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ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
11 listopada 1918 roku w miejscowoci Compiegne, na pó³nocny-wschód od Pary¿a, przedstawiciele Niemiec podpisali rozejm, który oznacza³ zakoñczenie I wojny wiatowej. Wczeniej
rozpad³o siê pañstwo Habsburgów  Austro-Wêgry. Sygna³y te sta³y siê zachêt¹ dla dzia³añ
niepodleg³ociowych Polaków; w Krakowie powsta³a Polska Komisja Likwidacyjna, w Lublinie
rz¹d Ignacego Daszyñskiego. Rozbrajano garnizony niemieckie stacjonuj¹ce na terenach tzw.
Kongresówki. 10 listopada do Warszawy powróci³ z internowania Komendant I Brygady
Legionów Polskich Józef Pi³sudski. Powróci³ jako m¹¿ opatrznociowy, a Rada Regencyjna
przekaza³a mu pe³niê w³adzy pañstwowej i zdecydowa³a o przekazaniu naczelnego dowództwa
nad wojskiem.
I chocia¿ walki o ostateczne granice Rzeczypospolitej trwa³y a¿ do 1921 roku, to w³anie
dzieñ 11 listopada 1918 roku uwa¿any jest za datê odzyskania niepodleg³oci przez Polskê po
trwaj¹cej 123 lata niewoli. Do 1936 r. 11 listopada by³ g³ównie wiêtem wojska. Dopiero od 11
listopada 1937 roku obchodzony by³ jako wiêto pañstwowe - Dzieñ Niepodleg³oci. W latach
wojny i okupacji Polacy na wojennym wychodstwie zachowali obyczaj i tradycjê narodowego
wiêtowania 11 listopada. Na ziemiach obu okupacji Polskie Pañstwo Podziemne stara³o siê
upamiêtniæ ten dzieñ na miarê mo¿liwoci.
Po zakoñczeniu II wojny wiatowej wiêto 11 listopada by³o jeszcze wiêtowane, ale ju¿ od
1946 r. zast¹pi³o je wiêto 22 lipca. Mimo to w wielu rodowiskach dzieñ ten by³ obchodzony w
dalszym ci¹gu jako rocznica odzyskania niepodleg³oci. W 1989 roku Sejm odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej restytuowa³ dzieñ 11 listopada jako Narodowe wiêto Niepodleg³oci.

W NUMERZE PONADTO:

DEBATA W TELEWIZJI CHOPIN

KIM BĘDZIE NOWY
GOSPODARZ MIASTA?

- JAK GŁOSOWAĆ W WYBORACH 2006 KRÓTKA INSTRUKCJA - STRONA 6,
- KAZIMIERZ KLAWITER O TYM JAK
BURMISTRZ ROGALA-KOŃCZAK MIJA SIĘ
Z PRAWDĄ - STRONA 3,
- CZY BURMISTRZ ZŁAMAŁA PRAWO? STRONA 11
- WYPIJMY ZA ... KREDYTY MIASTA STRONA 5
ORAZ NASZE STAŁE RUBRYKI

HALLOWEEN
CZY ZADUSZKI?

O tym, kim bêdzie nowy gospodarz Rumi zadecyduj¹ wyborcy ju¿ w najbli¿sz¹
niedzielê. I z pewnoci¹ nie bêdzie to ³atwa decyzja dla wielu z nas tym bardziej, ¿e
kandydaci na najwy¿szy urz¹d w miecie unikali g³onych polemik podczas koñcz¹cej
siê w³anie kompani wyborczej do samorz¹dów. Z tym wiêkszym zainteresowaniem
oczekiwalimy na debatê, któr¹ przygotowa³a Twoja Telewizja Morska Chopin.
RELACJA Z DEBATY NA STRONIE 9

W naszym kraju coraz popularniejsze staje siê obchodzenie halloween. Czy jednak znamy pochodzenie i znaczenie tego wiêta?
CI¥G DALSZY NA STRONIE 10
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OGŁOSZENIE ZLECONE I OPŁACONE PRZEZ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

ZAPROSZENIE
KOŁO RUMSKIEJ PLATFORMY OBYWATELSKIEJ
ZAPRASZA NA SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI RUMI,
A SZCZEGÓLNIE DZIELNIC SZMELTA, ZAGÓRZE I BIAŁA
RZEKA.
RUMSKA PO PRZEDSTAWI KANDYDATÓW NA RADNYCH,
STARTUJĄCYCH W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH DO
RADY MIASTA, POWIATU I SEJMIKU WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO.
PROGRAM DLA RUMI PRZEDSTAWI KANDYDAT NA
BURMISTRZA RUMI JANUSZ WOLAŃSKI.
SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU
10 LISTOPADA O GODZ. 18
W GIMNAZJUM NR 4 PRZY UL. BATOREGO.

OGŁOSZENIE ZLECONE I OPŁACONE PRZEZ KW PLATFORMA OBYWATELSKA

Szanowni Mieszkañcy Rumi,
Za kilka dni, 12 listopada bêdziemy wybieraæ naszych
przedstawicieli do samorz¹dów  gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, a tak¿e dokonamy wyboru nowego
burmistrza naszego miasta. To wa¿ne wybory, choæ wiem
¿e wielu mieszkañców jest zmêczonych czy zniechêconych tym co dzieje siê w naszej polityce. Ale demokracja,
choæ niedoskona³a jest tym ustrojem, gdzie liczy siê naprawdê ka¿dy g³os, bo on mo¿e zawa¿yæ o kierunku rozwoju Rumi. Razem z moimi kole¿ankami i kolegami startuj¹cymi z list Prawa i Sprawiedliwoci stworzylimy program wyborczy Polityka gospodarcza i spo³eczna  Sprawiedliwoæ dla wszystkich, który chcia³bym realizowaæ
w przypadku wyboru mojej osoby na urz¹d burmistrza.
Zak³ada on zrównowa¿ony i harmonijny rozwój naszego
miasta. G³ówne za³o¿enia programu, to Rumia:
- miastem bezpiecznym przez budowê dróg, chodników i cie¿ek rowerowych (realizacja m.in. zarzuconego
programu budowy dróg przyjêtego w poprzedniej kadencji, a udra¿niaj¹cego komunikacjê na Lotnisku, Starej Rumi,
Zagórzu, Janowie oraz Bia³ej Rzece),
- miastem stawiaj¹cym na kszta³cenie, ³¹cz¹ce wychowanie i nauczanie w jedno, wspieraj¹cym polsk¹ rodzinê,
rodzinê rozwijaj¹c¹ siê, a przede wszystkim t¹, w trudnej
sytuacji spo³ecznej i materialnej,
- miastem sprawuj¹cym dba³y mecenat nad edukacj¹,
zdrowiem, kultur¹ i sportem.
Rumia jutra to miasto:
- przygotowane do przyjêcia rodków unijnych w latach 2007-2013,
- z ukszta³towanym centrum miasta, które stanowi³oby
serce i przestrzeñ ³¹cz¹c¹ wszystkich mieszkañców,
- z w³asnym, sprawnie dzia³aj¹cym zapleczem sportowym i rekreacyjnym poprzez zagospodarowanie terenów
po³o¿onych wzd³u¿ Zagórskiej Strugi.
Aby osi¹gn¹æ zamierzone cele potrzeba nam spo³eczeñstwa obywatelskiego, ludzi aktywnych i twórczych. Rumianie niejednokrotnie udowadniali swym zaanga¿owaniem, ¿e potrafi¹ dzia³aæ na rzecz dobra wspólnego. Ten
wielki kapita³ ludzki trzeba wspieraæ!
Deklarujê wspó³pracê z ka¿dym komu zale¿y na rozwoju miasta i zapraszam wszystkich do wsparcia tego dzie³a.
Witold Reclaf

URZĘDNICZY
BUBEL

B³êdy miejskich urzêdników (wydaj¹cych decyzjê o warunkach zabudowy) prowadz¹ do takich anomalii jak na zdjêciu.
Przy ulicy I Dywizji Wojska Polskiego powstaje obecnie blok
mieszkalny, który zlokalizowany zosta³ w strefie niskiej zabudowy jednorodzinnej w bezporednim s¹siedztwie ³adnej willi. Pasuje on tutaj jak piêæ do nosa ...
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Kazimierz Klawiter
Podczas debaty telewizyjnej kandydatów na burmistrza Rumi, El¿bieta Rogala
 Koñczak pozwoli³a sobie
na ra¿¹ce mijanie siê z prawd¹, odnonie mojego udzia³u
w pozyskiwaniu rodków z
bud¿etu Województwa Pomorskiego dla naszego miasta. Powiedzia³a, ¿e Kazimierz Klawiter, bêd¹c w Zarz¹dzie Województwa za s³abo lobbowa³ na rzecz Rumi 
i dlatego musimy na ten cel
do³o¿yæ 50 % rodków w³asnych.
Z burmistrz El¿biet¹ Rogal¹ - Koñczak jest tak, jak z przys³owiem o koniu, którego mo¿na doprowadziæ do wodopoju,
ale którego nie da siê zmusiæ do
picia.
Podczas wspomnianej debaty telewizyjnej Janusz Wolañski zarzuci³ pani burmistrz, ¿e
nieskutecznie zabiega³a o rodki zewnêtrzne na budowy dróg
 w tym na drogê wojewódzk¹
(w przypadku Rumi drog¹ wojewódzk¹ jest ul. Starowiejska,

I Dywizji Wojska Polskiego a¿
do Kosakowa). Otó¿ tak, droga ta mog³a byæ dawno wyremontowana i to ca³kowicie ze
rodków wojewódzkich. Burmistrz stwierdzi³a, ¿e ostatnio
zosta³o podpisne (doæ póno!) porozumienie o 50%
udziale Rumi w kosztach remontu, w koñcu cudzej drogi, gdy¿ tylko takie porozumienia  zdaniem burmistrz 
podpisywa³ Zarz¹d Województwa. Janusz Wolañski
twierdzi³ natomiast, ¿e zna
przypadki remontu dróg wojewódzkich bez udzia³u rodków gmin.
I tu Janusz Wolañski mia³
racjê. Takich przypadków jest
wiele i tak mog³o byæ w Rumi,
tylko nijak nie uda³o siê namówiæ pani burmistrz do wspólpracy. Zreszt¹ z powodu grymasów burmistrz Rogali-Koñczak nie za³atwiono wielu
spraw, ku którym by³a sposobnoæ, i wiele rodków uciek³o bezpowrotnie. Poza ulic¹
Starowiejsk¹ i Dywizji Wojska
Polskiego, mog³a byæ wybudowana tak¿e ulica Kosynierów
do Redy, mog³a byæ uregulowana Zagórska Struga, mog³a
byæ dokonana rewitalizacja
starego kocio³a czy kaplicy
Przebendowskich, mo¿na te¿
by³o wiêcej pieniêdzy pozyskaæ na p³ywalniê i obiekty
sportowe, oraz wiele innych
projektów zasilanych czy to z
budzetu województwa, powiatu, rodków UE, instrumentu norweskiego i innych

róde³ publicznych. Te szanse
uciek³y bezpowrotnie. Pani
Koñczak wola³a na z³oæ babci odmroziæ sobie uszy. Nie
podjê³a ani wspó³pracy ze
mn¹, jako radnym województwa i wicemarsza³kiem Województwa Pomorskiego, ani z
radnymi powiatowymi. Jest
zwyk³¹ nikczemnoci¹ zarzucanie mi brak starañ o moje
miasto, miasto w którym siê
urodzi³em i któremu powiêci³em swoje najlepsze lata.
W ci¹gu 4 lat rz¹dów pani
Koñczak nie zosta³em ani ja,
ani radni powiatowi zaproszeni na rzeczow¹ naradê w sprawie interesów Rumi. Ur¹ga te¿
elemantarnej kulturze niezaproszenie mnie i radnych powiatowych na ¿adn¹ sesjê
Rady Miejskiej Rumi.

To wszystko, co wymieni³em mo¿na by³o osi¹gn¹æ, ale
nikogo nie da siê uszczêliwiæ
na si³ê. Do pozyskiwania rodków zewnêtrznych konieczna
jest wspó³praca z burmistrzem
Rumi. A tej w ¿aden sposób
nie by³o, ani ze mn¹, ani z radnymi powiatowymi. Nigdy nie
ukrywa³em, ¿e nie lubiê pani
burmistrz, zw³aszcza za wulgarn¹ formê rz¹dów, ale zawsze bêdê darzy³ nale¿ytym
szacunkiem ka¿d¹ osobê sprawuj¹cego ten urz¹d. I w takim
duchu z³o¿y³em pani Koñczak
wizytê, na której zaproponowa³em wspó³pracê, ale zosta³em potraktowany jak intruz i
ten stan trwa³ przez ca³¹ kadencjê.
Tak oto osobiste fobie pani
El¿biety Rogali  Koñczak

wp³ywaj¹ na rozwój naszego
miasta, którego pomylnoæ
zale¿y g³ównie od wspó³pracy
wszystkich rodowisk, w tym
wszystkich szczebli samorz¹du terytorialnego.
Dodam, ¿e podobnie wygl¹da³a wspó³praca z radnymi powiatu. Skutki - na drogi pani
Koñczak otrzyma³a 10 tys. z³
z bud¿etu powiatu wejherowskiego. Za starostowania Grzegorza Szalewskiego rodki z
powiatu na drogi i obiekty
sportowe by³y kilkaset razy
wieksze! Wszytkie te niedostatki w pozyskiwaniu rdoków zewnêtrznych, zwi¹zane
z osobistymi antypatiami, pani
RogalaKoñczak przenosi³a na
bud¿et Rumi i nie waha³a siê
braæ drakoñskich kredytów.
Kazimierz Klawiter

JANUSZ WOLAŃSKI
KAND
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RUMIA POTRZEBUJE
SKUTECZNEGO, SOLIDNEGO
I UCZCIWEGO
GOSPODARZA,
SOLIDARNEGO ZE
WSZYSTKIMI
MIESZKAŃCAMI.
ZALEŻY MI NA TYM, ABY
RUMIA STAŁA SIĘ MIASTEM
NA MIARĘ XXI WIEKU.

RAZEM MOŻEMY
OSIĄGNĄĆ SUKCES
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PO STRONIE MIESZKAŃCÓW

BY ŻYŁO SIĘ LEPIEJ

Kandydaci Platformy Obywatelskiej do Rady Powiatu Wejherowskiego
Platforma Obywatelska w
Rumi proponuje wszystkim
mieszkañcom, niezale¿nie od ich
pogl¹dów politycznych, spo³ecznych i ekonomicznych, tworzenie miasta na miarê oczekiwañ jego mieszkañców, na miarê XXI wieku. Rumia czerpi¹c z
programu i koncepcji PO bêdzie
funkcjonowaæ jako miasto:
- bez kompleksów wobec
wiêkszych zarówno wobec du¿ych jak i mniejszych s¹siadów,
- z w³asnym, charakterystycznym i wielkomiejskim centrum,
- z równymi szansami dla
wszystkich mieszkañców,
- w pe³ni skanalizowane,
- z dro¿nym uk³adem ulic
g³ównych i dzielnicowych,
- dbaj¹ce o s³abszych wspó³mieszkañców oraz o rodziny,
szczególnie te znajduj¹ce siê w
trudnej sytuacji materialnej,
- pod ka¿dym wzglêdem bezpiecznie,
- dbaj¹ce o edukacjê, zdrowie
i sprawnoæ fizyczn¹ mieszkañców,
- z urzêdami i instytucjami
przyjaznymi mieszkañcom,
przedsiêbiorcom, itp.,
- skutecznie wykorzystuj¹ce strukturalne rodki unijne i
dotacje rz¹dowe.
- Maj¹c dowiadczonych ludzi i dzia³aj¹c w oparciu o przejrzyste formy zarz¹dzania miastem, bêdziemy starali siê w ci¹gu jednej kadencji zrealizowaæ
za³o¿enia programowe. Wed³ug
naszych szacunków, jedynym
programem d³ugookresowym
bêdzie opracowanie i realizacja
koncepcji stworzenia centrum
miasta, które musi byæ stworzone z ró¿norodnych rodków finansowych. Przedsiêwziêcia realizowane za pieni¹dze mieszkañców Rumi, powinny opieraæ siê na prawach logiki oraz
podstawowych zasadach:

- co nale¿y do pañstwa wykonuje pañstwo,
- co nale¿y do województwa
wykonuje województwo,
- co nale¿y do powiatu wykonuje powiat,
- co nale¿y do gminy - sami
wiemy jak najlepiej zrobiæ.
Zbyt szanujemy pieni¹dze
podatników, aby nimi nierozwa¿nie gospodarowaæ - mówi
przewodnicz¹cy ko³a PO w
Rumi Dariusz Kuczmarski.
Do zrealizowania zamierzeñ
nale¿y maksymalnie wykorzystaæ dostêpne rodki, zarówno
z Funduszy Strukturalnych Unii
Europejskiej, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, jak i pozosta³ych dostêpnych krajowych rodków finansowania dzia³alnoci.
Platforma Obywatelska chce
kontynuowaæ wszystko to, co
by³o dobre dla mieszkañców
Rumi, eliminowaæ z ¿ycia niedogodnoci, z którymi trzeba
borykaæ siê na co dzieñ. Jest to
program realny, a jego realizacjê
gwarantowaæ bêd¹ radni startuj¹cy w wyborach z listy Platformy Obywatelskiej.

Kandydaci startuj¹cy w wyborach samorz¹dowych pod
szyldem Platformy Obywatelskiej, spotkali siê na konwencji
inauguruj¹cej kampaniê wyborcz¹. Przewodnicz¹cy ko³a w
Rumi Dariusz Kuczmarski
przedstawi³ kandydatów do
Rady Miasta, Rady Powiatu i
Sejmiku Województwa Pomorskiego. Najwa¿niejszym punktem konwencji by³a prezentacja
kandydata na burmistrza Rumi,
Janusza Wolañskiego.
Z rekomendacj¹ kandydata
wyst¹pi³ goæ konwencji wicemarsza³ek województwa pomorskiego Mieczys³aw Struk.
W imieniu w³adz powiatowych
Platformy, Janusza Wolañskiego popar³ tak¿e starosta Józef
Reszke.
Du¿o wczeniej poparcia
kandydatowi na burmistrza z
rumskiej Platformy, udzieli³ szef
ogólnopolskiej PO, Donald
Tusk, który stwierdzi³, ¿e Janusz Wolañski jest rzecznikiem
normalnego i stabilnego rozwoju Rumi. Warto na Niego g³osowaæ. Tego samego zdania byli
kandydaci na radnych i publicznoæ, bo wyst¹pienie kandydata na burmistrza nagrodzili gromkimi brawami. Nieco stremowany now¹ sytuacj¹ Janusz Wolañski, udziela³ pierwszych wywiadów oraz zaprezentowa³
swój program wyborczy.
- Jestem przekonany, ¿e nie
tylko cz³onkowie PO uwa¿aj¹
Janusza Wolañskiego za wietnego przysz³ego burmistrza
Rumi. To naprawdê jest osoba
posiadaj¹ca bardzo wysokie poczucie obowi¹zku, dowiadczona, odpowiedzialna i kulturalna
 stwierdzi³ na koniec Dariusz
Kuczmarski .
- Oprócz wa¿nych spraw
merytorycznych, którymi nale¿y siê szybko zaj¹æ, szczególnie istotne jest dla mnie poprawienie wizerunku osób sprawuj¹cych w³adzê. Od sprawowa-
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Kandydaturê Janusza Wolañskiego popiera m.in. Jan Koz³owski, Marsza³ek Województwa Pomorskiego.
Fot. D. Kuczmarski
nia wysokiej funkcji nie mo¿e siê
burmistrzowi przewróciæ w g³owie, bo cierpi na tym wizerunek
Rumi, mojego miasta  powiedzia³ Janusz Wolañski.
W koñcowej czêci spotkania kandydat na najwy¿szy
urz¹d w Rumi odpowiada³ na
pytania z sali, zadawane m.in.
przez pañstwa Opajdowskich.
Znani z gor¹cego uwielbienia
wobec obecnej burmistrz Rumi,
próbowali prowokowaæ, wyprowadzaæ z równowagi kandydata
oraz zabieraj¹cych g³os goci
konwencji. Nie mog¹c nic wskóraæ, zaczêli kpiæ i poddawaæ w
w¹tpliwoæ posiadane kwalifikacje oraz dowiadczenie kandydata w zarz¹dzaniu. Jednak w
dyskusji merytorycznej pañ-

stwo Opajdowscy okazali siê
ca³kowicie niekompetentni.
Warto przypomnieæ, ¿e burmistrz El¿bieta Rogala-Koñczak
w swojej karierze zawodowej nigdy nie zarz¹dza³a jakimkolwiek
maj¹tkiem publicznym, a najd³u¿ej pracuje w jednym miejscu obecnie na urzêdzie burmistrza. Wczeniejsze popisy
zawodowe koñczy³y siê sromotnymi klêskami.
Tymczasem Janusz Wolañski, z powodzeniem od kilkunastu lat kieruje najlepsz¹ w
Rumi i powiecie szko³¹ redni¹,
a zaniedban¹ placówkê owiatow¹ w ci¹gu paru lat, przekszta³ci³ we wzorcowe i nowoczesne liceum.
D. £ukasik
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Jaros³aw Muszyñski radny
bie¿¹cej kadencji i kandydat
Platformy Obywatelskiej do
Rady Miasta
Moje artyku³y, w których
pisa³em o gronym dla bud¿etu Rumi zad³u¿eniu, spotka³y
siê z du¿ym zainteresowaniem
ze strony koalicji rz¹dz¹cej naszym miastem tj. Gospodarnoci i SLD. Na ³amach wydawanej na koszt wszystkich
mieszkañców SM Janowo
gazetki Nasze Sprawy, które s¹ nie ma co ukrywaæ, tub¹
propagandow¹ prezesa spó³dzielni Józefa Chmielewskiego i jego ekipy, ukaza³y siê artyku³y pana Zbigniewa Rachwalda, dzia³acza SLD, a
obecnie startuj¹cego z list Gospodarnoci, a tak¿e propagandzistki spó³dzielnianej pani
A. Feil, nawi¹zuj¹ce do sprawy zad³u¿enia miasta. Oba artyku³y cechuj¹ siê du¿ym zaanga¿owaniem emocjonalnym
(przy tym nie szczêdz¹c z³oliwoci co do mojej osoby) i
broni¹cym za wszelk¹ cenê
obecnego uk³adu w³adzy, a co
za tym idzie, niestety pe³nym
b³êdów i przeinaczeñ. Porozmawiajmy wiêc o faktach.
Pan Rachwald pisze w nawi¹zaniu do rankingu Rzeczpospolitej, i¿ gmin porównywalnych z nasz¹ jest w Polsce
ok. 3500, natomiast pani Feil
twierdzi, i¿ w Polsce jest ponad 3000 gmin. To oczywiste
b³êdy wynikaj¹ce albo z niewiedzy, albo przytaczane s¹

celowo, aby zwiêkszyæ si³ê
oddzia³ywania propagandowego. Otó¿ dla Pañstwa wiedzy
podajê, ¿e w Polsce jest ³¹cznie 2489 gmin, zarówno wiejskich i miejskich, natomiast z
tych 2489 gmin, 889 ma status
miasta i nale¿y do nich zarówno Rumia, jak i Reda, Gdynia,
Gdañsk czy Warszawa. Dlatego nie mówcie, ¿e jestemy
najlepsz¹ gmin¹ pod s³oñcem, choæ pewnie wszyscy
bymy tego chcieli. Wystarczy
zobaczyæ stan naszych ulic 
ile dróg gminnych w tej kadencji zrobiono?)
W bie¿¹cej kadencji zaci¹gniêto ³¹cznie prawie 27,5
mln z³otych kredytów komercyjnych, co jest rekordem w ca³ej historii samorz¹du pocz¹wszy od 1990
roku (w tym w 2003 roku
kredyty komercyjne wynios³y oko³o 4,7 mln z³, w 2004
roku ju¿ 7,4 mln z³, w 2005
roku tak¿e 7,4 mln z³ i w bie¿¹cym roku do chwili obecnej prawie 8,0 mln z³). Dodajmy, i¿ zgodnie z uchwa³¹
bud¿etow¹ kredyty te trzeba
bêdzie sp³acaæ a¿ do 2013
roku!
Oprócz kredytów komercyjnych pani burmistrz zaci¹ga³a po¿yczki, które równie¿
zwiêkszaj¹ kwotê zad³u¿enia
miasta, ale o tym napiszê
szczegó³owo w nastêpnym
numerze Gazety Rumskiej.
Analizuj¹c bud¿et miasta na
2006 rok, przyjêty na sesji
Rady Miasta, w za³¹czniku nr
10 do tego¿ bud¿etu czytamy,
i¿ prognozuje siê ³¹czn¹ kwotê zad³u¿enia na koniec tego
roku w wysokoci 27,5 mln
z³otych. To fakt i tylko fakt!
I na koniec jeszcze jedna
uwaga. Pan Rachwald w nawi¹zaniu do rankingu Rzeczpospolitej pisze w gazetce Nasze Sprawy, i¿ cyt.dlaczego sukces w³asnego miasta, zamiast ucieszyæ zdenerwowa³
p. radnego Muszyñskiego i

dalej a mo¿e dlatego, ¿e w
Rumi dzieje siê wprawdzie coraz lepiej, jest bezpieczniej,
czyciej, milej  ale to zrobili
oni nie my.
Otó¿ Szanowny Panie Zbigniewie, takie mylenie jest mi
obce, gdy¿ w Rumi mieszkam
od urodzenia i ka¿dy sukces
mojego miasta mnie cieszy. Ale
zastanawiam siê dlaczego zgodnie z oficjaln¹ propagand¹ g³oszon¹ w Rumskich Nowinach,
zwanych przez niektórych niebiesk¹ landrynk¹, czy na ³amach spó³dzielczej gazetki,
Rumia odnosi sukcesy dopiero
od 2002 roku, czyli od przyjêcia w³adzy przez Gospodarnoæ i SLD. To co by³o miêdzy 1990 a 2002 rokiem jest
bia³¹ plam¹ dla obecnie rz¹dz¹cych, ewentualnie pasmem

pora¿ek. Dlaczego pan Zbigniew Rachwald zanim zacz¹³
pisaæ swój artyku³ nie zajrza³
chocia¿by do prasy lokalnej z
2002 roku, kiedy informowano, i¿ Rumia w rankingu
Rzeczpospolitej w kategorii
gmin miejskich plasuje siê
wród miast najszybciej rozwijaj¹cych siê, a za dobr¹
wspó³pracê z przedsiêbiorcami Rumia otrzyma³a tytu³
Gminy Fair Play (zreszt¹ stosowny dyplom Gminy Fair
Play za 2002 znajduje siê w
Urzêdzie Miasta). Dla pana
Zbigniewa Rachwalda rozwój
naszej gminy zaczyna siê równie¿ dopiero od 2002 roku,
czyli od przyjêcia w³adzy
przez Gospodarnoæ i SLD
czyli janowsk¹ lwicê i lewicê.

Poprzednie w³adze miasta w
latach 19902002, odwo³uj¹ce
siê do etosu Solidarnoci,
oczywicie, wed³ug pana Rachwalda, nic ciekawego dla
miasta nie zrobi³y. Wielka
szkoda, ¿e wiedza o rzeczywistoci Polski, zamknê³a siê
u niektórych radnych g³êboko
w epoce realnego socjalizmu.
Moja pamiêæ przywraca historiê PRL, gdzie rozkwit i rozwój naszej Ojczyzny, jak uczono w szkole, rozpocz¹³ siê od
1944 roku, czyli od przejêcia
w³adzy przez komunistów
(wczeniej panowa³o zacofanie
i bur¿uazyjne rozpasanie).
Czasy siê zmieniaj¹, wiat pêdzi do przodu, ale wiadomoæ
pewnych ludzi stoi w miejscu.
Jaros³aw Muszyñski

PIS-U SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI

RUMIA
W TWOICH RĘK
ACH
RĘKA
Kampania Prawa i Sprawiedliwoci ruszy³a na dobre. W ka¿dej z dzielnic miasta odbywaj¹ siê
spotkania kandydatów Prawa i Sprawiedliwoci z mieszkañcami Rumi. Spotkania te to okazja, aby z
programem wyborczym dotrzeæ do tych osób, które nie podjê³y jeszcze ostatecznej decyzji, na kogo
g³osowaæ. To tak¿e okazja, aby zaprezentowaæ kandydatów do wszystkich szczebli samorz¹du lokalnego: do rady miasta, do rady powiatu oraz do sejmiku województwa pomorskiego. To równie¿ wspania³a sposobnoæ ku temu, aby poznaæ priorytety Witolda Reclafa kandydata Prawa i Sprawiedliwoci
na fotel burmistrza miasta. Nie dziwi zatem, ¿e spotkania ciesz¹ siê du¿ym zainteresowaniem zwyk³ych mieszkañców miasta.
Artur Ignacionek

Spotkanie Prawa i Sprawiedliwoci z mieszkañcami Szmelty i Zagórza odbywaj¹ce siê w
Szkole Podstawowej nr 10 przy ulicy Górniczej.
Na zdjêciu od lewej: Janusz Zab³ocki - otwieraj¹cy listê PIS-u do powiatu, Florian Mosa otwieraj¹cy listê PIS-u w okrêgu nr 4 do rady miasta oraz przemawiaj¹cy Witold Reclaf kandydat na burmistrza miasta
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WODA I ZŁOŚĆ ICH ZALEWA

OD POD
WÓRK
A
PODWÓRK
WÓRKA
NIC NIE WIDAĆ
JAK
GŁOSOWAĆ?
KRÓ
TK
A INSTRUK
CJA
KRÓTK
TKA
INSTRUKCJA
Id¹c g³osowaæ:
1. We ze sob¹ dowód osobisty, lub inny dokument
to¿samoci ze zdjêciem.
2. We ze sob¹ d³ugopis.
3. Je¿eli masz wadê wzroku, nie zapomnij okularów.
4. Je¿eli wybra³e ju¿ swojego kandydata - nie zapomnij
jego nazwiska i numeru listy, zapisz je na kartce, lub
we ze sob¹ ulotkê - u³atwi Ci to znalezienie go na karcie do g³osowania
5. Pamiêtaj, ¿e lokale wyborcze s¹ czynne 12 listopada w godzinach 6.00-20.00.
6. Przypomnij o g³osowaniu swojej rodzinie i znajomym
- powiedz na kogo g³osujesz i dlaczego. Zadzwoñ, wylij SMS-a lub e-maila.

Mieszkañcy domów stoj¹cych wzd³u¿ ulicy D¹browskiego (na wysokoci I LO), gdy
spadnie deszcze prze¿ywaj¹
dramat. Od strony podwórza w
wielkich zag³êbieniach terenu
gromadzi siê woda, która przy
obfitych opadach wdziera siê do
piwnic. Wilgoæ i zapach stêchlizny to codziennoæ mieszkañców tych bloków. W piwnicach
nie mo¿na nic trzymaæ, bo
wszystko ulega zawilgoceniu,
pokrywa siê pleni¹ i zaczyna
mierdzieæ. Na kolejne proby
nie odpowiadaj¹ zarz¹dcy domów, bo biurokraci odpowiadaj¹, ¿e radziæ sobie powinna sama
wspólnota mieszkaniowa, jak¹
powo³ali mieszkañcy.
I tym razem ABK odwróci³a
siê plecami od zdesperowanych
mieszkañców gdy w ostatnim

czasie ulewy przesz³y nad Rumi¹. W parê minut za domami
powsta³y ogromne jeziora.
Woda nie mog¹c odp³yn¹æ wlewa³a siê do piwnic. W kilka chwil
wszystko p³ywa³o, a fundamenty zalane by³y wod¹. W czasie
ulewy od zaplecza trochê podtopiona zosta³a restauracja Kredens, jednak jej pomieszczenia
s¹ wysoko i nie by³o zagro¿enia.
- Musielimy zawi¹zaæ
wspólnotê mieszkaniow¹, w
której jedn¹ ze stron jest urz¹d,
jednak wszystkie problemy musimy rozwi¹zywaæ sami. Administracja tylko odbiera czynsze
jednak nic dla nas nie robi  skar¿¹ siê mieszkañcy.  Zg³aszalimy ten problem w Urzêdzie i
na spotkaniach z pani¹ burmistrz, nikt siê jednak tym nie

Kogo wybieramy w nadchodz¹cych wyborach samorz¹dowych?
W nadchodz¹cych wyborach samorz¹dowych wybieramy kandydatów do wszystkich szczebli samorz¹du terytorialnego.
Dlatego te¿ w lokalu wyborczym otrzymamy cztery karty do g³osowania, na których wybieramy:
1. burmistrza miasta Rumia,
2. radnych do Rady Miasta Rumi,
3. radnych do Rady Powiatu Wejherowskiego,
4. radnych do Sejmiku Województwa Pomorskiego.
Jak wybieramy burmistrza miasta?
W wyborach na burmistrza miasta wyborca mo¿e oddaæ g³os tylko na jednego kandydata.
Wyborca g³osuje, stawiaj¹c znak X w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów.
Je¿eli znak X postawiono w kratce z lewej strony obok
nazwisk dwóch lub wiêcej kandydatów albo nie postawiono tego znaku obok nazwiska ¿adnego kandydata,
g³os uznaje siê za niewa¿ny.
Jak wybieramy radnych?
W wyborach radnych (w gminach licz¹cych powy¿ej 20
tysiêcy kandydatów) g³osujemy tylko na 1 listê kandydatów, stawiaj¹c znak X w kratce z lewej strony obok
nazwiska tylko jednego z kandydatów z tej listy. Tak
samo g³osuje siê do rad powiatów i sejmików województw.
Za niewa¿ny uznaje siê g³os, je¿eli na karcie do g³osowania postawiono znak X w kratce z lewej strony obok
nazwisk dwóch lub wiêkszej liczby kandydatów z ró¿nych list lub nie postawiono tego znaku w kratce z lewej strony obok nazwiska ¿adnego kandydata z którejkolwiek z list.

Woda zalewa domy przy ulicy D¹browskiego

przej¹³.
Widaæ, ¿e problemy miejskie
od zaplecza przez w³adze miasta widziane s¹ inaczej. Nie wymagaj¹ popiechu ani zainteresowania, bo efektów propagandowych z rozwi¹zania takich
problemów nie bêdzie. Lepiej
posadziæ krzaki na skrzy¿owaniu.
Zdaniem mieszkañców jak
najszybciej nale¿y utwardziæ teren za domami, zasypaæ dziury
i wykonaæ odp³ywy z rynien,
tak aby woda nie zbiera³a siê na
podwórkach. Takie czynnoci
nie wymagaj¹ du¿ych nak³adów
pieniêdzy i pracy. Firma miejska jak¹ jest PUK wykona³aby
tak¹ pracê bardzo szybko, wystarczy tylko jej to zleciæ.
Artur Ignacionek
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CZY BURMISTRZ ZŁAMAŁA PRAWO?

SPRZEDAŻ DZIAŁEK BUDZI
WIELKIE W
ĄTPLIWOŚCI
WĄ
Radni cz³onkowie klubu Samorz¹dna Rumia skierowali do
Prokuratury Rejonowej w Wejherowie, doniesienie o podejrzeniu pope³nienia przestêpstwa
przez burmistrz El¿bietê Rogalê-Koñczak. Pismo dotyczy zasad zbywania nieruchomoci
stanowi¹cych w³asnoæ gminy
na uzupe³nienie dzia³ek budowlanych (dzia³ki pod stacjê benzynow¹ NESTE). Zdaniem radnych sprzeda¿ dwóch nieruchomoci na rzecz Mariusza Soko³owskiego, burmistrz przeprowadzi³a naruszaj¹c ustawê o gospodarce nieruchomociami oraz
uchwa³ê nr XIX /120/91 Rady
Miasta Rumi z dnia 8 sierpnia
1991 roku.
- W oparciu o sporz¹dzon¹
opiniê prawn¹ twierdzimy, ¿e
burmistrz Rumi naruszy³a art.
296 §1 kodeksu karnego, wyrz¹dzaj¹c znaczn¹ szkodê maj¹tkow¹ w mieniu gminy. Naszym
zdaniem procedura sprzeda¿y
dzia³ek by³a niezgodna z prawem
i zosta³a przeprowadzona w
sposób budz¹cy wiele w¹tpliwoci  twierdz¹ radni kieruj¹cy pismo do prokuratury.
Ju¿ wczeniej mówilimy o
w¹tpliwociach, jakie budzi
sposób sprzeda¿y dzia³ek pod
stacjê NESTE. Dwie dzia³ki po³o¿one przy skrzy¿owaniu ulic
H. Sawickiej i Sobieskiego burmistrz sprzeda³a za ok. 170 tys.
z³. bez przeprowadzenia przetargu, mimo ¿e ustawa o gospodarce nieruchomociami mówi,
¿e nieruchomoci bêd¹ce w³asnoci¹ gminy mo¿na sprzedawaæ bez przetargu, tylko wtedy
gdy:
- nieruchomoæ lub jej czêci
s¹ niezbêdne do poprawienia
warunków zagospodarowania
nieruchomoci przyleg³ej,
- nieruchomoci nie mog¹ byæ
zagospodarowane jako odrêbne
nieruchomoci,
- wnioskodawca (nabywca)
uzyska³ pozytywn¹ opiniê urbanistyczn¹, wydan¹ w oparciu o
plan ogólny lub szczegó³owy
zagospodarowania miasta lub
dzielnicy.
To same suche wyjanienia,
ale z opinii radcy prawnego wynika, ¿e przy sprzeda¿y zosta³
spe³niony tylko pierwszy warunek. Kolejne dwa warunki zosta³y pominiête. Burmistrz pominê³a równie¿ opiniê urbanistyczn¹ w tej sprawie oraz nie
uzyska³a zgody Rady Miasta na
sprzeda¿. Zdaniem radnych
oburzaj¹cym jest fakt, ¿e dwie
dzia³ki o powierzchni ok. 600
metrów kw. usytuowane w sa-

Klub Radnych Samorz¹dnej Rumi:
Roman Knop
Jaros³aw Muszyñski
Jan Klawiter
Florian Mosa
Joanna ¯urek

mym centrum i przy drodze
g³ównej, na których wybudowana zosta³a stacja paliw, burmistrz
w 2005 roku sprzeda³a za ok.
170 tys. z³ (akt notarialny z dnia
27 padziernika). Trzeci¹ dzia³kê o powierzchni 400 metrów
kw., tak¿e pod t¹ sam¹ stacjê
paliw sprzeda³ w tym samym
okresie (akt notarialny z dnia 3
padziernika 2005) prywatny

w³aciciel za ³¹czn¹ kwotê 180
tys. z³. Nawet wyj¹tkowy laik
w sprawach znajomoci wartoci gruntów pod inwestycje zauwa¿y, ¿e dzia³ki miejskie
sprzedano za wyj¹tkowo nisk¹
cenê - cena metra kwadratowego by³a w tym wypadku o prawie 40% ni¿sza i to w sytuacji
gdy bez miejskich dzia³ek nowa
stacja paliw nie mog³aby po-

wstaæ.
- Radca prawny, który przeanalizowa³ sprawê oceni³, ¿e zachodzi podejrzenie o pope³nieniu przestêpstwa przez burmistrz Rumi i na wniosek radnych Samorz¹dnej Rumi, skierowa³ doniesienie do prokuratury  stwierdzi³ szef klubu Roman Knop.
D£
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PASJE MŁODYCH LUDZI

ZDOBYWAĆ SZCZYT

Maciej ¯arnowski -mieszkaniec Janowa pasjonat fotografi i cz³onek redakcji Gazety Rumskiej
Pozna³am go przed rokiem,
na rowerze, na plecach mia³ przewieszon¹ torbê z aparatem fotograficznym. Pomyla³am sobie, ¿e to pewnie s¹ jego pasje.
Nie pomyli³am siê. Uwielbia
jedziæ na rowerze (choæ powiem
wam szczerze, ¿e jego sylwetka
na to nie wskazuje, bo jest facetem przy koci). Jeli kto ma

problem z rowerem, to s³u¿y mu
pomoc¹. Potrafi znaleæ najtañsze czêci, najciekawsze dodatki i najwymylniejsze u³atwienia pozwalaj¹ce korzystaæ z
komfortu jazdy. Podobnie  z
komputerem. Nic dziwnego, bo
jego praca siê z tym wi¹¿e  jest
technikiem  informatykiem w
Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdañsku. W ¿yciu  na
zewn¹trz pouk³adany, natomiast dla bliskich  otwarty, ciep³y i typowy ba³aganiarz. Do
zdjêæ podchodzi jak do gotowania, to jest bowiem jego kolejna
pasja. Nie skoñczy³ ¿adnych
szkó³ fotograficznych. Ale jak
fotografuje, to z wyczuciem.
Musi byæ odrobina soli i pieprzu,
¿eby wszystko mia³o smak.
Uwielbia fotografowaæ widoki,
przyrodê, robiæ zdjêcia portretowe. Do swojej twórczoci
podchodzi bardzo krytycznie 
co nie jest wyrane, co siê mu
nie podoba  do kosza! Nie wa¿ne, ze inni mówi¹, ¿e ujdzie w
t³oku, czy, ¿e jest ok. Dla niego

 wszystko musi byæ doskona³e, czyste, jasne i przejrzyste.
Ponoæ to charakterystyczna
cecha Blini¹t. Jeli ma natchnienie  potrafi zorganizowaæ przyjació³, tak¿e z aparatami fotograficznymi i ruszyæ
wspólnie na bezkrwawe ³owy.
Czasem wystarczy nawet
ma³y kawa³ek zieleni za domem. Wszystko ma swój urok,
we wszystkim mo¿na zobaczyæ blask. Wszystko mo¿e
byæ inspiracj¹. Ostatnio na
przyk³ad robi³ zdjêcia w pracy, fotografowa³ czêci komputerowe. Jak mu wysz³o?
Mo¿ecie os¹dziæ sami. Zapraszam na jego stronê: www.foto.plusik.net. Obecnie korzysta z aparatu OLIMPUS E-500
(cyfrowa lustrzanka). Czasem
jestem o niego zazdrosna. Kiedy wychodzimy z domu, zawsze jest najpierw Maciej i
aparat, a póniej dopiero 
Ania i pies. Wyros³am w rodzinie z tradycjami fotograficznymi. Pstryka mój brat,
wujek i kuzyn. Wszyscy zawodowo. Wiem ile trzeba w³o¿yæ pracy w dobre zdjêcie.
Czasem fotografuje siê jedn¹
rzecz wielokrotnie, by oddaæ
jej prawdziwy urok. Podziwiam Macieja za czas, jaki powiêca na to, by zostaæ profesjonalist¹. Mylê, ¿e jeszcze
daleka droga do tego, ale ¿ycie
polega na tym, by zdobywaæ
szczyt z wytrwa³oci¹ i oddaniem.
Anna Dering

LIGA POLSKICH RODZIN LISTA NR 2
KANDYDACI DO RADY MIASTA RUMI:
OKRĘG NR 1
1. WOLSKI TADEUSZ
2. SZPARA MARIANNA
3. DUBIEL BOŻENA STANISŁAWA
4. LUDWICZAK BARBARA
5. DZIUBA JÓZEF CZESŁAW
6. KOWALEWSKI ROMAN
7. DROBOT KRYSTYNA
8. RÓŻYCKA ELŻBIETA HELENA
9. JĘDRZEJCZAK ELŻBIETA
OKRĘG NR 2
1. BARGIELSKI KRZYSZTOF
2. BORAWSKI RADOSŁAW
3. CIERESZKO ZBIGNIEW TADEUSZ
4. GRAJKOWSKI RYSZARD ZENON
5. MŁYNEK KRZYSZTOF
6. MIELEWCZYK KRYSTYNA
7. ŁUKOWICZ WIESŁAW ANDRZEJ
8. BĘBENEK DARIUSZ PAWEŁ

OKRĘG NR 3
1. LICHOTA ANTONI
2. BAGNECKA ANNA
3. WOLF KRYSTYNA WITOSŁAWA
4. MAĆKIEWICZ REGINA FELICJA
5. METYK WIESŁAW
6. SAMSON JAN
7. SIELICKA ELŻBIETA
8. FRAJTAG SŁAWOMIR
9. ŁEMPICKA KRYSTYNA

KANDYDACI DO RADY POWIATU
1. PTACH TADEUSZ
2. REJNÓW KRYSTYNA JADWIGA
3. HINZ PIOTR MAREK
4. NIEMC BARBARA MARIA
5. LABUDA WIESŁAW KAZIMIERZ

OKRĘG NR 4
1. NIEMC TADEUSZ
2. SZALK HALINA JÓZEFA
3. KRUPA KATARZYNA EWA
4. MIERZEJEWSKI MARIUSZ ANDRZEJ
5. BARANOWSKA HENRYKA WIKTORIA
KANDYDAT DO SEJMIKU
6. DRABIK SŁAWOMIR
WIKA ROMAN
7. KONARZEWSKI WALDEMAR ZBIGNIEW
8. POZAŃSKI KRZYSZTOF MAREK
OGŁOSZENIE ZLECONE I OPŁACONE PRZEZ KW LIGA POLSKICH RODZIN
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DEBATA KANDYDATÓW NA BURMISTRZA

KIM BĘDZIE
NOWY GOSPOD
ARZ MIA
ST
A?
GOSPODARZ
MIAST
STA?

Jedna z tych osób bêdzie nowym burmistrzem miasta. Na zdjêciu od lewej: Janusz Wolañski - kandydat Platformy Obywatelskiej, El¿bieta Rogala-Koñczak KWW Gospodarnoæ, Witold Reclaf - Prawo i Sprawiedliwoæ i Seweryn Czoska - ZWW Ziemia Wejherowska
Spotkanie rozpoczê³o siê od
niema³ego zamieszania, gdy¿ do
studia telewizyjnego nie dotar³
kandydat Samoobrony RP Kamil
Gi¿yñski. W komplecie stawili siê
za to pozostali kandydaci, a wiêc
reprezentuj¹cy lewicê Seweryn
Czoska  startuj¹cy z listy KWW
Ziemia Wejherowska oraz El¿bieta Rogala-Koñczak  startuj¹ca z listy KWW Gospodarnoæ,
oraz kandydaci prawicy Witold
Reclaf  kandydat Prawa i Sprawiedliwoci i Janusz Wolañski 
reprezentuj¹cy rumsk¹ Platformê
Obywatelsk¹.
Na pocz¹tku programu ka¿dy
z kandydatów w kilku zdaniach
prezentowa³ swój program wyborczy. I chocia¿ programy ró¿ni³y siê, wszyscy kandydaci podkrelali, ¿e przed miastem w nastêpnej kadencji samorz¹du stoi
ogromne wyzwanie w postaci
budowy dróg gminnych.
Du¿o ciekawsza by³a dalsza
czêæ programu, w której pytania
kandydatom zadawa³ prowadz¹cy debatê redaktor. I zaczê³o siê
zgodnie z przewidywaniami,
urzêduj¹ca pani burmistrz chwali³a siê swoimi sukcesami. Kandydat lewicowej koalicji Seweryn
Czoska nie pozosta³ obojêtny,
przypominaj¹c, obecne w³adze
miasta zapomnia³y zupe³nie o
tych mieszkañcach, którzy nie
bardzo sobie radz¹ w obecnej rze-

czywistoci. Doda³, ¿e jako ostatni PZPR-owski naczelnik miasta
doprowadzi³ do budowy mieszkañ komunalnych, czego nie uda³o siê kontynuowaæ ¿adnemu z
jego nastêpców oraz zapowiedzia³
kontynuowanie tego programu w
przypadku zwyciêstwa w wyborach. Zapowiedzia³ tak¿e uruchomienie prac interwencyjnych dla
osób ¿yj¹cych z zasi³ków socjalnych oraz znaczne zwiêkszenie
zatrudnienia bezrobotnych w
spó³kach, w których miasto posiada udzia³y.
Witold Reclaf  zapowiedzia³
generaln¹ zmianê stylu rz¹dzenia
miastem, czego pierwszym symbolicznym krokiem ma byæ zmiana wygl¹du strony internetowej
miasta Rumi i zast¹pienie has³a
Kto tu rz¹dzi has³em Gospodarz miasta. Zasygnalizowa³ dzia³ania zwi¹zane z budow¹ prawdziwego centrum miasta, a wiêc
przestrzeni miejskiej, która mia³aby za zadanie integrowaæ
wszystkich mieszkañców. W
swojej wypowiedzi po³o¿y³ tak¿e nacisk na sprawy bezpieczeñstwa zapowiadaj¹c zwiêkszenie
patroli stra¿y miejskiej na ulicach
(w szczególnoci w godzinach
wieczornych i nocnych) oraz na
kwestie wychowania dzieci i m³odzie¿y, tak¿e poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej w postaci
dodatkowych lekcji oraz zajêæ po-

zalekcyjnych. W tej kwestii zgodzi³ siê z nim Janusz Wolañski, z
zawodu nauczyciel. Oprócz tego
przedstawi³ on program budowy
miejskich ulic, który Platforma
Obywatelska przygotowa³a
wspólnie z naukowcami naukowcami Politechniki Gdañskiej. Wg.
wyliczeñ naukowców realnym i
mo¿liwym jest wybudowanie
oko³o 40 km dróg gminnych tylko
podczas nadchodz¹cej kadencji.
Kandydat PO uwa¿a, ¿e rz¹dz¹cy miastem nie mog¹ zapominaæ
o zwyk³ych mieszkañcach, a budowa centrum handlowego Auchan nie mo¿e byæ jedyn¹ inwestycj¹ wspieran¹ przez samorz¹d
miasta. Tym samym popar³ ideê
stworzenia centrum handlowous³ugowo-kulturalnego Rumi, jakie mia³oby powstaæ wzd³u¿ Zagórskiej Strugi.
Kolejn¹ czêæ programu zajê³y pytania do kandydatów dotycz¹ce bud¿etu i mo¿liwoci jego
wykorzystania. Trzeba przyznaæ, ¿e wszyscy kandydaci dysponowali tutaj wiedz¹ i precyzyjnie odpowiadali na zadawane pytania. Najciekawsza czêæ programu mia³a jednak nadejæ, a by³y
ni¹ pytania zadawane sobie wzajemnie przez kandydatów.
I tak na pytanie, dlaczego w
naszym miecie na drogi powiatowe i wojewódzkie, które by³y
remontowane w bie¿¹cej kadencji

miasta da³o ze swojej kasy wiêkszoæ rodków, pani burmistrz
rozbrajaj¹co odpowiedzia³a, ¿e
dlatego i¿ cz³onek sejmiku województwa pomorskiego Kazimierz
Klawiter le lobbowa³. W tym
momencie przyznam, ¿e zbarania³em dotychczas uwa¿a³em, ¿e
pozyskiwaniem rodków ma takie inwestycje powinny siê zaj¹æ
przede wszystkim w³adze Rumi
na czele z pani¹ burmistrz.
Niespodziewane by³o tak¿e
pytanie, jakie skierowa³a urzêduj¹ca pani burmistrz pod adresem
Witolda Reclafa, a dotycz¹ce
wspó³pracowników burmistrza
Reclafa, którzy w razie wygrania
wyborów bêd¹ zarz¹dzaæ miastem. Nie us³yszelimy co prawda ¿adnych nazwisk, ale kandydat PIS-u zapewni³, ¿e takie osoby, które bêd¹ mog³y podj¹æ siê
tych zadañ zna i ¿e we w³aciwym momencie je mieszkañcom
miasta przedstawi.
Seweryn Czoska zosta³ zapytany przede wszystkim o ród³a
finansowania swoich pomys³ów
socjalnych - budowy co roku kilku do kilkunastu mieszkañ komunalnych oraz znacznego zwiêkszenia zatrudnienia osób ¿yj¹cych
z zasi³ków spo³ecznych przez
miejskie firmy (przede wszystkim PUK). Nie doczekalimy siê
konkretnej odpowiedzi jednak
kandydat zapewni³, ¿e takie rod-

ki w bud¿ecie miasta s¹ i tylko
trzeba miejskie rodki racjonalniej
wydawaæ ni¿ mia³o to miejsce
podczas minionej kadencji.
Janusz Wolañski pytany by³
przede wszystkim o koszty budowy miejskich ulic, które okreli³ na nieco ponad 100 z³ za 1
metr kwadratowy. Urzêduj¹cej
pani burmistrz rodki te wydawa³y siê mocno nieoszacowane.
Po obejrzeniu debaty nasunê³a mi siê refleksja, ¿e w zasadzie
programy poszczególnych kandydatów s¹ doæ zbie¿ne (no
mo¿e poza programem socjalnym
zaprezentowanym przez pana
Czoskê). Wa¿ne jest jednak to, aby
nowy gospodarz miasta umia³
swój program zrealizowaæ. Wydaje siê, ¿e kluczowa bêdzie tutaj
odpowiednia wspó³praca w³adz
miasta z w³adzami powiatu oraz
województwa samorz¹dowego, z
instytucjami gdzie wed³ug wszelkich przewidywañ bêdzie rz¹dziæ
PO lub PIS (lub koalicja tych
dwóch ugrupowañ, która jak dotychczas z powodzeniem dzia³a
w sejmiku województwa pomorskiego). I z pewnoci¹ nie pomo¿e tutaj kandydatom lewicowym
ich partyjna przesz³oæ odpowiednio w PZPR i SLD, oraz w
Unii Wolnoci. Przesz³oæ, do której sami kandydaci, nie bardzo
chc¹ obecnie wracaæ.
Piotr Zaradny
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NADCHODZI NOWA MODA

HALLOWEEN CZY ZADUSZKI?

Tak¿e u nas mo¿na spotkaæ zwolenników halloween
Kiedy w tym roku, w dniu
poprzedzaj¹cym Uroczystoæ
Wszystkich wiêtych do moich
drzwi zapuka³y cztery grupki
nastolatków poprzebieranych w
straszne maski pomyla³em sobie, o co chodzi do licha? Czy
naprawdê tak ma³o mamy tradycyjnych polskich zwyczajów, ¿e
musimy bez opamiêtania kopiowaæ zachodnie wzory? Niestety
wygl¹da na to, ¿e i ta amerykañska moda zaczyna siê upowszechniaæ u nas w kraju. Czy
jednak zdajemy sobie sprawê,
jaki jest rodowód tradycyjnego
amerykañskiego halloween?
Zwyczaj halloween (nazwa
pochodzi od angielskiego okrelenia All-Hallows-Even czyli w przeddzieñ wszystkich
wiêtych; niektórzy nazwê tê
b³êdnie kojarz¹ z angielskim s³o-

wem hell oznaczaj¹cym piek³o) wywodzi siê ze starych pogañskich obrzêdów kultywowanych przez plemiona celtyckie.
Wg. tradycji Celtów w noc poprzedzaj¹c¹ wiêto zmar³ych
mo¿liwy by³ kontakt ¿ywych z
duchami. Wierzono, ¿e w t¹
szczególn¹ noc na ziemi pojawia³y siê duchy z³ych zmar³ych,
którzy skoñczyli swój ¿ywot w
ci¹gu ostatniego roku, aby w ten
sposób mogli odpokutowaæ swoje z³e czyny. W tym celu ich dusze by³y umieszczane w cia³ach
zwierz¹t, zwierz¹t tym bardziej
prymitywnych im wiêcej grzechów znajdowa³o siê na ich koñcie. Celtowie wierzyli, ¿e sk³adaj¹c dary i ofiary s¹ w stanie
przeb³agaæ boga mierci za swoje grzechy i sprawiæ, ¿e ich dusze bêd¹ mog³y osi¹gn¹æ niebiañ-

sk¹ nagrodê. Wierzono równie¿,
¿e tej nocy razem z Samhainem
 Celtyckim bogiem mierci (w
póniejszych wiekach uto¿samiano go z szatanem) wêdruje na
ziemiê jego przyboczna stra¿ 
wró¿ki, chochliki, gnomy itp.
Spodziewano siê przeladowañ
z ich strony i by ukryæ siê przed
nimi, przebierano siê w skóry
zabitych wczeniej zwierz¹t,
myl¹c, ¿e z³e duchy zobaczywszy przebierañca, pomyl¹ sobie, ¿e to tak¿e pokutuj¹cy i zostawi¹ go w spokoju.
Obecnie, na wiecie, halloween to przede wszystkim komercja i ogromny biznes. W aglomeracjach miejskich przybra³ on
formê tradycyjnego chodzenia od
domu do domu osób przebranych
za demony, wró¿ki, chochliki,
duchy, wampiry czy te¿ inne

straszyd³a z zawo³aniem TRICK
OR TREAT (poczêstunek albo
psota). St¹d wzi¹³ siê zwyczaj
obdarowywania przebierañców
cukierkami, ciastkami, owocami,
orzechami czy te¿ innymi ³akociami. W przeciwnym razie nara¿onym jest siê na psotê, która
mo¿e byæ czasem bardzo nieprzyjemna.
Modne (szczególnie w Stanach Zjednoczonych) sta³o siê
tak¿e zamienianie domów w
cmentarne scenerie poprzez wieszanie na drzewach kociotrupów czy te¿ ustawianie w ogrodach p³yt imituj¹cych nagrobki.
Obowi¹zkowo te¿, w ka¿dym
domu wystawia siê wydr¹¿on¹
dyniê imituj¹c¹ czaszkê. W jej
rodku umieszcza siê wieczkê
lub latarenkê. Dynia ta ma chroniæ domowników przed z³ymi
duchami.
Jak wiêc widaæ z powy¿szego halloween nie ma nic
wspólnego z nasz¹ kultur¹ jest
tworem zupe³nie obcej tradycji
anglosaskiej. Odpowiednikiem
halloween w naszej tradycji s¹
Dziady - zwyczaj ludowy wywodz¹cy siê z przedchrzecijañskich obrzêdów s³owiañskich.
Jego zasadniczym celem by³o nawi¹zanie kontaktu z duszami
zmar³ych i pozyskanie ich przychylnoci. Dziady obchodzono
dwa razy w roku - na wiosnê i na
jesieni. W tym czasie dusze
zmar³ych nale¿a³o ugociæ (np
miodem, kasz¹ i jajkami), aby zapewniæ sobie ich przychylnoæ i
jednoczenie pomóc im w osi¹gniêciu spokoju w zawiatach.
Wêdruj¹cym duszom owietlano
drogê do domu rozpalaj¹c ogniska na rozstajach, aby mog³y
spêdziæ tê noc wród bliskich.
Ogieñ móg³ równie¿ uniemo¿li-

wiæ wyjcie na wiat upiorom duszom ludzi zmar³ych nag³¹
mierci¹, samobójców itp. W tym
celu rozpalano go na podejrzanej
mogile  a wspó³czesnym echem
tego zwyczaju s¹ nasze zwyk³e
znicze. W niektórych regionach
Polski, np. na Podhalu w miejscu
czyjej gwa³townej mierci ka¿dy przechodz¹cy mia³ obowi¹zek
rzuciæ ga³¹zkê na stos, który nastêpnie palono raz w roku. Dusze
zmar³ych wzywano tak¿e podczas obrzêdu, odbywaj¹cego siê
w opuszczonym miejscu kultu
(kaplicy, kociele) lub na cmentarzu. Obrzêdowi przewodniczy³
Gularz, wzywaj¹cy dusze zmar³ych przebywaj¹cych w czycu,
aby powiedzia³y czego potrzeba
im do osi¹gniêcia zbawienia. Do
tego zwyczaju nawi¹zuje Adam
Mickiewicz w Dziadach.
Po przyjêciu chrzecijañstwa
zwyczaje zwi¹zane z pogañskimi
ród³ami zaczê³y wygasaæ lub
przybieraæ znane dzi formy wspó³czesnym odpowiednikiem
dziadów s¹ nasze Zaduszki 
Dzieñ Wszystkich Zmar³ych
przypadaj¹cy na 2 listopada. Jednak¿e do dzisiaj na terenach
wschodniej Polski, Bia³orusi,
Ukrainy i czêci Rosji zachowa³
siê wywodz¹cy siê wprost z tradycji dziadów zwyczaj wynoszenia jad³a, w symbolicznych dwójniakach, na groby zmar³ych.
A wiêc nasuwa siê pytanie, czy
powinnimy celebrowaæ halloween czy te¿ zaduszki? Ja nie mam
w¹tpliwoci, ¿e Zaduszki wraz z
katolick¹ tradycj¹ odwiedzania w
tym dniu cmentarzy, nawiedzania grobów bliskich, uczestnictwa
w mszach i modlenia siê w intencji zmar³ych. Nie dajmy siê zupe³nie zwariowaæ
Piotr Zaradny

Szanowni Mieszkańcy Rumi,
zwracam się do Państwa z apelem - nie bądźmy obojętni w dniu 12 listopada br. Pójdźmy zagłosować i wybierzmy najlepszych kandydatów.
Takich kandydatów do wszystkich szczebli samorządu wystawia Prawo i
Sprawiedliwość. Są to ludzie uczciwi i kompetentni, ludzie którzy będą
Państwa dobrze reprezentować w Radzie Miasta, Radzie Powiatu, czy
też w Sejmiku Województwa Pomorskiego.
Proszę również o poparcie Witolda Reclafa naszego kandydata do fukcji
burmistrza miasta. W jego osobie Rumia z pewnością zyska dobrego gospodarza.
Więcej informacji o naszych kandydatach znajdą Państwo na stronie
wybory.rumia.org.pl.
Pełnomocnik PiS
Janusz Zabłocki

ZAWSZE
BLIŻEJ LUDZI
WWW.PIS.RUMIA.ORG
OGŁOSZENIE ZLECONE I OPŁACONE PRZEZ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
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RUMIA WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO

BUDOWNICTWO
KOMUNALNE
PERSPEKTYWY ROZWOJU

Florian Mosa, in¿ynier budownictwa, projektant jest
kandydatem do Rady Miasta
Rumi z okrêgu Janowo Lene,
Zagórze, Szmelta oraz Bia³a
Rzeka
Poni¿szy artyku³ jest kontynuacj¹ tematu podjêtego przeze
mnie w poprzednim numerze
Gazety Rumskiej. Artyku³ ten
spotka³ siê z przychylnymi opiniami Czytelników, niektórzy w
osobistych kontaktach przedk³adali mi swoje opinie i komentarze, nie ukrywam, ¿e czasami
doæ krytyczne.
Sposobów pozyskiwania

mieszkañ komunalnych jest kilka:
- utworzenie publiczno-prywatnego Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego (TBS) w
oparciu o wk³ad w³asnej pracy
na budowie przez przysz³ych
lokatorów, przy pozyskiwaniu
przez nich niskich kredytów w
ramach pomocy gminy i pañstwa.
- ujêcie w bud¿ecie miasta w
ramach inwestycji, wybudowanie przynajmniej jednego budynku mieszkalnego, wielorodzinnego.
- modernizacja i rozbudowa
istniej¹cych budynków komunalnych w oparciu o fundusze
termorenowacyjne i ekologiczne (np. zmiana ogrzewania paliwem sta³ym na ogrzewanie zdala czynne lub z lokalnej kot³owni).
-zakup
pojedynczych
mieszkañ od deweloperów przy
okazji sprzeda¿y gruntów miejskich pod budownictwo komercyjne, gdzie gmina w ramach
aportu mog³aby wnieæ grunt
jako jej udzia³ w budowie budynków.
Lata 2007-2013 to ogromne
pieni¹dze, które nap³yn¹ do Pol-

ski w ramach realizacji strukturalnych programów pomocowych z Unii Europejskiej. Kwota jest niebagatelna, bo wynosi
powy¿ej 50 miliardów euro przy
dodatkowych 20 miliardach
euro, które musi na te programy
wy³o¿yæ Polska w okresie siedmiu lat.
Jednym z podprogramów
pomocowych jest Lokalny program rewitalizacji obszarów
miejskich oraz Budownictwo
komunalne i socjalne. Poza unijnymi rodkami finansowymi zostan¹ uruchomione przez rz¹d
programy pomocy i rozwoju budownictwa mieszkaniowego.
Ostatnie decyzje ustawodawcze
rz¹du wskazuj¹, ¿e temat budownictwa mieszkaniowego zosta³ potraktowany powa¿nie i
zostanie wdro¿ony.
Czy miasto Rumia wykorzysta szanse, które siê przed
nim otwieraj¹ zale¿y od samych
jej mieszkañców, którzy w zbli¿aj¹cych siê wyborach wybior¹
swoich przedstawicieli, którym
starczy determinacji i odwagi w
podejmowaniu w³aciwych decyzji o trudnych problemach
miasta.
Florian Mosa

CHCĘ O SPRAWY RUMI ZABIEGAĆ
W SEJMIKU WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO
PROSZĘ O KAŻDY PAŃSTWA GŁOS
JAN KLAWITER
OGŁOSZENIE ZLECONE I OPŁACONE PRZEZ
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

RUMSKA DROGA DO UNII EUROPEJSKIEJ

ŚRODKIEM A
SF
AL
T, BOKIEM BŁ
OTO
ASF
SFAL
ALT
BŁO
W trybie ekspresowo wyborczym powsta³a droga ³¹cz¹ca wielkomiejsk¹ Gdyniê z malutk¹ Rumi¹. Na remont 1700 metrów ul.
D¹browskiego i wybudowanie 2 rond wydano oko³o 20 milionów
z³otych. Najdro¿sza inwestycja drogowa w Polsce i w Europie w
przeliczeniu na 1 metr nawierzchni mia³a byæ wiadectwem gospodarnoci i skutecznoci. Jednak ten blask troszeczkê s³abnie gdy:
- burmistrz El¿bieta Rogala-Koñczak, aby dokoñczyæ inwestycjê w terminie, na ka¿dej sesji Rady Miejskiej dok³ada³a dodatkowe
pieni¹dze z bud¿etu miasta, a to na zatoczkê, na dodatkowy kawa³ek chodnika, na obelisk upamiêtniaj¹cy zwi¹zek Rumi i Uni¹, na
klomby i krzaki, itp.
- z wykonanego zdjêcia wynika równie¿, ¿e inwestycja ma jeszcze wyrane mankamenty, a mo¿e niedoróbki. Wzd³u¿ asfaltowej
ulicy D¹browskiego biegnie gruntowa, dziurawa, zalana wod¹ - ni to
droga ni to parking. Dojechaæ ni¹ nigdzie nie mo¿na, z parkowaniem
te¿ s¹ problemy, bo mo¿na samochód utopiæ w b³ocie.
A¿ dziw bierze, ¿e wydaj¹c tak du¿e pieni¹dze na inwestycjê nie
zatroszczono siê o dokoñczenie poboczy, utwardzenie terenu, zadbanie o estetykê terenów przyleg³ych do zmodernizowanej ulicy.
To przyk³ad na typow¹ gospodarnociow¹ drogê do Unii Europejskiej fundowan¹ mieszkañcom Rumi przez ostatnie 4 lata  rodkiem
asfalt (czasem destrukt) a bokiem b³oto i dziury.
Jêdrzej

Na zdjêciu:
Ulica D¹browskiego w stronê Ronda Unii Europejskiej
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CZY POWSTANĄ MIESZKANIA TBS W RUMI ?

ZNISZCZONE NADZIEJE WIELU RODZIN
W dniu 6 listopada 2006 r. w
S¹dzie Rejonowym w Wejherowie zapad³ wyrok w sprawie z
powództwa TBS Sp. z o.o. w
likwidacji w Rumi przeciwko
Gminie Miasta Rumi, czyli burmistrz El¿biecie Rogali-Koñczak. S¹d nakaza³ pozwanej
Gminie (burmistrz Rumi) z³o¿enie owiadczenia woli i przeniesienie na rzecz TBS udzia³u
we wspó³w³asnoci nieruchomoci gminnej na pokrycie 15
udzia³ów o wartoci 15.000 z³.
Zas¹dzi³ od pozwanej na rzecz
TBS kwotê 3.150 z³ tytu³em
zwrotu kosztów postêpowania.
Wyrok s¹du w Wejherowie wskazuje na b³êdy w postêpowaniu
ze strony burmistrz miasta E.
Rogali-Koñczak, których konsekwencje znowu obci¹¿aj¹ bud¿et
gminy.
Wyrok s¹du zmusza do przypomnienia sprawy budowy
mieszkañ w systemie Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego, które mia³o przynieæ Rumi
ponad 300 mieszkañ.
W dniu 24.01.2002 r. Prezes
Urzêdu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast wydaje decyzjê nr
357 zatwierdzaj¹c¹ Umowê
Spó³ki  Towarzystwo Budownictwa Spo³ecznego Rumia Sp.
z o.o.

Spó³ka przedstawia burmistrzowi (wówczas Janowi Klawiterowi) i Radzie Miasta za³o¿enia i projekty budowy mieszkañ a te zostaj¹ zaakceptowane.
Zarz¹d spó³ki opracowuje
wnioski do Krajowego Funduszu Mieszkaniowego o udzielenie kredytu preferencyjnego na
budowê mieszkañ, wk³adaj¹c w
to wiele wysi³ku organizacyjnego i pracy oraz ponosz¹c koszty finansowe. Ówczesny burmistrz miasta Jan Klawiter w
dniu 24.07.2002 r. zgodnie z
uzgodnionymi warunkami sk³ada owiadczenie woli, przekazania w wieczyste u¿ytkowanie nieruchomoci gminnych
(³¹cznie terenu o powierzchni
27.395 m2) Towarzystwu Budownictwa Spo³ecznego Rumia
Sp. z o.o. w terminach do zakoñczenia poszczególnych zadañ zwi¹zanych z budow¹
mieszkañ. Jednak pod warunkiem uzyskania przez TBS Rumia pozytywnej kwalifikacji
wniosku wstêpnego przez Bank
Gospodarstwa Krajowego na
preferencyjny kredyt ze rodków z Krajowego Funduszu
Mieszkaniowego.
Strony ustali³y równie¿, ¿e
po wybudowaniu domów Rumia
przejmie 100% udzia³ów w spó³-

ce (do tego czasu gmina Rumia
nie poniesie ¿adnych kosztów,
a udzia³y na okres organizacji
spó³ki i wybudowania mieszkañ
wynosz¹: 30% - miasto, 70% inwestor).
W dniach 09.07.2003 r. i
04.08.2003 r. TBS Rumia Sp. z
o.o. uzyskuje pozytywn¹ kwalifikacjê wniosków o przyznanie rodków preferencyjnym
kredytem na kwotê 15.480.000
z³. Jest to sukces, poniewa¿ w
owym okresie, w skali kraju,
kwalifikowano tylko co trzeci
z³o¿ony wniosek.
W wyniku wyborów samorz¹dowych cztery lata temu
burmistrzem Rumi zostaje El¿bieta Rogala-Koñczak, która od
pocz¹tku kadencji ch³odno wypowiada siê na temat inwestycji
i w krótkim czasie og³asza decyzjê o likwidacji TBS Rumia
Sp. z o.o. Namawia równie¿ do
likwidacji TBS Radê Miasta,
która wiêkszoci¹ g³osów podejmuje tak¹ decyzjê  wbrew wczeniejszym umowom.
Zarz¹d TBS protestuje na
spotkaniach z pani¹ burmistrz i
Rad¹ Miasta, wskazuj¹c na dotychczasowe osi¹gniêcia. Nie
zgadza siê z krzywdz¹cym dla
TBS i niezgodnym z umowami
postêpowaniem nowej bur-

mistrz miasta (nastêpcy prawnego zawartych wczeniej
umów).Wybuchaj¹ spory, konflikt narasta, a wszystkim manipuluje E. Rogala-Koñczak.
Zarz¹d i Rada Nadzorcza
TBS s¹ przyjmowani i wypêdzani z Urzêdu Miasta, obra¿ani i wreszcie pozbawieni siedziby (dochodzi do naruszenia posiadania TBS). Z inicjatywy E.
Rogali-Koñczak spory i rozmowy z TBS koñcz¹ siê na Policji,
w s¹dzie i prokuraturze.
W tym samym czasie na terenie Rumi mog³oby powstaæ
270 mieszkañ zaplanowanych
na terenach przyrzeczonych
przez burmistrza. Burmistrz
El¿bieta Rogala-Koñczak nie ma
zamiaru przekazaæ TBS Rumia
sp.z o.o. terenów wczeniej
uzgodnionych pod budowê
mieszkañ (w wieczyste u¿ytkowanie). Rumianie nie maj¹ mo¿liwoci otrzymaæ za 30% wartoci w³asnego lokalu, którym
mogliby jako partycypanci TBS
w przysz³oci dowolnie dysponowaæ.
Informacje przekazywane na
ró¿nych spotkaniach i w mediach przez burmistrz E. Rogalê-Koñczak na temat mo¿liwoci powstania innego ni¿ obecnie istniej¹cy TBS Rumia Sp. z

o.o. oraz mo¿liwoci budowy
mieszkañ przez Habitat for Humanity spe³z³y na niczym i s¹
dalej tylko kie³bas¹ wyborcz¹.
Nie powsta³y tak¿e obiecane
mieszkania komunalne.
Inwestycja Towarzystwa
Budownictwa Spo³ecznego, która mia³a powstaæ w Rumi by³aby równie¿  przede wszystkim przyjazna mieszkañcom,
daj¹c im mo¿liwoæ otrzymania
mieszkania nie po cenach komercyjno-deweloperskich, ale po
cenie preferencyjnej zatwierdzanej dla TBS warunkami KFM.
(czyli 30% od najni¿szej ceny
redniej na rynku).
Ocenê powy¿szego pozostawiamy Pañstwu do g³êbokich
przemyleñ i refleksji nad utraconymi mo¿liwociami i wartociami, które by³y w zasiêgu
rêki, a jednak z takich lub innych powodów przez obecnych
w³odarzy miasta zosta³y zaprzepaszczone.
Co dalej z likwidowanym
TBS Rumia sp. z o.o. dowiemy
siê wkrótce po wyborach samorz¹dowych.
Towarzystwo Budownictwa
Spo³ecznego RUMIA Sp.z o.o.
w likwidacji

WYCHOWANIE SPORTOWE

POTRZEBA WIĘCEJ
CHĘCI

Adam Walczak
- Jako wychowawca, nauczyciel, sportowiec, menad¿er
widzê ró¿ne problemy ostrzej i
szerzej, szczególnie dotycz¹ce
zachowañ dzieci i m³odzie¿y
oraz oferty spêdzania wolnego
czasu  twierdzi Adam Walczak,
kandydat do Rady Miasta.
 Temat wychowywania
przez sport jest mi bliski, bo
sport towarzyszy³ mi przez ca³e
¿ycie. Wszystko co robi³em,
by³o zwi¹zane ze sportem. Moja

¿ona uprawia³a sport, a syn gra
w pi³kê.
Adam Walczak pi³karz, nauczyciel, wiele lat gra³ w reprezentacji Polski. Pi³kê kopa³ w
Ba³tyku Gdynia, Zawiszy Bydgoszcz, Widzewie £ód, przez
kilka lat gra³ w Szwecji. Ju¿ po
zakoñczeniu kariery trenowa³
Ba³tyk i rumskiego Orkana. Jednoczenie studiowa³, robi³ studia podyplomowe i uczy³ dzieci. Teraz gdy dowiadczenia s¹
coraz wiêksze postanowi³ spróbowaæ stan¹æ do wali o mandat
radnego. Jak sam mówi jego
g³ównym celem jest przekonywanie ludzi do aktywnoci ruchowej w ka¿dym miejscu i o
ka¿dej porze roku. Robi to codziennie, a jako cz³onek Rady
Miasta bêdzie mia³ wiêkszy
wp³yw na budowanie atmosfery sportowej. Tak przynajmniej
myli.
Zdaniem pana Adama nareszcie do¿ylimy czasów, gdy
chêtni mog¹ biegaæ, p³ywaæ, jedziæ na rowerze, kopaæ pi³kê,
jedziæ na nartach, itp. Bo
oprócz pieniêdzy potrzebna jest

chêæ, a tej nie mo¿na kupiæ. Z
chêciami jednak najtrudniej.
- Id¹c codziennie na autobus
przygl¹dam siê pustym ³¹kom
po³o¿onym przy ul. Pomorskiej. S¹ to tereny, na których
nie mo¿na budowaæ domów, zak³adów, ale mo¿na wybudowaæ
boiska treningowe, wytyczyæ
cie¿ki rowerowe i do biegania 
mówi Adam Walczak.  Póniej
mo¿na organizowaæ tu imprezy,
zawody dla mieszkañców, m³odzie¿y. Takie sportowe spotkania bêd¹ integrowaæ mieszkañców.
Pan Adam ma bardzo dobre
kontakty ze rodowiskiem dzia³aczy sportowych, by³ych sportowców, biznesmenami z którymi doæ czêsto gra w pi³kê.
Gdyñskie rodowisko sportowe
w³¹czy³oby siê do dzia³añ na
terenie Rumi, trzeba jednak z
tymi ludmi przyjanie porozmawiaæ. Pierwsze rozmowy zosta³y ju¿ przeprowadzone z
przedstawicielami GOSiR w
Gdyni. Efekty by³yby dla Rumi
bardzo interesuj¹ce.
D.K.

Dla tych, z mieszkañców Rumi, którzy jeszcze nie wybrali swoich kandydatów w wyborach samorzadowych ostatnia okazja, aby przejrzeæ listy wyborcze i poznaæ programy poszczególnych komitetów wyborczych. Ju¿ w najbli¿sz¹ niedzielê
g³osowanie.

Gazeta Rumska
TAK BYŁO, A TAK JEST

Z KUCHNI NASZYCH CZYTELNIKÓW

ZDJĘCIA
DOKUMENTUJĄCE
HISTORIĘ
Przedstawiam Pañstwu
dwie fotografie, jedn¹ z pocz¹tku XX wieku, a drug¹ ju¿
wspó³czesn¹, wykonan¹ z tego
samego ujêcia (miejsca). Na starej fotografii widaæ stary rumski koció³ przy ulicy Kocielnej, drzewa pozbawione lici,
pozwalaj¹ spojrzeæ na jego
sylwetkê  kszta³t bez zniszczeñ w dobrym stanie. Piêkny
to widok, bo na zdjêciu wykonanym wspó³czenie, widzimy
tylko fragmenty murów kocio³a. Dom widoczny na starym zdjêciu jeszcze istnieje,
dodano jedynie niska przybudówkê. Udokumentowana historia kocio³a datuje siê na po³owê XIII wieku. Wiêcej informacji znajdziemy na tablicy
umieszczonej obok g³ównego
wejcia do ruin i na cmentarz.
Ruiny w dzisiejszym
kszta³cie i stanie ocala³y dziêki inicjatywie o raz pracy
cz³onków Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego i Bractwa
Mestwina. W 1994 roku teren cmentarza i pozosta³oci
po kociele zosta³y uporz¹dkowane, a fragmenty murów
zabezpieczone. W tym samym
roku w grudniu, ods³oniêto
przy ruinach kocio³a pomnik
ostatniego ksiêcia kaszubów
Mestwina II. Od tamtej pory
teren ten jest systematycznie
porz¹dkowany. Jest on miej-
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Na fotografii z pocz¹tku XX wieku widaæ z lewej strony stary
koció³ parafialny, z prawej za istniej¹cy po dzieñ dzisiejszy
dom

NA DŁUGIE
ZIMNE
WIECZORY
Prze³om jesienno-zimowy to tradycyjnie okres z³ej pogody. Za oknem plucha i wieje, czêsto te¿ spada pierwszy nieg,
a i temperatura wyprawia harce.
Listopad to tak¿e okres, w którym czêciej ni¿ zwykle
³apiemy ró¿nego rodzaju infekcje. Zmienna pogoda powoduje
tak¿e zmiany naszego nastroju, czêsto jestemy li i rozdra¿nieni i chocia¿ lato dopiero co siê zakoñczy³o ju¿ teraz nie
mo¿emy siê doczekaæ kolejnego.
Nie zatem dziwnego, ¿e w tak¹ pogodê zamiast pójæ na
spacer wolimy w ciep³ych kapciach posiedzieæ przed kominkiem lub te¿ przed telewizorem. Na tak¹ okazjê nie ma nic
lepszego jak grzaniec.
Grzaniec, jak sama nazwa wskazuje to co grzanego. Mo¿e
byæ piwo, wino lub napój o wy¿szej zawartoci procentów.
Dodatki dodawane do alkoholu nie tylko wzbogacaj¹ jego walory smakowe, ale przede wszystkim maj¹ rozgrzewaæ.
Najlepszym rozgrzewaczem jest imbir. Nale¿y go jednak
dodawaæ w ilociach icie aptekarskich. Szczypta to jest a¿
nadto nawet na pó³litrowy kufel grzañca. Pozosta³ymi dodatkami s¹ wedle upodobañ: ga³ka muszkato³owa, godziki, miód.
Ich obecnoæ w grzañcu gwarantuje nie tylko smak ale i pobudzenie do dzia³ania systemu immunologicznego, czyli po prostu zwiêksza odpornoæ na jesienne s³oty i wahania temperatury.
Poni¿ej przedstawiamy kilka przepisów na nieskomplikowane grzañce. Najlepiej aplikowaæ je wieczorem bo sen po
nich murowany.

PRZEPISY
GRZANIEC PIWNY 1
Butelkê piwa (pó³ litra) wlaæ do rondelka, dodaæ ³y¿eczkê
miodu, odrobinê imbiru i podgrzewaæ wedle upodobania, ale
nie dopuciæ do gotowania.

A tak to wygl¹da obecnie
scem odwiedzin dzieci i m³odzie¿y z rumskich szkó³, które tak¿e tutaj pracuj¹, porz¹dkuj¹, a tak¿e poznaj¹ wielowie-

kow¹ historiê kocio³a i swojego miasta.
Ryszard Hinc

GRZANIEC PIWNY 2
Butelkê piwa (pó³ litra) wlaæ do rondelka i podgrzaæ wedle
upodobania. Z ¿ó³tka i 2 ³y¿eczek cukru ukrêciæ kogel-mogel i
ca³oæ wlewaæ powolij na gor¹ce piwo mieszaj¹c i uwa¿aj¹c
aby ca³oæ grzañca siê nam nie zwarzy³a.

GRZANIEC WINNY
Butelkê pó³s³odkiego, czerwonego wina (0,7 litra) podgrzaæ w
rondelku, dodaæ 3 godziki, 2 ziarna ziela angielskiego, troszkê startej ga³ki muszkato³owej, ³y¿eczkê przyprawy do piernika - a jak kto nie ma to gotow¹ przyprawê do grzañca np.
firmy Kamis.

GRZANIEC WYSOKOPROCENTOWY
Do garnuszka wlaæ 4 kieliszki wody, dodaæ ³y¿eczkê kakao,
³y¿eczkê cukru i ³y¿eczkê mas³a. Zagotowaæ i odstawiæ. Do
gor¹cego napoju dodaæ 2 - 3 kieliszki wódki albo kieliszek
spirytusu.
¯yczymy Smacznego!

Zebra³ Ryszard Hinc

WYDANIE INTERNETOWE
WWW.GAZETARUMSKA.PL

OGŁOSZENIE ZLECONE I OPŁACONE PRZEZ KW PLATFORMA OBYWATELSKA
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DECYZJA ZAPADNIE W NIEDZIELĘ
Je¿eli czytacie Pañstwo te
s³owa, to znaczy, ¿e Redakcja
Gazety Rumskiej, dopuci³a me
spostrze¿enia o kandydatach na
BURMISTRZA naszego miasta
do druku i nie przestraszy³a siê
mych krytycznych s³ów o nich.
Obejrza³em dok³adnie debatê
pokazan¹ w TV Chopin i nie
mog³em siê powstrzymaæ od kilku s³ów refleksji.
Czworo kandydatów doæ
sk³adnie odpowiada³o na pytania prowadz¹cego i w³asne. Prowadz¹cy pokaza³ kto to zacz:
p. El¿bieta Rogala  Koñczak 
aktualnie nam panuj¹cy burmistrz, p. Seweryn Czoska 
by³y naczelnik miasta, p. Witold
Reclaf  by³y wiceburmistrz i
p. Janusz Wolañski  dyrektor
jednego z rumskicj liceów. Pobie¿ne spojrzenie na debatê mog³o daæ odczucie, ¿e wszyscy
chc¹ uchyliæ nieba dla swoich
wspó³mieszkañców. Chc¹ Rumiê
zrobiæ krain¹ mlekiem i miodem
p³yn¹c¹, ¿e bêd¹ budowaæ drogi, mieszkania komunalne,
wspieraæ ubogich itp., itd. Bli¿sze przyjrzenie siê kandydatom
i ich wypowiedziom, daje zupe³nie inny krajobraz bitwy na
s³owa, która nas mieszkañców
mo¿e kosztowaæ wiele. Uciec od
wybranego burmistrza i jego
sposobu rz¹dzenia miastem nie
bêdzie przecie¿ ³atwo. Nie damy
rady z dnia na dzieñ przeprowadziæ siê np. do Redy, Wejherowa czy Gdyni, aby uciec przed
sp³at¹ zaci¹gniêtych kredytów
miejskich.
Kandydaci nie zawsze wykazywali siê znajomoci¹ tema-

tu. Ma³o tego kandydatów z³apa³em na g³oszeniu nieprawdy.
Otó¿ pani burmistrz w swych
wywodach, bardziej przedstawiaj¹c dokonania czterolecia
swych rz¹dów ni¿ program na
now¹ kadencjê, mija³a siê z prawd¹ twierdz¹c, ¿e jej zas³ug¹ jest
obni¿enie zad³u¿enia miasta o
30 %. W rzeczywistoci zaci¹gniête przez jej gospodarn¹ ekipê komercyjne kredyty, ponoæ
w wysokoci 27,5 mln z³ bêdziemy sp³acaæ do 2013 roku.
Dla zobrazowania  ca³y roczny bud¿et miasta to ok. 90 mln
z³. Nie wie ilu ludzi zatrudnia w
urzêdzie  cytujê: mylê, ¿e
oko³o 98 - odpowiada na pytanie eksnaczelnika Rumi, p. Czoski, który podkrela, ¿e gdy on
przed laty trzyma³ w³adzê to
zatrudnia³ 54 osoby. P. Reclaf
koryguje informacje  aktualnie
zatrudnionych jest 90 osób.
Widaæ z rozmowy, ¿e obydwoje bardzo dobrze siê znaj¹, gdy¿
p. burmistrz zwraca siê do p.
Czoski per Sewek, cytujê: ja
bym chcia³a siê ciebie Sewek,
zapytaæ sk¹d wemiesz pieni¹dze na pomoc spo³eczn¹. Tak
jakby na chwilê p. burmistrz siê
zapomnia³a, bo w pozosta³ej
czêci debaty obydwoje u¿ywali formy Pan, Pani. Niby drobiazg, ale? Obydwoje podkrelaj¹ swoj¹ bezpartyjnoæ!
Zaciekawi³a minie te¿ kwestia tzw. scalania dzia³ek. Kandydat Reclaf poprosi³ o wyjanienie w tej sprawie. Pani burmistrz bagatelizuje sprawê,
twierdz¹c, cytujê: nie by³y to
du¿e dzia³ki, 50 do 100 m2,

PKO wypowiedzia³o dzier¿awê
a nam ta dzia³ka nie by³a potrzebna. Prawda za jest trrroszeczkê inna. Burmistrz Miasta Rumi, w³anie p. E. RogalaKoñczk, zarz¹dzeniem z dnia
03.10.2005 r., zrzeka siê prawa
pierwokupu przez miasto dzia³ki o powierzchni 400 m2, sprzedanej przez p. P³ocickich w tym
samym dniu. Dwa dni póniej
to jest 05.10.2005 r., wydaje
zarz¹dzenie. w sprawie sprzeda¿y w trybie bezprzetargowym
trzech nieruchomoci niezabudowanych przyleg³ych do dzia³ki p. P³ocickich, o ³¹cznej powierzchni 600 m2 za kwotê
170.000 na rzecz nabywcy z
Warszawy, prawdopodobnie
tego sa-mego co kupi³ grunt od
P³ocickich. Tak wiêc niedu¿e wg
p. burmistrz, dzia³ki 50  100
m2 maj¹ w rzeczywistoci 600
m2. Kolejne mijanie siê z prawd¹, czy mo¿e pomrocznoæ jasna, bo pani burmistrz i kandydat na burmistrza, wiedzia³a,
¿e dzia³ki by³y trzy. Pamiêæ wybiórcza?
Móg³bym przytaczaæ tutaj
jeszcze wiele pomy³ek, wykazywaæ zaniki pamiêci, szafowanie pieniêdzmi, których nie
ma (np. dotacje unijne), drogi z
destruktu itp., bo debata trwa³a,
ta nagrana ponad pó³torej godziny, wydaje siê jednak, ¿e szkoda Pañstwa czasu na czytanie
kolejnej informacji o wierutnych
k³amstwach niektórych kandydatów. Pozwolê sobie wiêc na
generalne podsumowanie tych
prezentacji.
Urzêduj¹ca burmistrz  prezentuj¹ca mijaj¹cy siê w wielu
miejscach z prawd¹ raport z
przebiegu kadencji, eksnaczelnik
 ukrywaj¹cy bardzo dobr¹ komitywê z aktualnie urzêduj¹c¹
burmistrz, byæ mo¿e dobry zarz¹dca w systemie nakazowo
rozdzielczym, by³y wiceburmistrz  racjonalista znaj¹cy

Niespodziewanie do walki o fotel burmistrza Rumi w³¹czy³ siê nowy kandydat - Wojciech
Szczurek (prezydent Gdyni), którego bilbord pojawi³ siê obok banku PeKaO S.A. przy ulicy
D¹browskiego na Janowie. A mo¿e to Janowo sta³o siê ju¿ czêci¹ Gdyni?

funkcjonowanie urzêdu od kuchni i dyrektor szko³y, ciep³y,
wydaje siê ludzki, co do którego
zarz¹dzania szko³¹, chyba nie
ma zastrze¿eñ, i posiadaj¹cy
wa¿ny walor  nowy cz³owiek,
a nowa miot³a mo¿e dobrze
pozamiataæ.
Nie jest to, jak Pañstwo widzicie, agitacja wyborcza na kogokolwiek. Tym co dobrnêli do
koñca tekstu, dziêkujê za powiêcona uwagê a refleksja sama
siê nasuwa. Decyzja zapadnie
ju¿ w najbli¿sz¹ niedzielê.
Zatroskany o sw¹ przysz³oæ mieszkaniec Rumi

NADAL
GOSPODARNOŚĆ?
Szanowny Pan Redaktor
Piotr Zaradny i czytelnicy Gazety Rumskiej.
Do napisania tego listu sk³oni³ mnie napis na materia³ach
wyborczych dotychczasowej
pani burmistrz nadal gospodarnoæ. Z przykroci¹ stwierdzam, ¿e jad¹c przez polskie
miasta i miasteczka widaæ ¿e
Rumia odstaje od redniej. ¯eby
nie szukaæ daleko  Wejherowo,
nowe drogi, centra handlowe,
zadbana i ca³kowicie odnowiona starówka. Wejherowo to tak¿e miasto szybko siê rozwijaj¹ce, gdzie powstaj¹ nowe miejsca pracy. Widaæ w tym miecie
rêkê dobrego gospodarza.
A w Rumi po staremu, brakuje dróg, brak koncepcji budowy centrum miasta, nie robi siê
nic aby przyci¹gn¹æ do miasta
nowe firmy. W efekcie w miecie nie powstaj¹ nowe miejsca
pracy. I co takie zarz¹dzanie
miastem ma wspólnego z gospodarnoci¹?
A mo¿e po prostu wiek ju¿

nie pozwala pani Koñczak na
aktywne dzia³anie? Mo¿e zdrowie ju¿ nie to i mo¿e trzeba w
tych wyborach postawiæ na
m³odszego kandydata, który ma
jeszcze chêci, aby co dla Rumi
zrobiæ?
Dla mnie i jak s¹dzê wielu
mieszkañców miasta dalsze rz¹dy Gospodarnoci oznaczaj¹, ¿e
miasto przez kolejne lata bêdzie
le zarz¹dzane. Bêdê wdziêczny za opublikowanie mojego listu w Pañstwa gazecie.
Józef Kowalski
Od redakcji:
Szanowny Panie Józefie,
My równie¿ mamy wra¿enie, ba nawet mamy pewnoæ,
¿e Rumia podczas ostatnich
czterech lat nie wykorzysta³a
wielu szans. Widaæ to, jak by³
pan ³askawy wspomnieæ, ile
podczas ostatniej kadencji uda³o siê zrobiæ panu prezydentowi Hildebrantowi w Wejherowie, a ile gospodarskiej pani
burmistrz. Dlatego te¿ uwa¿amy, ¿e czas na zmianê na stanowisku burmistrza.
I bynajmniej nie powinno
mieæ znaczenia, ile lat maj¹ poszczególni kandydaci, ale zgadzamy z pana tez¹, ¿e generalnie osoby m³odsze maj¹ wiêcej
si³ i przynajmniej teoretycznie
wiêcej chêci, aby co zrobiæ dla
innych (dla przypomnienia podajemy wiek kandydatów: Seweryn Czoska  lat 56, El¿bieta
Rogala-Koñczak  lat 54, Janusz
Wolañski  lat 50, Witold Reclaf
 lat 41 i Kamil Gi¿yñski  lat
31). Przy podejmowaniu decyzji kogo poprzeæ w dniu 12 listopada patrzmy wiêc raczej na
przygotowanie kandydatów do
zarz¹dzania tak skomplikowanym organizmem jak nasze miasto, a nie na ich wiek.
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Z DYSTANSU PISANE

NIHIL NOVI
BAŁAGAN
NA CMENTARZU
Szanowny Pan Piotr Zaradny, Redaktor Naczelny Gazety
Rumskiej.
Jestem mieszkank¹ Gdyni
Chyloni, ale z Rumi¹ ³¹cz¹ mnie
groby moich bliskich na Cmentarzu Komunalnym przy ulicy
Górniczej. Przebywam tam dosyæ czêsto, ale wyjazd do Rumi
jest dla mnie bardzo uci¹¿liwy
poniewa¿ moje groby s¹ po³o¿one na najwy¿szym wzniesieniu tego cmentarza. Doje¿d¿am do Rumi autobusem linii 173 (czêstotliwoæ kursów
co godzinê). Z przystanku przy
ulicy Sobieskiego (przystanek
warunkowy naprzeciw FUO)
ca³¹ ulicê Górnicz¹ pod górê
trzeba pokonaæ pieszo, bo niestety tylko w godzinach rannych o godz. 9.15 mo¿na dojechaæ w pobli¿e cmentarza autobusem linii 86. O tej porze i tylko od poniedzia³ku do pi¹tku
autobus linii 173 ma skomunikowanie z autobusem 86.
Innym utrudnieniem ju¿ na
terenie cmentarza jest brak mo¿liwoci nabrania wody w obrêbie kwatery N. Jest tam studzienka, ale niestety zawsze bez
wody. W tej sytuacji zmuszeni
jestemy dwigaæ wodê ju¿ od
studzienki w pobli¿u krzy¿a lub
od kwatery dla kombatantów.
Ponadto mam zastrze¿enia do
stanu schodów prowadz¹cych
do kwatery N. Stopnie s¹ zu¿yte i s¹ niebezpieczne szczególnie dla osób starszych. Czy
wielkim wysi³kiem by³oby zainstalowanie przy schodach
(chocia¿by jednostronnej) porêczy?
Stwierdzam na podstawie
w³asnych dowiadczeñ (jestem
osob¹ starsz¹ i schorowan¹), ¿e
brak jest dobrego gospodarza na
terenie cmentarza, który mia³by
trochê wyobrani i wczuwa³by
siê w sytuacjê osób starszych
tam bywaj¹cych. Zaroniête
zielskiem alejki, nie sprz¹tniête
licie na schodach le wiadcz¹

o zarz¹dzaj¹cych t¹ nekropoli¹.
Wiem od osób trzecich, ¿e
osoba pe³ni¹ca bezporednio
pieczê nad cmentarzem ma groby swoich bliskich przy bramie
g³ównej, st¹d moja pewnoæ ¿e
nie wie, lub nie chce wiedzieæ co
dobrego mo¿na zrobiæ w obrêbie powierzonej jej placówki.
Widocznie praca za biurkiem w
pe³ni j¹ satysfakcjonuje, a w³adza nadrzêdna darzy j¹ pe³nym
zaufaniem.
Proponujê te¿, aby przy
wejciu na teren cmentarza postawiæ tablicê informacyjn¹ z
oznaczeniem kwater, ale najpierw nale¿y te kwatery odpowiednio oznakowaæ. Trudno
osobom bardzo rzadko bywaj¹cym na tym cmentarzu zapamiêtaæ, gdzie z³o¿ono zw³oki, tym
bardziej ¿e cmentarz komunalny zajmuje coraz to wiêksze
obszary. Przypominam, ¿e skrupulatnie wnosimy op³aty na
rzecz cmentarza i mamy prawo
oczekiwaæ, ¿e zarz¹d cmentarza
zweryfikuje swoj¹ dotychczasow¹ dba³oæ o powierzony teren. Nasza troska i dba³oæ o
nasze groby to niestety za ma³o,
bo zalegaj¹ce na dró¿kach i schodach mieci, które nie s¹ sprz¹tane w okolicy 1 listopada 
wiadcz¹ tylko i wy³¹cznie o
niedba³ych gospodarzach cmentarza.
Je¿eli piszê nieprawdê  zapraszam w okolice kwatery N,
a dla porównania na cmentarze
komunalne w Pierwoszynie,
Kacku i na Witominie. Mo¿na
siê czego nauczyæ.
Mieszkanka Gdyni Chyloni
Od redakcji: Szanowna Pani
nie jest to ju¿ pierwszy krytyczny g³os, jaki otrzymujemy w
sprawie cmentarza komunalnego. Ma pani ca³kowit¹ racjê, ¿e
ta nekropolia powinna zostaæ
nale¿ycie oznakowana. Wa¿nym jest równie¿, aby dosz³o
do takiego skorelowania rozk³adów jazdy autobusów miejskich, aby dojazd na cmentarz
by³ jak najkrótszy i tym samym
jak naj³atwiejszy. Pamiêtajmy
¿e miejsce to jest czêsto odwiedzane przez osoby w podesz³ym wieku, czêsto schorowane dla których samo dojcie ulic¹ Górnicz¹ mo¿e stanowiæ nielada wyzwanie.
Wa¿na jest równie¿ dba³oæ
o cmentarne alejki i ci¹gi schodów szczególnie teraz w okresie jesienno-zimowym, kiedy to
mo¿na siê doæ ³atwo polizgn¹æ
na zalegaj¹cych alejki liciach
czy te¿ na niegu. Mamy równie¿ nadziejê, ¿e pani list zmobilizuje do lepszej pracy osoby
odpowiadaj¹ce za porz¹dek i
bezpieczeñstwo na tym cmentarzu.

Nihil novi - nic nowego  tak
mo¿na podsumowaæ kampaniê
wyborcz¹ przed wyborami samorz¹dowymi. Obserwujê j¹ z
zaciekawieniem i z dystansem.
Zaciekawienie wynika z tego, ¿e
sam kiedy uczestniczy³em w
wyborach i uzyska³em mandat
radnego. Przed czterema laty zerwa³em jednak kontakt z tzw.
lokaln¹ polityk¹  co daje mi
mo¿liwoæ spojrzenia z dystansu. Alici, mieszkañcem Rumi
jestem nadal i zamierzam nim
pozostaæ, dlatego wydarzenia
zwi¹zane z wyborami nie s¹ mi
obojêtne.
Nic nowego  stale te same
emocje, ten sam jêzyk negatywnej kampanii, ten sam sos lokalnej spo³ecznoci, w którym gotuje szeæ (a mo¿e i wiêcej) kucharek. I te same b³êdy  dezorientacja ludzi id¹cych do wyborów, g³osuj¹cych na podstawie ogólnego wra¿enia na ludzi
od których bêd¹ zale¿a³y dalsze
cztery lata naszego miasta.
Dlatego mam dwa postulaty
- oba równie wa¿ne. Pierwszy
to apel o powstrzymanie siê od
kampanii negatywnej. Panie i Panowie zaanga¿owani w wyborach, takie podejcie do niczego
dobrego Was nie doprowadzi! Po
wyborach bêdziecie musieli pracowaæ wspólnie dla miasta, bo
tego od Was wymagamy. A jak
wiadomo zgoda buduje. Dlatego
nie palcie mostów miêdzy sob¹.
Pamiêtam sprzed czterech lat
ró¿ne, rozg³aszane w lokalnej
prasie kalumnie na temat by³ego
wiceburmistrza, który rzekomo
osi¹gn¹³ znaczne korzyci maj¹tkowe z zajmowanego przez
siebie stanowiska. Pamiêtam
póniej, jak sprzeda³ jedyny
swój dorobek  nowy samochód
i zaci¹gn¹³ kredyt do koñca ¿ycia, aby zbudowaæ podstawy
materialne swojej egzystencji.
Pamiêtam równie¿ plotki o domniemanych wielkich malwersacjach finansowych innego w³odarza miasta, który to w³odarz
by³ i jest gorliwym katolikiem i
co niedzielê przystêpuje do sakramentów. No wiêc jako to jest:
krad³ i jednoczenie do sakramentów przystêpowa³?! Dlatego proszê wszystkich Szanownych Kandydatów i Kandydatek: zachowajcie w przedwyborczym okresie poczucie przyzwoitoci.
Drugi postulat chcia³bym
skierowaæ do wspó³wyborców:
nie kierujmy siê pozorami i emocjami narzuconymi przez ró¿ne

formy przekazu, nie wierzmy
plotkom i oszczerstwom rzucanym w przeciwników z którejkolwiek strony. U¿ywajmy w³asnego rozumu i patrzmy na fakty: co Szanowni Kandydaci sob¹
reprezentuj¹, czym siê ju¿ zd¹¿yli wykazaæ, jakie maj¹ predyspozycje, czy maj¹ powi¹zania
z wy¿szymi organami samorz¹du (co z pewnoci¹ u³atwia zdobywanie rodków finansowych), czy maj¹ wizjê i jak potrafi¹ j¹ zrealizowaæ. Ufajmy

w³asnym oczom i w³asnym szarym komórkom.
Niewielkie mam nadzieje, ¿e
który z tych postulatów bêdzie
spe³niony. Tym niemniej, jak
mawia jeden z moich przyjació³
(wybitny lekarz, zdobywca kilku szczytów w Himalajach),
kto nie d¹¿y do rzeczy niemo¿liwych, nigdy ich nie osi¹gnie.
A wiêc mo¿e jednak warto próbowaæ?
dr n. med.
Roman Budziñski.
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KANDYDACI DO RADY POWIATU
1. ROMAN KNOP
2.
KRZYSZTOF WOŹNIAK
3.
IRENA MARIA WELICKA
4.
JOLANTA KRZYKOWSKA
5.
DARIUSZ ADAM KLONOWSKI
6.
KRYSTIAN HELBIK
7.
JOLANTA TERESA FOBKE
8.
ELŻBIETA ŁĘTKOWSKA
9. JAN BASKI
10. SŁAWINA MARIA KLAWITER
LEPSZY POWIAT - LEPSZE ŻYCIE
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „LEPSZY POWIAT” JEST
BEZPARTYJNY. POWOŁALI GO SAMORZĄDOWCY, DZIAŁACZE
LOKALNI I ZNANE OSOBISTOŚCI Z TERENU CAŁEGO POWIATU
WEJHEROWSKIEGO. ICH CELEM JEST WYŁĄCZNIE POLEPSZENIE
WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW, A NIE POLITYKA I UDZIAŁ W
GLOBALNEJ WALCE O WŁADZE W KRAJU

GŁOSUJCIE NA LEPSZY POWIAT
OGŁOSZENIE ZLECONE I OPŁACONE PRZEZ KWW „LEPSZY POWIAT”

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Starej Rumi i Lotniska,
zwracam się z prośbą o poparcie mojej kandydatury w wyborach do Rady
Miasta Rumi.
Startuję z listy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu wyborczym nr 4.
Szanowni Państwo,
musimy sami zadbać o naszą dzielnicę. Nie może być tak, że wszystkie
ważne inwestycje drogowe realizowane są w Janowie. Czas już skończyć
z błotem na naszych ulicach!
Dlatego też w Radzie Miasta zamierzam się zająć przede wszystkim
budową nowych dróg gminnych.
Uważam, że w pierwszej kolejności należy wybudować drogi ważne dla
komunikacji wewnątrz dzielnicy, a więc ulicę Partyzantów, Chełmińską,
Różaną czy też Kazimierską. Także ulicę Cmentarną jako dojście do kościoła dla dużej części mieszkańców naszej dzielnicy. Można tego dokonać w trakcie jednej, czteroletniej kadencji samorządu!
Najlepszym dowodem, że niemożliwe staje się możliwe jest ulica Jodłowa przy której mieszkam, a którą wybudowaliśmy dzięki zaangażowaniu
mojemu i sąsiadów - co ważne bez zawyżonych kosztów.
Dlatego też proszę o każdy Państwa głos.
Piotr Zaradny - lat 38, inżynier budownictwa, absolwent Politechniki Gdańskiej, nigdy nie należał do żadnej partii politycznej, przedsiębiorca i dziennikarz. Wydawca Gazety Rumskiej. Żonaty, córka uczennica gimnazjum salezjańskiego.
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