizerunkowe
na pierwszym miejscu
wymieniłabym brak zagospodarowanego centrum.
Chaos w samym sercu
miasta (patrząc od dworca, poprzez skrzyżowanie
Starowiejska/Dąbrowskiego) negatywnie wpływa na
samopoczucie rumian i ich
poczucie tożsamości z miastem.

aspektem jest też wprowadzenie kameralności i
tzw. „ludzkiej skali” planowania, tak aby miasto
zachęcało mieszkańców do
przebywania na skwerach,
alejkach i ławeczkach.
Kluczem do sukcesu jest
zaangażowanie mieszkańców w projektowanie ich
własnej przestrzeni przy
pomocy uznanych projek-

ny znajdować się w nowym
budynku na jego wyższych
kondygnacjach. Parter i
plac miejski pod urzędem
powinien zostać udostępniony mieszkańcom oraz
pod wybrane usługi takie
jak kawiarnie czy centrum
zabaw dla dzieci (raczej
nie wymiana opon ;) ) Na
parterze powinno znaleźć
się także miejsce na większą salę, odpowiednią na

bić nie tylko zielenią, ale
także nietypowymi meblami miejskimi. Przyznam
się Państwu, że jest to
chyba mój ulubiony temat.
Dla przykładu jak ciekawie można urządzić masto
zapraszam do obejrzenia
poniższej galerii zdjęć.

Stojaki rowerowe? Fajnie jak są nietypowe.
REKLAMA

Czekamy na Państwa
pomysły!
S.K.

Mamy do czynienia z
chaosem
reklamowym,
z brakiem konsekwencji
przy użyciu materiałów
budowlanych i wykończeń
budynków oraz chodników, niezadbaną zielenią,
brakiem miejskich tablic
informacyjnych, niedostateczną liczbą śmietników i
brakiem niepowtarzalnego
stylu, czegoś, co mogłoby
nasze miasto wyróżniać
wśród innych.
Chcąc wprowadzić do
miasta ład wizualny i informacyjny musimy pamiętać przede wszystkim
o wyjątkowości i indywidualności danego miejsca.
Moim zdaniem, w przy-
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Dzwon „Ksiądz Jerzy” bije według ceremoniału
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Pomnik Armii Krajowej
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11 listopada 2014 r. odsłonięto pomnik Armii Krajowej na rondzie, u zbiegu ulic: Ceynowy oraz Żwirki i Wigury.
Poniżej publikujemy tekst wystąpienia inicjatora budowy pomnika - por. Tadeusza Zleśnego.

14 lutego 1942
roku Związek Walki Zbrojnej przemianowany został
na Armię Krajową. Związek Walki Zbrojnej był organizacją kadrową. Armia
Krajowa stawała się stopniowo organizacją masową.
W ciągu trzech lat ogarnęła
400 tys. ludzi. Armia Krajowa przewidywała koncentrację swego wysiłku
na czas ogólnonarodowego
powstania. Pod jej osłoną
miała ujawnić się administracja Państwa Polskiego
i podjąć normalną pracę.
Państwo Polskie trwało
jako państwo podziemne
kierowane z wolnych ziem
sojuszników, przez w pełni
legalne władze naczelne:
Prezydenta, Rząd i Naczelnego Wodza oraz ich
krajowego przedstawicielstwa w najtrudniejszych
warunkach obu okupacji.
Siłą zbrojną Polskiego Państwa Podziemnego była
Armia Krajowa. W czasie
akcji „Burza”, która była
formą wzmożonych dzia-

łań dywersyjno-bojowych w
1944 r., do historii przeszły
długotrwałe walki 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty.
Akcja „Burza”, w czasie
której oddziały Armii Krajowej zajęły wiele mniejszych miast i miasteczek
oraz pomogły Armii Czerwonej w zdobyciu Wilna,
Lwowa, Lublina i innych
ośrodków wielkomiejskich.
Akcja „Burza” zakończyła się masowym rozbrojeniem oddziałów AK przez
wojsko sowieckie i NKWD.
Szczególne znaczenie w
działaniach bojowych miało Powstanie Warszawskie,
podczas którego oddziały
Armii Krajowej i mieszkańcy stolicy przez 63 dni,
pozbawieni pomocy z zewnątrz, do końca prowadzili bohaterską, samotną
walkę z przygniatającymi
siłami wroga.
19 stycznia 1945
roku ostatni komendant
Armii Krajowej - generał
„Niedźwiadek” - wydał
rozkaz rozwiązania Armii

Krajowej. W czasie wojny
zginęło w walkach lub w
więzieniach i obozach ok.
60 tys żołnierzy AK. W czasie od maja 1944 do maja
1945 do obozów sowieckich
wywieziono kilkadziesiąt
tysięcy żołnierzy - oficerów AK. Niemal połowa z
nich zginęła, w większości
bez śladu. Ci, którzy przeżyli powrócili po latach ze
zniszczonym
zdrowiem.
Kadry AK zasilili także
tzw. „Cichociemni”, wyselekcjonowani żołnierze z
Armii Polskiej na zachodzie z których 316 przerzucono drogą lotniczą do
Kraju. Stanowili oni niezwykle wartościowy i bojowy element kierownictwa
dywersji. Armia Krajowa
była jedną z najliczniejszych armii podziemnych
w Europie. Jej organizacja,
dyscyplina,
wyszkolenie
i skala działań bojowych
potwierdziły, że była ona liczącą się siłą zbrojną – Armią Podziemnego Państwa
Polskiego, które pozostawi-

ło po sobie „Testament Polski Walczącej” zawierający
m.in. postulaty: wycofanie
sowietów z Polski, wprowadzenie demokracji, realizację reform społecznych
i gospodarczych. Na wypełnienie tego testamentu
musieliśmy czekać blisko
pół wieku. Polska Konspiracja (AK) starała się też
bronić ludności polskiej
przed wszelakimi zagrożeniami na terenie Kraju,
a szczególnie na kresach
wschodnich. Niestety jej
możliwości były bardzo
ograniczone. Polskie Państwo Podziemne to niezwykłe zjawisko polityczne i historyczne w naszej historii
do którego warto się odwoływać również dziś. Dołóżmy wszelkich starań, aby
ten fenomen, niestety mało
znany na Świecie i często
niedoceniany w Kraju, zajął należne mu miejsce w
naszej pamięci i naszej historii.
Por. Tadeusz Zleśny

Tadeusz Zleśny urodził się 5 stycznia 1924
roku w Słońsku, jest
czynnym
działaczem
Związku Kombatantów
RP i Byłych Więźniów
Politycznych na terenie
Rumi, a także całego Powiatu Wejherowskiego.
Początkowo był członkiem Komisji Historyczno – Weryfikacyjnej,

w której działał bardzo aktywnie, całym
sercem poświęcając się
ujawnianiu faktów oraz
ich weryfikacji. W 2001
roku Tadeusz Zleśny został wybrany na Prezesa
Związku Kombatantów
RP i Byłych Więźniów
Politycznych Koła Miejskiego w Rumi.
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AKTUALNOŚCI

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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Orszak Trzech Króli

Jak już informowaliśmy, najbliższy Orszak Trzech Króli wyruszy z Parafii św. Jana z Kęt ulicami: Katowicką,
Gdańską, Częstochowską, Dębogórską na Plac Jana Pawła II, gdzie odbędzie się wesołe celebrowanie. Miło nam poinformować, że patronat nad orszakiem objął J.E Ks. Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź. Bierzące informacje znaleźć
można na stronie: www.rumia-orszak-trzechkroli.pl.
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Dzieje Kaplicy Przebendowskich
Stała w Zagórzu u
zbiegu dzisiejszych ulic
Sobieskiego i Kombatantów (Stacja Neste).
Służyła
pielgrzymom
wędrującym na Kalwarię Wejherowską. Tu na
modlitwę spotykali się
okoliczni
mieszkańcy,
także
i Łężyc – były
tu też chrzczone dzieci.
Po II Wojnie Światowej
kapliczka niszczała, w
końcu pozostały tylko jej
fundamenty, które szybko porosły trawą.

Pod koniec lat
90 X X wieku członkowie
„Bractwa Mestwina” postanowili dążyć do odbudowy kapliczki zgodnie
z jej pierwotnym wyglądem. W roku 1999 odkopane zostały fundamenty, zgromadzona została
odpowiednia dokumentacja, a członek „Bractwa
Mestwiny” śp. Andrzej
Sadłowski na podstawie
dokumentów
wykonał
makietę kapliczki . Ówczesny Burmistrz Jan

Klawiter zobowiązał się
do przekazania części
gminnej działki pod odbudowę kaplicy.
Niestety ta społeczna i na pewno bardzo
cenna inicjatywa nie została pozytywnie przyjęta przez nową Burmistrz
p. Elżbietę Rogala-Kończak. Działka została
sprzedana i prysły nasze
nadzieje na powstanie
pięknego obiektu, który
przez 2 wieki służył i rumianom, i pielgrzymom.
Kapliczka
była
częścią historii Zagórza,
Rumi, powiatu i Kaszub.
Ochrona i kultywowanie
dziedzictwa kulturowego
jest tylko martwym zapisem w stosownych miejskich dokumentach.
Ryszard Hinc

Zdjęcie kaplicy z początku XX wieku.

„Dnia 26 października 1720 r. książę Jakub Ludwik Sobieski
sprzedał przez swojego
pełnomocnika w Gdańsku Piotrowi Jerzemu
Przebendowskiemu, wojewodzie inf lanckiemu,
staroście puckiemu i
mirachowskiemu dobra
wejherowskie i rzucewskie: miasto Wejherowo,
wioski Śmiechowo, Nanice, Pętkowice, Gowino,
Sopieszyno, Będargowo,
Zelistrzewo,
Osłonino,
Bekę, Sławutowo, Sławutówko oraz nienależące do tych dóbr wioski
Poczernino i Łyśniewo
za cenę 160 tysięcy guldenów polskich. Następnie przekazano również
nowemu
właścicielowi
i jego małżonce Urszu-

li z d. Potockiej nadane
klasztorowi prawa fundacji kaplic kalwaryjskich.”
Dnia 6 listopada 1748
r. F.J. Wybicki, kanonik
z Włocławka w zastępstwie Aleksandra Czapskiego, biskupa Kujaw
i Pomorza, pozwolił P.J.
Przebendowskiemu zbudować we wsi Zagórze
kaplicę, aby bractwa
Klasztoru Reformatorów
z Chełmna pod Gdańskiem, które nawiedzały
kaplice kalwaryjskie w
Wejherowie podczas uroczystości
Wniebowstąpienia i Świętej Trójcy,

a po drodze nocowały
w Zagórzu, mogły tam
przechowywać feretron
maryjny oraz inne przybory procesyjne. Kaplica
była również przystosowana do odprawiania
Mszy Świętych. Zmiany
dotyczące
pielgrzymek
zachodziły wtedy, gdy
1 maja niemiecka pielgrzymka spotykała się
z polską zdążającą na
uroczystości
Wniebowstąpienia,
natomiast
na Świętą Trójcę od
wielu lat przychodziły
pielgrzymki z Oksywia
i ze Swarzewa. Już od
dawna na uroczystości

odpustowe przychodziło
20 tysięcy pielgrzymów.
W Wielki Czwartek i w
Wielki Piątek kaplicę
nawiedzali
miejscowi
i zamiejscowi katolicy.
Zbudowany w 1666 r.
klasztor w Chełmnie został zburzony w 1807 r.
Odtąd pielgrzymki wyruszały z Oliwy.
Na podstawie: Ks.
Jan Rook „Kronika
Kościoła, Parafii oraz
miasta
Wejherowa
1633-1887”

REKLAMA
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Rumia wybrała...
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Zwycięzcy wyborów na Burmistrza Rumi w poszczególnych okręgach wyborczych
Prezentujemy mapę Rumi z preferencjami wyborczymi w poszczególnych okręgach. Po kolorach widać w jakich dzielnicach poszczególni kandydaci mają przewagę. Wyniki procentowe podane są przy nazwiskach kandydatów. Z wyników widać też, że jest
to najsłabszy rezultat Elżbiety Rogala-Kończak w pierwszej turze. Przypomnę tylko, że przed ośmioma laty Elżbieta Rogala-Kończak zdobyła w pierwszej turze 44% głosów. Przy tzw. „przekazaniu głosów” Bogdana Formelli dla Michała Pasiecznego (Formella
zaapelował o głosowanie na Pasiecznego) głosowanie może dać wynik rzędu 60% do 40% na korzyść Michała Pasiecznego.

Michał Pasieczny - 35%

Bogdan Formella - 29%

Elżbieta Rogala-Kończak - 37%
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