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Mieszkañcy Rumi wybrali swoich przedstawicieli do Rady
Miasta, Rady Powiatu Wejherowskiego oraz do Sejmiku
Województwa Pomorskiego. W drugiej turze wyborów na
stanowisko burmistrza miasta kandyduj¹ El¿bieta RogalaKoñczak i Janusz Wolañski. Relacja z g³osowania, wyniki
wyborów oraz analizê powyborczej sytuacji zamieszczamy
na stronach 5, 8 i 9.

W NUMERZE PONADTO:
- PROGRAM WYBORCZY KANDYDATA NA
BURMITRZA RUMI JANUSZA
WOLAŃSKIEGO - STRONA 2
- NA PROŚBĘ CZYTELNIKÓW POWRACAMY
DO SPRAWY LIKWIDOWANEGO
TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO RUMIA SP. Z O.O. STRONA 15
- WYWIAD Z SEWERYNEM CZOSKĄ BYŁYM KANDYDATEM NA BURMISTRZA
MIASTA RUMI Z RAMIENIA KWW „ZIEMIA
WEJHEROWSKA” - STRONA 16
- KOMUNIKAT DLA CZŁONKÓW
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JANOWO STRONA 10
ORAZ NASZE STAŁE RUBRYKI
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NOWOCZESNA RUMIA W 4 LA
TA
LAT
PROGRAM WYBORCZY JANUSZA WOLAŃSKIEGO – KANDYDATA NA BURMISTRZA RUMI,
POPIERANEGO PRZEZ KLUB RADNYCH „SAMORZĄDNA RUMIA” PO–PIS,
LICZĄCY W 21–OSOBOWEJ RADZIE MIASTA RUMI 14 RADNYCH.
Istotą każdego programu wyborczego dla gminy jest jasne zdefiniowanie celu, jaki chcemy osiągnąć przy jednoczesnym możliwie
dokładnym odczytaniu punktu startu i potencjalnych szans.
Punkt startu
Rumia, miasto 43 – tysięczne ma jak każda gmina swoje atuty i słabości. W ciągu 16 lat samorządu nadrobiliśmy najważniejsze
opóźnienia w infrastrukturze technicznej. W 1990 roku zastaliśmy miasto fatalnie zaniedbane, szczególnie brak kanalizacji sanitarnej i
nawierzchni dróg był najbardziej widoczny. Spore, widoczne na tle innych miast, były zaniedbania w infrastrukturze społecznej.
Niedoinwestowana baza oświatowa i prawie że brak obiektów sportowych były tego dobitnym przykładem. Przez wielu byliśmy
określani niepochelbnym terminem „sypialnia Trójmiasta”. Wielu rumian nie identyfikowało się ze swoim miastem.
Dzisiaj, Rumia nie jest wyjątkiem, gdy miejscowe, samorządne społeczności wzięły sprawy w swoje ręce, w wielu tych dziedzinach
osiągneliśmy zadowalający postęp. Jednak !?
Najważniejsze cele
W nadchodzącej kadencji trzeba osiągnąć to, co dla normalnego, nowoczesnego miasta jest najważniejsze. A więc:
1. uporządkowanie przestrzeni urbanistyczno-architektonicznej
2. wybudowanie tego, co wyróżnia prawdziwe miasto, czyli centrum, pełniącego funkcje handlowo–usługowe jak i kulturowe,
3. wreszcie Rumia musi mieć normalne ulice i drogi osiedlowe.
4. restrukturyzacja zadłużenia.
Rumia, na szczęście, juz coraz rzadziej jest określana jako „sypialnia Trójmiasta”, jednak do tej pory nie zbudowalismy czegoś, co
można by nazwać tożsamością architektoniczną. Mamy trochę pozytywych przykładów jak np. Park Starowiejski, czy część ulicy
Grunwaldzkiej, ale większosć niestety pogrążona była i jest w chaosie.W niektórych przypadkach ten chaos nawet się pogłębił.
Zupełny bałagan panuje w najpiękniejszych obrębach jak choćby okolice Góry Markowcowej. Pogłębia się chaos wzdłuż ulicy I
Dywizji Wojska Polskiego. Trzeba też niestety wytknąć brak postępu w udrażnianiu ciągu spacerowego wzdłuż Zagórzanki.
Trzeba koniecznie, i to od zaraz „odgrzać” program budowy centrum miasta. Zgodnie z pracami studialnymi delimitacji centrum –
funkcje śródmieścia, tak zwanego „city” (centrum) pełnić ma zbieg ulic Starowiejskiej i Dąbrowskiego. Szczęśliwie w tym rejonie, w
ostatnich latach nic się nie działo i możemy tu budować na tzw. surowym korzeniu. Bez centrum czy bardziej po polsku „bez rynku”,
nie ma miasta. Na rynkach wzosi się pomniki, czy manifestuje społeczne emocje.
Co do dróg, a szczególnie ich nawierzchni, to można to okreslić jako najbardziej dokuczliwy problem. Najważniejsze drogi jak
krajowa „szóstka” są poza naszym kłopotem, zwłaszcza, że jej stan jest zadowalający po ostatnim remoncie. Teraz musimy, środkami
zewnętrznymi – czyli środkami prawnego właściciela udrożnić ulicę Kosynierów i Cegielnianą do Redy (drogi powiatowe). Trzeba
zdecydowanie nacisnąć na realizację projektu tzw. Pólnocnej Obwodnicy Aglomeracji, co odciąży pękająca w szwach ulicę Sobieskiego i Grunwaldzką. Z drogami miejskimi musimy sobie radzić sami. I tu już na początku kadencji trzeba powrócic do programu
drogowego, który określi kolejność i harmonogram działań. Trzeba wg. kolejności wybudować drogi, które prowadzą do dzielnic i
małych osiedli, a nastepnie krok po kroku porządkować drogi osiedlowe.
Jak to osiągnąć ?
Nie miejsce tu na analizę przyczyn chaosu urbanistycznego. Stwierdzamy, że jest i skupmy się jak z tego wybrnąć. Po pierwsze
należy dla wszystkich dzielnic opracować miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i pilnować jego realizacji ściażkami
administracyjnymi, ale też poprzez promocję właściwych projektów i kanonów stylu regionalnego w architekturze.
Trzeba zinwentaryzować tereny niezbędne dla funkcjonowania przestrzeni publicznej – parki, zieleń miejska, sport, rekreacja itp. Te,
które są w rękach prywatnych trzeba pozyskać poprzez rzetelne negocjacje kupna – sprzedaży. Dla dzielnicy śródmieście – centrum
plan miejscowy należy opracować ze szczególną starannością i to w drodze kompromisu z obecnymi właścicielami. Na opracowanie
projektu ścisłego centrum ogłosimy zapewne konkurs. Poszczególne segmenty centrum wybudujemy w drodze partnerstwa publiczno – prywatnego. W tym systemie należy wybudować gmach Urzędu Miejskiego, to znaczy, że miasto wniesie tylko swój grunt i
częściowo koszty dokumentacji. Gmach Ratusza w całym kompleksie sfinansuje wyłoniony w przetargu inwestor. Prawdziwe miasto
musi mieć prawdziwy ratusz. Nie możemy dłużej zgadzać się posiadanie najbrzydszego ratusza w Polsce. W całej polskiej historii
ratusz był i jest przedmiotem prestiżu i tożsamości miasta.
Drogi miejskie, w tym osiedlowe, trzeba sfinansować częściowo ze środków własnych, ale wiekszą część pozyskamy ze środków
Unii Europejskiej. Trzeba do sprawy podejść systemowo, co obniża koszty jednostkowe i wytycza jasne perspektywy co do czasu.
Ulice gminne, nazwijmy je dzielnicowymi w systemie „pol – bruk” to koszt około 40 mln złotych, do tego koszty dokumentacji i
częściowo kanalizacji burzowej. Całość powinna być wykonana kompleksowo. W 2007 roku opracowana zostanie dokumentacja, a
w ciągu następnych 3 lat wykonana zostanie budowa.
Aby nie miec skrępowanych rąk trzeba koniecznie dokonać restrukturyzacji zadłużenia. Obecne długi to kredyty komercyjne (27,4
mln zł ) plus zobowiązania podjęte na przyszły rok. Dług należy skumulować, dzięki temu koszty obsługi kredytu będą niższe, a
następnie należy zastanowić się nad obligacjami miejskimi, które w efekcie są tańsze od kredytu.
Kto ?
Kto ma tego dokonać? Wszyscy! Wszyscy, którzy kochają Nasze Miasto zapewne przyłączą sie do tego dzieła. Program ma już
poparcie większościowego Klubu Radnych „Samorządna Rumia” PO–PiS, który w Radzie Miasta ma 14 na 21 mandatów. To zapewnia sprawne zarządzanie i jasne wytyczenie celów. Do tego mamy wsparcie władz powiatowych, w których ścisłym kierownictwie są
nasi przedstawiciele, zrzeszeni także w koalicji PO–PiS rządzącej powiatem. Możemy także liczyć na wsparcie władz województwa
pomorskiego, które będą dzieliły znaczące środki Unii Europejskiej.
Zamierzam ściśle współpracować z Kościołem, ze środowiskami biznesowymi, ze stowarzyszeniami twórczymi i społecznymi.
Każdy projekt – pomysł, który wzbogaca nasze miasto może liczyć na moje wsparcie.
Janusz Wolański
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Janusz Wolañski jest moim kandydatem na burmistrza Rumi w drugiej turze wyborów - mówi
Witold Reclaf
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Szanowni Mieszkańcy Rumi!
Pragnę serdecznie podziękować za
udzielone mi poparcie. Ponad 4 tysiące
głosów, które uzyskałem, to 4 tysiące
mieszkańców miasta, którzy poparli program dla miasta, który przedstawiłem.
Jednakże udzielone mi poparcie nie wystarczyło, aby wejść do drugiej tury
wyborów. Jeszcze raz serdecznie dziękuję i deklaruję pracę na rzecz rozwoju
miasta jako radny Rumi.
Jednocześnie zwracam się do wszystkich, którzy na mnie głosowali o poparcie w dniu 26 listopada Janusza Wolańskiego – wspólnego kandydata rumskiej prawicy na stanowisko burmistrza
Rumi. To osoba kompetentna i godna
funkcji gospodarza naszego miasta. To
Państwa głosy ostatecznie zdecydują,
kto będzie nowym burmistrzem naszego miasta.
Z wyrazami szacunku
Witold Reclaf

KTO MA RACJĘ?

BURMISTRZ CZY
T OR?
PROK
URA
PROKURA
URAT
W ostatnim numerze Gazety Rumskiej poinformowalimy, ¿e Klub Radnych Samorz¹dna Rumia z³o¿y³ do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu pope³nienia przestêpstwa przez burmistrz El¿bietê RogalêKoñczak, przy
bezprzetargowej sprzeda¿y
dzia³ek pod stacjê benzynow¹
Neste A-24 przy ulicy Sobieskiego. Rzecz idzie o to, ¿e
burmistrz Koñczak bez przetargu sprzeda³a dzia³ki o ³¹cznej powierzchni 600 m kw. jako
uzupe³nienie dzia³ki 400 m kw.,
przy czym za dzialkê miejsk¹
Neste zap³aci³a 274 z³ za m
kw., a dzia³ka 400 m kw. zosta³a sprzedana przez osobê
prywatna za 400 zl m kw. Radni
uznali to za oczywiste przestêpstwo i zawiadomili prokuraturê.
Sprzeda¿ miala miejsce oko³o roku temu, ale sprawa wysz³a na jaw tu¿ przed kampani¹ wyborcz¹, bowiem burmistrz nie poinformowa³a radnych o sprzeda¿y, a radni zorientowali siê w sprawie, gdy
na teren budowy wesz³a ekipa
budowlana.
Natychmiast po naszej publikacji, na stronie internetowej
Urzêdu Miasta i KWW Gospo-

darnoæ, powtórzone tak¿e w
ulotce wyborczej, ukaza³o siê
dziwne owiadczenie El¿biety
Rogali Koñczak, Burmistrza
Rumi, w którym czytamy miêdzy innymi  ¿e prokurator
Dariusz Pogorzelski poinformowa³ mnie (pani¹ Koñczak 
przyp. red.) w dniu dzisiejszym tj. 9.11.2007 (chyba chodzi o 2006  przyp. red.) ok.
godz. 12:15, ¿e do chwili obecnej do prokuratury nie wp³ynê³o ¿adne zawiadomienie w tej
sprawie  tyle s³owa Pani
Koñczak. Co wiêcej, w swoim
owiadczeniu pani burmistrz
zarzuca naszej gazecie pisanie
nieprawdy.
Dlatego te¿, jeszcze raz potwierdzamy - piêciu radnych
z³o¿y³o zawiadomienie o podejrzeniu pope³nienia prze-

stêpstwa do Prokuratury Rejonowej w Wejherowie. Podajemy wg. dziennika podawczego prokuratury  pismo zosta³o z³o¿one 7.11.2006 o godz.
15:10  za³¹czników  sztuk
8.
Tak oto k³amie Elzbieta Rogala  Koñczak i niech nie zas³ania siê szar¹ kampani¹ wyborcz¹. Gazeta Rumska zawsze podaje rzetelne informacje, nawet je¿eli s¹ one dla kogo niewygodne, a jeli pani
Koñczak nie czuje siê k³amczuch¹, to mo¿e w trybie
wyborczym 24 godziny pozwaæ Gazetê Rumsk¹ do
s¹du. Jedyna inna mo¿liwoæ
to taka, ¿e Pani Burmistrz
mówi prawdê, a k³amie prokurator Dariusz Pogorzelski.
P.Z.

Szanowni Państwo,
Drodzy Mieszkańcy Rumi
Dziękuję serdecznie
za poparcie
jakiego udzieliliście mi
w wyborach
samorządowych
do Rady Miasta Rumi.
Jarosław Muszyński

Szanowni Miezkańcy Rumi,
dzięki Państwa głosom zostałem radnym Sejmiku Województwa Pomorskiego. Dziękuję bardzo
za okazane mi zaufanie.
Jan Klawiter
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MÓJ PUNKT WIDZENIA

WYBIERZMY NOWEGO
GOSPODARZA

Ryszard Hinc
Krajobraz po wyborach to
dla jednych kandydatów na radnych czas radoci, dla innych czas smutku i rozczarowania.
Dla wyborców rozpocz¹³ siê natomiast czas oczekiwania na
efekty pracy i realizacje przedwyborczych obietnic. A by³o ich
co niemiara, niektóre absurdalne, niedorzeczne i ¿enuj¹ce, co
wiadczy o kompletnym braku
podstawowych wiadomoci o
samorz¹dzie.
W lawinie ulotek cenne by³y
zw³aszcza informacje o kandydatach, którzy po raz pierwszy
znaleli siê na listach, bo to u³atwia³o wybór. Jednak w przypadku kandydatów, którzy ju¿
byli radnymi, i to nie jedn¹ ka-

dencjê, wola³bym zamiast obszernego ¿yciorysu i informacji
o zainteresowaniach, przeczytaæ, co dany kandydat zrobi³ jako
radny, jak wywi¹za³ siê z obietnic sk³adanych cztery lata temu
lub jeszcze wczeniej. Niestety, otrzyma³em tylko jedn¹ tak¹
ulotkê radnego Floriana Mosa,
który jasno mówi: zrobi³em to i
to, a w tej kadencji chcê zrobiæ
nastêpne rzeczy.
Radni powiatowi minionej
kadencji, bo to ich mam szczególnie na myli, nie chc¹ wypowiadaæ siê na ten temat. Owszem, piastowali dobrze p³atne
funkcje, jednak do Rumi sp³ynê³y bardzo skromne pieni¹dze,
bo jeden tylko Witold Reclaf bez

wsparcia niewiele móg³ zdzia³aæ.
A przecie¿ tak niedawno, gdy
starost¹ powiatu by³ Grzegorz
Szalewski i wiêkszoæ powiatowych radnych z Rumi dzia³a³o
razem, to w naszym miecie z
powiatowych pieniêdzy budowano drogi (np. ulicê ¯wirki i
Wigury) i halê sportow¹ przy
liceum; by³y te¿ pieni¹dze dla organizacji samorz¹dowych, na
kulturê, sport i cele spo³eczne.
Teraz radnymi powiatowymi
po raz pierwszy zostali m.in.
Dariusz Kuczmarski i Roman
Knop. Wierzê, ¿e dziêki ich pracy Rumi zostanie przywrócona
nale¿na pozycja i ranga w powiecie wejherowskim.
Niektórzy zwyciêzcy kandydaci emocjonuj¹ siê po wyborach
liczb¹ zdobytych g³osów. Jednak
trzeba pamiêtaæ, ¿e te setki g³osów to tylko u³amek procenta
g³osów wszystkich uprawnionych wyborców, których jest w
naszym miecie 34.586. W przypadku radnych powiatowych,
gdzie okrêg stanowi³a ca³a Rumia to tylko ok. 4 proc. wród
uprawnionych do g³osowania,
mówi¹c oczywicie o tych najwy¿szych wynikach. Bywa, ¿e
popularnoæ jest nastêpstwem
pe³nionego stanowiska, op³acanego z bud¿etu miasta, a wiêc z
naszych wspólnych pieniêdzy,
zarz¹dzania i udostêpniania naszego wspólnego maj¹tku, a nie

Szanowni Państwo !
12 listopada br. zadecydowaliście, że w Radzie Miasta Rumi znajdzie
się 8 osób startujących z list Platformy Obywatelskiej, w Radzie Powiatu Wejherowskiego pracować będą 3 osoby, a do grona radnych Sejmiku Województwa Pomorskiego weszła 1 osoba. Wynik osiągnięty
przez reprezentantów Komitetu Wyborczego „Platforma Obywatelska
RP” jest wielkim sukcesem. Za głosy oddane na kandydatów PO oraz
za poparcie naszego programu dla Rumi, serdecznie Państwu dziękujemy.
Przed nami najważniejszy akt wyborów samorządowych. W niedzielę
wybierać będziemy osobę, która przez najbliższe 4 lata realizować będzie autorski program rozwoju naszego. Jeżeli zaufaliście Państwo przedstawicielom Platformy Obywatelskiej, to także jej najważniejszy reprezentant, Janusz Wolański, powinien otrzymać możliwość kierowania
naszą lokalną społecznością. Rumia zasługuje na burmistrza uczciwego, kompetentnego, opanowanego, niekonfliktowego i sprawnego negocjatora, posiadającego poparcie władz w powiecie oraz regionie.
Drodzy Mieszkańcy Rumi!, 26 listopada oddajcie swój głos na Janusza
Wolańskiego.
Członkowie KW „Platforma Obywatelska RP”
Radni Platformy Obywatelskiej

Dariusz Kuczmarski
Przewodniczący

OGŁOSZENIE ZLECONE I OPŁACONE PRZEZ KW PLATFORMA OBYWATELSKA

w ¿aden sposób z dzia³alnoci
publicznej i spo³ecznej. Nie jest
to honorowa rywalizacja  w kategoriach sportowych mo¿na tê
sytuacjê porównaæ do stosowania dopingu, co równa siê dyskwalifikacji. W jednej z ulotek
urzêduj¹cej burmistrz, kandydatka szczegó³owo wyjania, ile
wysi³ku, pracy i czasu radny
musi w³o¿yæ, by z czystym sumieniem pobieraæ nale¿n¹ mu
dietê. W przypadku radnego powiatowego ten wysi³ek i czas
wydaje siê wiêkszy z racji wiêkszego obszaru, liczby mieszkañców i spraw do za³atwienia. W
tej sytuacji zasadne jest pytanie, czy to siê daje ³¹czyæ, czy
mo¿na dobrze wykonywaæ
swoje zawodowe obowi¹zki na
rzecz mieszkañców z praca radnego powiatu?
W jednym z najbli¿szych numerów Gazety Rumskiej poruszymy temat kultury i sportu
w miecie, a od Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwoci  partii, które wygra³y
wybory w Rumi oczekujê zgodnie z deklaracjami, nowej jakoci pracy, m.in. w tej dziedzinie.
Najwa¿niejsz¹ rzecz¹ po niedzielnych wyborach jest w³anie
zwyciêstwo PO i PiS oraz du¿a
przewaga przedstawicieli tych
partii w Radzie Miasta. wiadczy
to o tym, ¿e szyld Gospodarnoci jest mocno zu¿yty i przegra-

ny, na pewno wykorzystany w
kampanii wyborczej po raz ostatni. Zreszt¹ patrz¹c na efekty z
ostatniej kadencji gospodarnoæ
to puste i nie maj¹ce wiele wspólnego z pierwowzorem s³owo.
S³owa gospodarz i gospodarnoæ na Kaszubach zawieraj¹ znacz¹ce wartoci, takie jak
porz¹dek, rozwój, estetyka czy
te¿ czystoæ. Czy przez ostatnie cztery lata mielimy w naszym miecie dobrego gospodarza? Wystarczy spojrzeæ na Lotnisko i Stara Rumiê, a odpowied jest jedna: NIE.
Szanowni radni, zima za pasem, a mostek przez rzekê, ³¹cz¹cy ul. Lipow¹ z ul. Chopina,
a tak¿e dojcie do niego jest ci¹gle w z³ym stanie. Nasza gazeta
pisa³a na ten temat wczesn¹
wiosn¹ tego roku i wci¹¿ bezskutecznie, ale z nadziej¹ czekamy na reakcjê. Przed nami
druga tura wyborów burmistrza
miasta. 26 listopada stawmy siê
licznie przy urnach i wybierzmy nowego gospodarza miasta.
Ryszard Hinc
Ryszard Hinc - znany rumski mi³onik historii. Dzia³acz spo³eczny. Kasztelan
Bractwa Mestwina. By³y
cz³onek Zarz¹du G³ównego
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Radny powiatowy pierwszej kadencji
1998-2002.

Serdecznie dziękuję wszystkim
Wyborcom z Okręgu nr 4
- Biała Rzeka, Szmelta, Zagórze,
którzy oddali na mnie swój głos
w wyborach do Rady Miasta
Rumi.
Alina Maria Bolek
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WIELKIE SAMORZĄDOWE GŁOSOWANIE

MIESZK
AŃCY RUMI WYBIERALI
MIESZKAŃCY
lokali wyborczych. Tradycyjnie
ju¿ mieszkañcy Rumi udawali siê
na g³osowanie ca³ymi rodzinami
czêsto bezporednio po niedzielnej mszy wiêtej. W trakcie tych
wyborów widaæ by³o, ¿e jak nigdy dot¹d mieszkañcy interesuj¹ siê programami poszczególnych komitetów wyborczych i
znaj¹ swoich kandydatów.
Wiele obaw wzbudza³a frekwencja wyborcza, tym bardziej
¿e o godz. 12.00 wynosi³a ona w
naszym miecie zaledwie
11,97% i by³a du¿o ni¿sza od
prognozowanej. By³ to bardzo
niepokoj¹cy symptom, pomimo
¿e o aktywny udzia³ w wyborach apelowali i politycy, i przedstawiciele kocio³a jak równie¿

nasi rumscy kandydaci na radnych. Zdecydowanie lepsze informacje nap³ynê³y z Pañstwowej Komisji Wyborczej po po³udniu. Okaza³o siê, ¿e do godz.
16.30 zag³osowa³o ³¹cznie
33,12% wszystkich uprawnionych. Ostatecznie frekwencja w
naszym miecie wynios³a
46,81%, co jest z pewnoci¹
wynikiem dobrym i wy¿szym
ni¿ na to wskazywa³y wczeniejsze prognozy.
Po zamkniêciu lokali wyborczych o godz. 20.00 zaczê³o siê
¿mudne liczenie oddanych g³osów w ka¿dej komisji wyborczych. Jak ciê¿ka to praca niechaj wiadczy chocia¿by fakt,
i¿ pierwsze wyniki z lokali wy-

borczych zosta³y podane w
rodku nocy, a niektóre komisje
zakoñczy³y pracê po godzinie
pi¹tej rano nastêpnego dnia (a
wiêc liczenie g³osów trwa³o tam
nieprzerwanie prawie 10 godzin).
W wyborach samorz¹dowych mieszkañcy Rumi wybrali 21 radnych do Rady Miasta, 7
radnych do Rady Powiatu Wejherowskiego oraz swoich przedstawicieli do Sejmiku Województwa Pomorskiego, wród
których znalaz³o siê dwóch
mieszkañców naszego miasta.
Szerzej o wynikach wyborów piszemy na kolejnych stronach.
Piotr Zaradny

Do Rady Miasta dostali siê tylko przedstawiciele Platformy
Obywtelskiej, KW Gospodarnoæ oraz Prawa i Sprawiedliwoci. Na zdjêciu moment g³osowania w Obwodowej Komisji
Wyborczej nr 15.
Za nami wyborcze rozstrzygniêcia, dotycz¹ce radnych miejskich, powiatowych i wojewódzkich. O tym, kto zostanie
burmistrzem Rumi zdecydujemy 26 listopada.
W naszym miecie kampania
wyborcza przebieg³a spokojnie,
nie licz¹c kilku incydentów. W
okolicach dworca kolejowego,
kto ukrad³ baner kandydata PISu Witolda Reclafa. Niestety,
rumska policja do chwili obecnej nie ustali³a winnych. Co ciekawe, jeszcze tego samego dnia
w tym samym miejscu zawis³
baner El¿biety Rogali-Koñczak.
Na ulicy D¹browskiego znikn¹³ baner Platformy Obywatelskiej z has³em Doæ tej gospodarnoci. Nikt nie wiedzia³ co
siê sta³o, a¿ do momentu z³o¿e-

nia doniesienia o kradzie¿y banera na komendzie policji. Wówczas okaza³o siê, ¿e ci którzy
jeszcze chwilê wczeniej mieli
amnezjê przypomnieli sobie, ¿e
baner rzekomo zagra¿a³ bezpieczeñstwu mieszkañców i dlatego na wniosek burmistrza miasta Tadeusza Winiewskiego
zosta³ zdjêty przez Gdañsk¹
Kompaniê Energetyczn¹ Energa S.A.. Pojedyncze przypadki niszczenia plakatów odnotowali poszczególni kandydaci, ale
z pewnoci¹ by³y to raczej wybryki chuligañskie ni¿ celowe
dzia³anie konkurentów.
G³osowanie w komisjach
wyborczych przebieg³o bez zak³óceñ. Pierwsi chêtni do udzia³u w wyborach czekali ju¿ przed
godzin¹ szóst¹ rano na otwarcie

Do godziny 12.00 w Rumi zag³osowa³o tylko niespe³na 12%
uprawnionych

Szczególnie du¿o pracy mieli cz³onkowie obwodowych komisji wyborczych. Na zdjêciu cz³onkowie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 mieszcz¹cej siê w Szkole Podstawowej nr 1.

Znalezienie w³asnych kandydatów na listach wyborczych nie zawsze by³o spraw¹ ³atw¹, gdy¿
o 21 mandatów w Radzie Miasta ubiega³o siê ³¹cznie 173 kandydatów. Na zdjêciu moment
g³osowania w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 mieszcz¹cej siê w Szkole Podstawowej nr 6.
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WIELKIE ŚWIĘTOWANIE W RUMI

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
Szczególnie uroczyst¹ oprawê mia³y tegoroczne obchody
wiêta Niepodleg³oci w naszym miecie. Wszystko zaczê³o siê wczesnym rankiem kiedy
to kombatanci z³o¿yli uroczycie wieñce w miejscach pamiêci narodowej. Póniej odby³o siê
symboliczne z³o¿enie kwiatów
przed pomnikiem Józefa Pi³sudskiego oraz Hieronima Derdowskiego.
O godz. 10.30 w kociele
wiêtego Józefa i wiêtego Judy
Tadeusza ma Szmelcie odprawiona zosta³a uroczysta msza
wiêta w intencji ojczyzny.
Msza ta mia³a szczególnie odwiêtn¹ oprawê tak¿e dziêki
pocztom sztandarowym, które
uwietni³y uroczystoæ.
Po po³udniu w Miejskim
Domu Kultury spotkali siê rumscy kombatanci, a ich spotkanie
uwietni³ wystêp chóru wiêtej
Cecylii z Parafii wiêtego Krzy¿a pod batut¹ pana Krzysztofa
Brzozowskiego. Rumscy artyci zaprezentowali koncert pieni patriotycznych, a wiele z

nich wraz z chórem odpiewali
wszyscy obecni na sali. Wystêp
by³ tak piêkny, ¿e w niejednym
oku zakrêci³a siê ³za, a i bisom
nie by³o koñca doæ tylko powiedzieæ, ¿e wspólne piewanie
towarzyszy³o tak¿e spotkaniu
kombatantów przy kawie, które odby³o siê po zakoñczeniu
oficjalnej czêci spotkania. Tadeusz Zleny wiceprzewodnicz¹cy Powiatowej Rady Kombatantów i organizator spotkania ma nadziejê, ¿e takie uroczyste koncerty tak¿e i w przysz³oci bêd¹ kulminacyjnym punktem obchodów wiêta Niepodleg³oci.
O tym wyj¹tkowym wiêcie
nie zapomnieli tak¿e m³odzi
mieszkañcy naszego miasta. W
Oratorium Parafii NMP Wspomo¿enia Wiernych odby³o siê
spotkanie dla m³odzie¿y, podczas którego dyskutowano na
temat patriotyzmu i tego co
oznacza dla m³odych ludzi bycie patriot¹ w dzisiejszych czasach.
Artur Ignacionek

ZAKŁAD
OGÓLNOBUDOWLANY
MARIAN PŁOCKI
RUMIA, UL. KAZIMIERSKA 21

Chór wiêtej Cecylii z parafii pod wezwaniem Podwy¿szenia Krzy¿a wiêtego podczas uroczystego koncertu w Miejskim Domu Kultury

W SKRÓCIE
- Pisalimy ju¿ o mostku pomiêdzy ulicami Lipow¹ i Chopina. ¯adnej reakcji ze strony
w³adz. Nawet kampania wyborcza nie spowodowa³a zainteresowania tym problemem.
- Zmrok ju¿ szybko zapada. Wieczory s¹ d³ugie i ciemne, a w okolicy mostka pomiêdzy
ulicami Lipow¹ i Chopina lampa elektryczna nadal owietla koronê drzewa, a nie ulicê, a
tak¿e dojcie do mostka.
- Pierwsze opady niegu pokaza³y, ¿e w Parku Starowiejskim brakuje gospodarza. ¯adna
cie¿ka nie zosta³a odnie¿ona a bruku nie pospano piaskiem. Dok³adnie tak samo by³o w
zesz³ym roku, przechodnie sami wydeptywali cie¿ki w niegu, aby przejæ do ulicy Mickiewicza lub Starowiejskiej. Dobrze, ¿e ¿aden z mieszkañców nie odniós³ kontuzji. Dyrektor MDK Ludwik Bach jak zwykle wybra³ siê na wycieczkê rowerow¹.
- Pozostajemy w Parku Starowiejskim, w którym brakuje ³aweczek. £awki zamontowano
tylko przy placu zabaw, ale nie ma ich wzd³u¿ alejek. Znik³a równie¿ tablica zakazuj¹ca
wprowadzania psów do parku i na trawniki. Alejkami jak szaleni cigaj¹ siê rowerzyci.
Tylko patrzeæ, a dojdzie do rozjechania dziecka lub zderzenia ze spacerowiczami. Do tej
pory nikt nie pomyla³ o regulaminie.
- Nie mamy w miecie zbyt wiele placów zabaw. Gmina kolejny raz planuje z³o¿yæ wniosek
o dofinansowanie projektu Stworzenie ogólnodostêpnych boisk i placów zabaw w Rumi.
Mo¿na jednak ju¿ dzi udostêpniæ miejsce zabaw przy ul. Rodziewiczówny. Popo³udniami, w soboty, niedziele i wiêta plac zamkniêty jest na k³ódkê.
Uwagi przekazali mieszkañcy Rumi
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OKIEM ZAANGAŻOWANEGO OBSERWATORA

PRZED DRUGĄ TURĄ WYBORÓW

Zosta³a tylko jedna niewiadoma, a mianowicie kto bêdzie
burmistrzem miasta przez kolejne cztery lata?
Wynik I tury wyborów
móg³ wiele osób niewiadomych faktycznego stanu,
wprowadziæ w b³¹d. Tym bardziej, ¿e kampania wyborcza
prowadzona przez jedn¹ ze
stron te¿ nie nale¿y do czystych i wykorzystuje siê w niej
wszelkie metody, nawet te niedopuszczalne, aby utrzymaæ
dotychczasowy status quo (istniej¹cy stan rzeczy). Od m¹droci i wiadomoci wyborców, a tak¿e od ich wyobrani
zale¿eæ bêdzie, jak sprawy dalej siê potocz¹.
Czy wreszcie da siê odpór
tylko ¿¹dnym w³adzy osobom,
które przez okres ostatniej kadencji nie by³y w stanie zrealizowaæ swoich przedwyborczych obietnic. Zw³aszcza
tych w temacie budowania spo³eczeñstwa obywatelskiego i

dopuszczania mieszkañców do
wspó³rz¹dzenia miastem, a
tak¿e wp³ywania na jego
kszta³t i rozwój.
Jak widaæ wszystkie dotychczas sk³adane obietnice
zosta³y rozmyte, aby nie zak³ócaæ b³ogiego stanu, w którym tylko ekipa rz¹dz¹ca mia³a racjê, a reszcie pozostawa³a
pokorna postawa i przyklaskiwanie. Zgodnie z zasad¹ wypaczonej demokracji, gdy jedna osoba dyktuje, a pozostali
maj¹ realizowaæ nie najm¹drzejsze pomys³y. Przyk³adów na
to s¹ setki, ale dla zobrazowania sprawy przytoczê tylko
kilka.
Po poprzednich wyborach
cz³onkowie jednej z organizacji pozarz¹dowych, pe³ni dobrej wiary i licz¹c na przyjazny klimat, który mia³ zapa-

nowaæ w miecie przygotowali szereg propozycji, które
chcieli wdro¿yæ w ¿ycie. Z litani¹ pomys³ów udali siê do
nowej  wówczas  burmistrz
miasta. I tu olbrzymie zaskoczenie. Dowiedzieli, ¿e ich pomys³y s¹ g³upie i nierealne, a
miasto nie bêdzie bra³o ich pod
uwagê. Przy tym forma rozmowy bardzo odbiega³a od norm
obowi¹zuj¹cych w miarê kulturalnymi ludmi. Dano im te¿
do zrozumienia, ¿e swoimi poronionymi pomys³ami nie powinni zajmowaæ czasu, tak
wa¿nej osobie. Wyszli wiêc z
magistratu jak zmyci z przekonaniem, ¿e pod tymi rz¹dami niczego dobrego nie nale¿y
oczekiwaæ.
W spisie spo³ecznych pomys³ów, by³o miêdzy innymi:
wykonanie drogowskazów do
unikatowej w skali kraju i Europy hodowli kaktusów Pañstwa Hinców, u³atwiaj¹cych
dojazd przejezdnym turystom.
Propozycjê odrzucono, by parê
miesiêcy póniej drogowskazy
takie powsta³y, lecz jako pomys³ autorstwa rz¹dz¹cej.
Innym pomys³em by³o
stworzenie skyte parku, czyli
placu zabaw dla rolkarzy i
deskorolkarzy, którzy z braku takowego zabawiali siê na
jezdni wród przeje¿d¿aj¹cych
samochodów, co jest spraw¹
bardzo niebezpieczn¹ i zagra¿aj¹c¹ ¿yciu m³odych sportowców.
Podczas rozmowy zapro-

ponowano, ¿e Stowarzyszenie
we w³asnym zakresie taki skyte park wykona, lecz potrzebuje 2.800 z³, na zakup atestowanej stali kszta³towej. I ta
propozycja zosta³a odrzucona,
jako nierealna, gdy¿ miasto nie
ma pieniêdzy. Dodajê, ¿e rampê chciano umieciæ nie w Janowie ale na Lotnisku, Szmelcie lub Starej Rumi, czyli tam
gdzie nic dla m³odzie¿y siê nie
robi. Rok póniej, na jednej z
sesji Rady Miasta burmistrz
poinformowa³a radê, ¿e bêdzie
budowa³a skyte park, ale w Janowie i to za kwotê 300.000 z³
plus kilkadziesi¹t tysiêcy na
pokrycie kosztów projektu
technicznego. Nic dodaæ, nic
uj¹æ. Zw³aszcza, ¿e janowski
skyte park jest mocno skopany.
Miasto objête jest programem Bezpieczna Rumia.
Stowarzyszenie zaproponowa³o, aby w ramach swojej statutowej dzia³alnoci mog³o
w³¹czyæ siê do tego programu i
przeprowadziæ naukê zachowañ w sytuacji zagro¿enia,
któr¹ chcia³oby obj¹æ nauczycieli jak i uczniów. Opracowano program, a instruktorami
mieli byæ byli oficerowi jednostki specjalnej Grom. Mia³y to byæ zajêcia z samoobrony, psychicznego oddzia³ywania na napastnika, a tak¿e skutecznego korzystania z rodków wzywania pomocy.
I znowu temat utr¹cono.
Nieco póniej spraw¹ poleco-

no zaj¹æ siê jednemu ze stra¿ników miejskich (panu Bartkowi G.) daj¹c mu po jednej godzinie czasu dla ka¿dej z klas i
to tych najm³odszych. W takim czasie nawet najzdolniejszy rutyniarz nic sensownego
nie jest w stanie zdzia³aæ.
Mo¿na przytaczaæ wiele
kolejnych przyk³adów, ale nie
o to przecie¿ chodzi. Napomknê jedynie o sesjach Rady
Miejskiej, o których pisywa³em na ³amach Panoramy Powiatu Wejherowskiego w bardzo okrojonej formie przedstawiaj¹cej ich przebieg, bêd¹c ich
obserwatorem, jako mieszkaniec miasta i dziennikarz.
Ka¿da z sesji to koncert inwektyw i pomówieñ, ukierunkowanych na wybranych radnych opozycji. Nie uwa¿a³em
za stosowne, by wszystkie
brudy wylewaæ na papier. Dotyka³em tylko spraw skrajnych. W kakofonii wyzwisk,
nie by³o odrobiny dobrych
manier, obowi¹zuj¹cych w miarê kulturalnych ludzi. Dzi
wiem na kogo oddaæ g³os, by w
naszym miecie mo¿na by³o
¿yæ normalnie.
Roman Kurzyñski
Roman Kurzyñski - dziennikarz. Znany rumski dzia³acz
spo³eczny. Cz³onek i wspó³za³o¿yciel Stowarzyszenia
Rumian orgsnizacji pozarz¹dowej dzia³aj¹cej na rzecz rozwoju spo³ecznoci lokalnej.
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ANALIZA WYNIKU WYBORÓW

ZNAMY WYNIKI WYBORÓW
I CO Z TEGO WYNIK
A?
WYNIKA?
Wybory radnych ju¿ za nami i pozostaje tylko pytanie, co z nich wynika w
kontekcie drugiej tury wyborów burmistrza miasta Rumi?
Sytuacja wydaje siê klarowna, mieszkañcy Rumi w wyborach do Rady Miasta (a tak¿e do Rady Powiatu Wejherowskiego oraz do Sejmiku Województwa
Pomorskiego) poparli zdecydowanie koalicjê PO-PiS, która uzyska³a zdecydowane zwyciêstwo nad lokalnym ugrupowaniem pani burmistrz KWW Gospodarnoæ. Tym samym w g³osowaniu mieszkañcy naszego miasta opowiedzieli
siê za zdecydowanymi zmianami w zarz¹dzaniu naszym miastem - w poprzedniej kadencji samorz¹du zdecydowan¹ wiêkszoæ w radzie posiada³a koalicja
Gospodarnoci z SLD.
Na rozwój wypadków nie trzeba by³o d³ugo czekaæ - powsta³a koalicja radnych Platformy Obywatelskiej i PiS-u w efekcie czego powsta³ wspólny klub
posiadaj¹cy zdecydowan¹ wiêkszoæ w Radzie Miasta Rumi zdobywaj¹c 14 z
³¹cznej liczby 21 mandatów.
Jedynym racjonalnym wyborem, w tej sytuacji, jest poparcie Janusza Wolañskiego w drugiej turze wyborów na burmistrza miasta. Tylko ten kandydat,
maj¹c zaplecze polityczne w postaci zdecydowanej wiêkszoci w Radzie Miasta, w Radzie Powiatu Wejherowskiego, w sejmiku wojewódzkim oraz poparcie
prezydentów miast Trójmiasta, bêdzie zdolny do skutecznego zarz¹dzania naszym miastem przez kolejne cztery lata. Wybór dotychczasowego lokalnego
uk³adu mo¿e oznaczaæ kolejne stracone lata tym bardziej, ¿e kandydatura ta nie
dysponuje obecnie ¿adnym licz¹cym siê poparciem w samorz¹dach regionu
pomorskiego.
Wemy te fakty pod uwagê udaj¹c siê do lokali wyborczych w dniu 26
listopada br.
Obok prezentujemy dwa diagrany pokazuj¹ce rozk³ad g³osów w Radzie Miasta Rumi w poprzedniej (2002-2006) i bie¿¹cej kadencji (2006-2010).

Sk³ad Rady Miasta 2006-2010

7 radnych;
33% sk³adu rady

14 radnych;
67% sk³adu rady

Koalicja PO-PIS

Gospodarnoæ

Sklad Rady Miasta 2002-2006

3 radnych;
14% sk³adu rady

6 radnych;
29% sk³adu rady

12 radnych;
57% sk³adu rady

Koalicja Gospodarnoæ + SLD

Samorz¹dna Rumia

Liga Polskich Rodzin

SZANOWNI PAŃSTWO,
DRODZY MIESZKAŃCY RUMI
Dziękuję za poparcie jakiego udzieliliście mi w
wyborach samorządowych.
Dzięki Państwa głosom będę ubiegał się o
najwyższy urząd w mieście,
w drugiej turze wyborów samorządowych.
Jestem przekonany, że głosując na mnie:

RAZEM możemy zmienić oblicze naszej Rumi
Janusz Wolański
W pierwszej turze wyborów samorz¹dowych swój g³os odda³o 34.586 mieszkañców Rumi. Ciekawe jaka frekwencja bêdzie podczas ostatecznego g³osowania które wy³oni nowego burmistrza miasta?

OGŁOSZENIE ZLECONE I OPŁACONE PRZEZ KW
PLATFORMA OBYWATELSKA
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WYBORY SAMORZĄDOWE 2006

MIESZK
AŃCY RUMI WYBRALI
MIESZKAŃCY
SWOICH REPREZENT
ANT
ÓW
REPREZENTANT
ANTÓW
W niedzielê 12 listopada wybieralimy przedstawicieli do wszystkich szczebli samorz¹du oraz burmistrza miasta. G³osowanie odbywa³o siê w 17 obwodowych komisjach wyborczych.
Do g³osowania uprawnionych by³o 34.586 wyborców (z ³¹cznej liczby
43.517 mieszkañców miasta). Frekwencja w wyborach samorz¹dowych wynios³a 46,81%, co jest z pewnoci¹ wynikiem lepszym, ni¿ siê spodziewano i
by³a wy¿sza ni¿ rednia frekwencja w Polsce, która wynios³a 45,99%.
Z pewnoci¹ najwa¿niejszy by³ wybór burmistrza miasta. O tê zaszczytn¹
funkcjê ubiega³o siê piêciu kandydatów. Zdecydowana wiêkszoæ wyborców popar³a urzêduj¹c¹ burmistrz, chocia¿ wynik ten (jeden z gorszych osi¹gniêtych przez urzêduj¹cego gospodarza miasta w województwie pomorskim) nie wystarczy³ do zwyciêstwa w pierwszej turze. Z pewnoci¹ jest to
pora¿ka El¿biety Rogali-Koñczak, która w drugiej turze wyborów spotka siê
z Januszem Wolañskim. Trzecie miejsce z minimalnie ni¿sz¹ liczb¹ g³osów
zaj¹³ Witold Reclaf.

Liczba g³osów oddanych na poszczególnych kandydatów na burmistrza miasta Rumi (I tura wyborów):
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.

Imiê i nazwisko
El¿bieta Rogala-Koñczak
Janusz Wolañski
Witold Reclaf
Seweryn Czoska
Kamil Gi¿yñski

Komitet
Iloæ g³osów
KW Gospodarnoæ
7.003
PO
4.135
PiS
4.058
KWW Ziemia Wejherowska 639
Samoobrona
147

Rozk³ad procentowy uzyskanych g³osów prezentujemy poni¿ej

Wybory na burmistrza Rumi - 1 tura

4,00% 0,92%
25,39%
43,82%

25,87%

Sk³ad nowej Rady Miasta Rumi oraz poparcie procentowe, jakie uzyskali
poszczególni kandydaci:
L.p. Imiê i nazwisko
Komitet
Okrêg
1 Janusz Wolañski
PO
2 El¿bieta Rogala - Koñczak Gospodarnoæ
3 Jaros³aw Muszyñski
PO
4 Jan Domañski
PO
5 Witold Reclaf
PiS
6 Henryk Grinholc
Gospodarnoæ
7 Florian Mosa
PiS
8 Eugeniusz Zwara
PO
9 Joanna ¯urek
PO
10 Bogdan Formella
PO
11 Józef Chmielewski
Gospodarnoæ
12 Aleksander Kubina
Gospodarnoæ
13 Piotr Zaradny
PiS
14 Edyta Salamon
PO
15 Maria Bochniak
PO
16 Stanis³aw Ptach
PiS
17 Tadeusz Pi¹tkowski
Gospodarnoæ
18 Andrzej Potulski
Gospodarnoæ
19 Wies³awa Serema
PiS
20 Andrzej Januszewski
PiS
21 Jaros³aw Szreder
Gospodarnoæ

Uzyskane poparcie
2
17,28%
2
16,24%
4
15,73%
1
14,25%
1
13,01%
3
12,71%
4
11,87%
3
11,49%
2
8,35%
4
7,14%
1
6,14%
1
5,90%
3
5,87%
1
5,53%
3
5,08%
2
4,67%
2
4,34%
4
4,31%
4
4,28%
1
4,13%
3
3,98%

Bardzo ciekawa rozgrywka odby³a siê w okrêgu wyborczym nr 2 na Janowie,
gdzie w bezporedniej walce o mandat radnego konkurowa³o oboje kandydatów
na burmistrza miasta w drugiej turze wyborów. Zwyciêstwo w tej walce odniós³
Janusz Wolañski, którego popar³o ³¹cznie 629 wyborców. Urzêduj¹ca burmistrz
uzyska³a o 38 g³osów mniej. Nale¿y tutaj podkreliæ, ¿e mia³o to miejsce na Janowie, w okrêgu wyborczym, w którym Gospodarnoæ i burmistrz El¿bieta Rogala-Koñczak uzyskiwa³a tradycyjnie najwiêksze poparcie podczas poprzednich
wyborów samorz¹dowych.
W wyborach do Rady Powiatu Wejherowskiego o 7 mandatów przeznaczonych dla przedstawicieli Rumi ubiega³o siê 57 kandydatów reprezentuj¹cych 7
komitetów wyborczych. Najlepszym wynikiem mo¿e pochwaliæ siê Platforma Obywatelska, której kandydaci uzyskali 3 mandaty. Drugie miejsce przypad³o Prawu
i Sprawiedliwoci  2 mandaty. Pozosta³e dwa mandaty podzieli³y miêdzy siebie 
KWW Lepszy Powiat i KW Stowarzyszenie Wspólnota Samorz¹dowa. Indywidualnie najlepszy wynik w wyborach do rady powiatu uzyska³ Janusz Zab³ocki, kandydat Prawa i Sprawiedliwoci, którego popar³o 9,77% procent wszystkich
g³osuj¹cych.

Radni do Rady Powiatu Wejherowskiego wybrani przez mieszkañców Rumi i
poparcie, jakie uzyskali:
El¿bieta Rogala - Koñczak

Janusz Wolañski

Witold Reclaf

Seweryn Czoska

Kamil Gi¿yñski

Jeszcze ciekawsza sytuacja wyst¹pi³a w wyborach do Rady Miasta. Tutaj
o jeden z 21 mandatów radnego ubiega³o siê 173 kandydatów reprezentuj¹cych 6 komitetów wyborczych. Spektakularn¹ pora¿kê ponios³o ugrupowanie pani burmistrz Gospodarnoæ, które do 21 osobowej Rady Miasta
zdo³a³o wprowadziæ tylko 7 radnych (w poprzedniej kadencji rz¹dz¹ca Rumi¹ Gospodarnoæ dysponowa³a 12 mandatami). W wyborach zwyciê¿y³a Platforma Obywatelska, która uzyska³a 8 mandatów, a pozosta³e 6 mandatów przypad³o kandydatom Prawa i Sprawiedliwoci. Radni tych dwóch
ostatnich ugrupowañ zawi¹zali koalicyjny klub radnych, który dysponuje
zdecydowan¹ wiêkszoci¹ w radzie, maj¹c w sumie 14 mandatów. Pozosta³e
komitety wyborcze nie zdo³a³y wprowadziæ swoich przedstawicieli do rady
miasta.
Wród wybranych radnych najwiêksze poparcie uzyska³ jednoczenie
kandydat na burmistrza miasta Janusz Wolañski, na którego g³osowa³o
17,28% wyborców w okrêgu (ze wzglêdu na ró¿n¹ liczbê g³osuj¹cych w
poszczególnych okrêgach ten parametr, a nie liczba g³osów, stanowi najbardziej miarodajn¹ ocenê poparcia poszczególnych kandydatów).

Lp Nazwisko i imiê

Komitet

1
2
3
4
5
6
7

Prawo i Sprawiedliwoæ
Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
Prawo i Sprawiedliwoæ
Stow. Wspólnota Samorz¹dowa
KWW Lepszy Powiat

Janusz Zab³ocki
Ludwik Bach
Dariusz Kuczmarski
Lucyna Oglêcka
£ucja S³owikowska
Leszek Winczewski
Roman Knop

Poparcie i Iloæ g³osów
9,77%
9,13%
8,70%
8,24%
4,14%
3,93%
3,15%

1.508
1.408
1.343
1.272
638
606
486

W wyborach do Sejmiku Województwa Pomorskiego akceptacjê wyborców z
Rumi i s¹siednich miejscowoci (okrêg wyborczy obejmowa³ miasta Sopot, Gdyniê oraz obszar powiatów puckiego i wejherowskiego) uzyska³o dwóch kandydatów wywodz¹cych siê z Rumi: d³ugoletni burmistrz miasta Jan Klawiter, startuj¹cy z listy Prawa i Sprawiedliwoci oraz Halina Piekarek-Jankowska, reprezentuj¹ca Platformê Obywatelsk¹. To bardzo dobra wiadomoæ dla mieszkañców naszego miasta, gdy¿ maj¹c dwóch przedstawicieli w sejmiku wojewódzkim (na 33
mandaty) bêdzie z pewnoci¹ ³atwiej popieraæ przedsiêwziêcia wa¿ne dla naszego miasta.
Piotr Zaradny
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KOMUNIKAT DLA CZ£ONKÓW SM JANOWO
Zarz¹d SM Janowo dopuszcza siê nacisku na niezawis³y S¹d !!!
Szanowni cz³onkowie SM Janowo.
Powiêæcie chwilê czasu na przeczytanie tego komunikatu. Nie bêdzie to czas stracony !
Musicie wiedzieæ, ¿e:
- Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spó³dzielniach mieszkaniowych (u.s.m.), daje ka¿demu cz³onkowi spó³dzielni mo¿liwoæ, aby
sta³ siê pe³noprawnym w³acicielem mieszkania wraz z u³amkow¹ czêci¹ w gruncie dzia³ki, na której posadowiony jest budynek,
w którym zamieszkuje.
- Zarz¹d SM Janowo ma ustawowy obowi¹zek realizowania przepisów tej ustawy, jednak¿e sabotuje te ustawê. Mimo, i¿ od jej
wejcia w ¿ycie (od dnia 24.01. 2001 r.) up³ynê³o ju¿ ponad 5 lat, cz³onkowie spó³dzielni nie mog¹ siê uw³aszczyæ.
- Zarz¹d SM Janowo zainteresowany wy³¹cznie utrzymaniem dotychczasowego status-quo, czyni wszystko, aby do uw³aszczenia nie dopuciæ, a w ka¿dym razie przesun¹æ je w czasie poza datê 31.12.2007 r., od kiedy obowi¹zywaæ ma 22% stawka podatku
VAT od przekszta³ceñ w³asnociowych mieszkañ.
- Perfidia w³adz SM Janowo polega na tym, ¿e win¹ za obecny stan rzeczy, tj. brak realnej mo¿liwoci uw³aszczenia chc¹ obarczyæ
tych cz³onków spó³dzielni, którzy wnieli pozwy do s¹du.
- Wniesienie przez cz³onków spó³dzielni pozwów do s¹du o anulowanie uchwa³y zarz¹du w sprawie okrelenia przedmiotu
odrêbnej w³asnoci lokali mieszkaniowych by³o konieczne i prawnie dozwolone, poniewa¿ zarz¹d spó³dzielni próbuje narzuciæ
cz³onkom spó³dzielni, którzy wyst¹pili czy wyst¹pi¹ z wnioskiem o odrêbn¹ w³asnoæ mieszkañ  wspó³w³acicielstwo 51
wielomieszkaniowych budynków. Oznacza³o by to, i¿ staliby siê oni po wsze czasy w³acicielami tych mieszkañ jedynie na
papierze, bez mo¿liwoci decydowania o swojej w³asnoci, poniewa¿ porozumienie siê w³acicieli mieszkañ takiego molocha (51
budynków) by³o by praktycznie niemo¿liwe
- Zarz¹d SM Janowo ca³kowicie zignorowa³ cel ustawy o sp. mieszk., którym by³o: cyt. ( ) upodmiotowienie cz³onków
spó³dzielni i zwi¹zanie posiadaczy dotychczasowych spó³dzielczych praw do lokali ze swym najbli¿szym otoczeniem  budynkiem,
gdzie dany cz³onek mieszka w celu umo¿liwienia mu wiêkszego ni¿ dotychczas wp³ywu na decyzje dotycz¹ce tego budynku w tym i
ponoszenie wydatków zwi¹zanych z remontami i bie¿¹cym utrzymaniem budynku.(z wyroku z dnia 24.01.2006 r. SO w Gdañsku,
dot. Morskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej w Gdyni)
Aktualnie przed S¹dem Rejonowym w Wejherowie i S¹dem Okrêgowym w Gdañsku tocz¹ siê procesy s¹dowe o uchylenie uchwa³y
Zarz¹du SM Janowo nr 2/2005 z dnia 24.08.2005 r. Zarz¹d SM-Janowo, aby przeszkodziæ uw³aszczeniu na zdrowych,
zgodnych z u.s.m. zasadach, dopuszcza siê nawet nacisku na niezawis³y S¹d. Zarz¹d Spó³dzielni z³o¿y³ w SO w Gdañsku
za¿alenie na sêdziego prowadz¹cego sprawê uchylenia uchwa³y, domagaj¹c siê odsuniêcia jego osoby od rozpatrywania pozwu,
pos¹dzaj¹c go o stronniczoæ. Mimo odrzucenia tego za¿alenia przez prezesa S¹du, radczyni prawna Spó³dzielni - jako jej
pe³nomocnik - zapowiedzia³a na rozprawie w dniu 27.10.2006 r., z³o¿enie apelacji do S¹du Apelacyjnego w Gdañsku, co automatycznie przesuwa rozpatrywanie sprawy przez SO w Gdañsku. Ten sposób postêpowania w³adz Spó³dzielni jest jaskrawym
dowodem na to, ¿e w³adze spó³dzielni, nie maj¹c ¿adnych racjonalnych argumentów wobec z³o¿onego pozwu, uciekaj¹ siê do
kruczków prawnych, tylko po to, aby sprawê uw³aszczenia przesun¹æ w czasie, czy wrêcz do uw³aszczenia nie dopuciæ!
- Perfidia Zarz¹du SM Janowo polega te¿ na tym, ¿e wstrzymuj¹c proces uw³aszczenia oskar¿a cz³onków Spó³dzielni o to, i¿
nara¿aj¹ oni innych cz³onków na dodatkowe koszty, poniewa¿ od 1.01.2008 r. ma obowi¹zywaæ 22% stawka podatku VAT od
przekszta³ceñ w³asnociowych mieszkañ.
WSZYSTKIE TE DZIA£ANIA PODJÊTE PRZEZ ZARZ¥D SM JANOWO, S¥ DZIA£ANIAMI NA SZKODÊ CZ£ONKÓW SPÓ£DZIELNI.
- W³adze SM Janowo prowadz¹ ca³y czas walkê z cz³onkami Spó³dzielni, którzy maj¹ prawo skorzystaæ z dobrodziejstw ustawy
uw³aszczeniowej !
- W³adze SM Janowo panicznie boj¹ siê, aby cz³onkowie spó³dzielni nie stali siê pe³noprawnymi w³acicielami swoich mieszkañ!
- Cz³onek spó³dzielni w/g w³adz SM Janowo ma byæ jedynie dostarczycielem rodków finansowych .
Na rozprawie w SO w Gdañsku w dniu 27.10.2006 r. jeden z cz³onków Rady Nadzorczej SM Janowo- poproszony przez
sêdziego prowadz¹cego sprawê w sprawie uchylenia uchwa³y nr 2 /2005 z dnia 24.08.2005 r. o wyjanienie dlaczego w³adze
spó³dzielni preferuj¹ tworzenie tak wielkich nieruchomoci - odpowiedzia³ : Zarz¹d SM Janowo ma mo¿liwoci dysponowania
rodkami funduszu remontowego bez zbêdnych konsultacji z cz³onkami spó³dzielni. I oto w³anie chodzi!
TO JEST CA£A PRAWDA O ZARZ¥DZANIU MIENIEM SPÓ£DZIELCZYM.
Nie trzeba nikogo pytaæ o zdanie, nie trzeba liczyæ siê z opini¹ spó³dzielców, których w³asnoci¹ s¹ te rodki. W³adze Spó³dzielni wiedz¹ najlepiej.
Szanowni cz³onkowie SM Janowo!
Nie b¹dcie bierni! Nie pozwólcie, aby w³adze spó³dzielni manipulowa³y Wami! Nie dajcie siê sprowadziæ do roli przedmiotu w tej
walce o w³asnoæ naszych mieszkañ! Broñmy naszego prawa do pe³nej w³asnoci tych mieszkañ! Nikt nigdy nie da³ nam niczego
za darmo. Za te mieszkania zap³acilimy nasz¹ prac¹ i d³ugoletnim oczekiwaniem. Mamy prawo wiedzieæ na co wydawana jest
ka¿da z³otówka z wp³acanych przez nas co miesi¹c op³at czynszowych i wysokiego funduszu remontowego.
Cz³onek spó³dzielni musi te¿ wiedzieæ, ¿e bêd¹c w³acicielem swojego mieszkania nie musi rezygnowaæ z cz³onkowstwa w
spó³dzielni, nie musi tak¿e siê z niej wydzielaæ, tworz¹c wspólnoty mieszkaniowe. O tym czy bêdzie chcia³ byæ cz³onkiem
spó³dzielni zadecyduje sam. Pozostaj¹c jednak cz³onkiem spó³dzielni bêdzie mia³ wp³yw na zarz¹dzanie ni¹, na kontrolê finansów,
skorzysta z ni¿szych stawek eksploatacyjnych, a tak¿e bêdzie mia³ prawo do - zagwarantowanych ustaw¹ o sp. mieszk. tzw.
po¿ytków - które winny wp³ywaæ na obni¿kê naszych czynszów.
Szanowni cz³onkowie SM Janowo!
Walka o pe³n¹ w³asnoæ naszych mieszkañ zakoñczy siê na pewno naszym zwyciêstwem-mimo, i¿ musimy przejæ tê ciernist¹
drogê. Musimy wierzyæ w sprawiedliwy wyrok niezawis³ego S¹du, który nie jest ju¿ dzisiaj zale¿ny od jakiego komitetu, jak to
bywa³o w przesz³oci.
B¹dcie w kontakcie z tymi  którzy podjêli trud upomnienia siê o przys³uguj¹ce nam ustawowe prawa i od dawna o nie zabiegaj¹,
nara¿aj¹c siê na szykany ze strony w³adz SM Janowo.
Cz³onkowie SM Janowo zabiegaj¹cy o realizacjê
ustawy o sp. mieszk. przez Zarz¹d SM Janowo.
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POWSTAŁ WSPÓLNY KLUB W RADZIE MIASTA

RUMIA – NOWE OTWARCIE
Wybory samorz¹dowe ka¿dorazowo budz¹ niema³e emocje, a od czterech lat bezporednie wybory na Urz¹d Burmistrza tworz¹ atmosferê gor¹cych
igrzysk. Nie ma siê co dziwiæ,
bowiem nowi ludzie we w³adzach to nie tylko imiona i nazwiska, ale te¿ idee, pomys³y,
recepty na m¹droæ. Gorsze, lub
lepsze, ale zawsze autorskie.
Có¿ daje nam za perspektywê
sk³ad obecnej Rady Miasta?
Burmistrza jeszcze nie znamy.
Zdecydowan¹ przewagê zdoby³a koalicja Samorz¹dna Rumia
POPiS, która zdoby³a dwa
razy wiêcej mandatów ni¿ dot¹d rz¹dz¹ca Gospodarnoæ.
Chocia¿ najbardziej emocjonuj¹ce s¹ wybory burmistrza, to
jednak w Radzie Miasta skupiona jest najwiêksza w³adza. To
ona decyduje w drodze uchwa³
o najwa¿niejszych sprawach
miasta. Uk³ada bud¿et, okrela
najwa¿niejsze inwestycje i decyduje o ka¿dej z³otówce.
Natomiast burmistrz ma prawie
wy³¹cznoæ na politykê kadrow¹.
Z obecnego sk³adu Rady widaæ, ¿e w zasadzie utrzymany
zosta³ w Rumi system dwubiegunowy i co ciekawe, w ka¿dych
wyborach otrzymuje zmienne
poparacie. Jeden biegun oparty
jest niezmiennie na w³adzach
Spó³dzielni Mieszkaniowej Janowo (Koñczak, Chmielewski,
Pi¹tkowski), którzy niezale¿nie
od szyldu (dzisiaj jest to Gospodarnoæ) s¹ liderami uk³adu. Drugi biegun mo¿na by powiedzieæ jest syntez¹ ca³ego
miasta, którego liderzy wprawdzie zmieniaj¹ sie nazwiskami,
ale stanowi¹ jedn¹ ekipê. Od
dwóch kadencji wystêpuj¹ pod
szyldem Samorz¹dna Rumia,
a obecnie przewodz¹ w niej
Muszyñski  szef klubu, Reclaf
i Wolañski.
Uk³ad wiêkszosciowy PO
PiS ma przed³u¿enie na uk³ad
powiatowy i w zasadzie na wojewódzki. Dwoje radnych z
Rumi Halina Piekarek-Jankowska i Jan Klawiter daj¹ gwaran-

ZAWSZE
BLIŻEJ
LUDZI

Klub radnych Samorz¹dna Rumia PO-PIS:
Stoj¹ w górnym rzêdzie od (lewej): Eugeniusz Zwara, Janusz Wolañski, Bodgan Formella, Piotr Zaradny i Witold Reclaf.
Stoj¹ w dolnym rzêdzie (od lewej): Jan Domañski, Joanna ¯urek, Edyta Salamon, Wies³awa Serema, Florian Mosa oraz Maria
Bochniak.
U do³u nieobecni na zdjêciu cz³onkowie klubu: od lewej Andrzej Januszewski, Jaros³aw Muszyñski i Stanis³aw Ptach
cjê wspó³pracy wszystkich
szczebli samorz¹du. Wygrana
Janusza Wolañskiego daje efekt
wzmocnienia tego systemu, natomiast wygrana El¿biety RogaliKoñczak, znaj¹c jej osobowoæ, zwiastuje raczej du¿e i
wielkie iskrzenie.
Programowo nale¿y siê spodziewaæ, ¿e bêdzie realizowany
program Janusza Wolañskiego,
które mo¿na okreliæ jako program inwestycji w to¿samoæ
miasta  centrum, ratusz, ulice.
Tak czy owak, bêdzie ciekawie.
D.£ukasik

Szanowni Mieszkańcy Rumi,
serdecznie dziękujemy za poparcie kandydatów startujących z list Prawa i Sprawiedliwości w
wyborach do Rady Miasta, Rady Powiatu oraz do Sejmiku Województwa Pomorskiego. To właśnie dzięki ukazanemu przez Państwa zaufaniu udało się wprowadzić tylu naszych kandydatów
do wszystkich szczebli samorządu terytorialnego.
W naszym mieście chcemy jednoznacznie zerwać ze złym zarządzaniem, dlatego też powołaliśmy z radnymi wybranymi z list Platformy Obywatelskiej wspólny klub radnych. Apelujemy także o poparcie w drugiej turze wyborów na burmistrza miasta Janusza Wolańskiego - wspólnego kandydata rumskiej prawicy. W obecnej sytuacji to najlepszy możliwy wybór dla naszego
miasta.
Pełnomocnik PiS
Radni i członkowie
Janusz Zabłocki
Prawa i Sprawiedliwości w Rumi
OGŁOSZENIE ZLECONE I OPŁACONE PRZEZ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
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JAK NISZCZONA JEST HISTORIA RUMI

DRUGA TURA
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. Wybierz swojego kandydata na burmistrza Rumi
5. Pamiêtaj, ¿e lokale wyborcze s¹ czynne 26 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.
Kogo wybieramy w II turze wyborów samorz¹dowych?
Na karcie do g³osowania znajd¹ siê nazwiska dwóch
kandydatów na burmistrza miasta Rumi:
- El¿bieta Jolanta Rogala Koñczak
- Janusz Wolañski
obok jednego wybranego kandydata stawiany znak X
w kratce z lewej strony nazwiska.

PAMIĘT
AJ TWÓJ GŁ
OS
AMIĘTAJ
GŁOS
MOŻE ZDECYDOWAĆ O TYM
JAK RUMIA BĘDZIE SIĘ
ROZWIJA
Ć PRZEZ K
OLEJNE
ROZWIJAĆ
KOLEJNE
LA
TA.
LAT

PRZEBENDOWSKI
W GROBIE SIĘ
PRZEWRACA
Osiemnastowieczna kapliczka, o której opowiem by³a usytuowana na dzia³ce przy skrzy¿owaniu ulic Sobieskiego i H.
Sawickiej. Wybudowano j¹ w
1748 roku dziêki Jerzemu Przebendowskiemu (m.in. starosta
pucki, pu³kownik, senator). S³u¿y³a pielgrzymom wêdruj¹cym
na kalwariê wejherowsk¹. To
tutaj na modlitwie spotykali siê
okoliczni mieszkañcy. W Rumi
mieszkaj¹ jeszcze osoby, które
pamiêtaj¹ ¿ycie kapliczki, a s¹
te¿ i tacy, którzy byli tu
ochrzczeni. Po zakoñczeniu
wojny kapliczka niszcza³a i
znikn¹³ po niej lad. Cz³onkowie Bractwa Mestwina z Andrzejem Sad³owskim na czele w
po³owie lat 90-tych zamierzali
doprowadziæ do odbudowania
kapliczki w jej pierwotnym
wygl¹dzie. W 1999 roku odkopano fundamenty, zgromadzono dokumentacjê, a Andrzej Sad³owski na podstawie materia³ów zbudowa³ makietê kapliczki. Ówczesny burmistrz Jan
Klawiter zobowi¹za³ siê do
przekazania czêci gminnej
dzia³ki pod odbudowê. Niestety burmistrz El¿bieta RogalaKoñczak po objêciu urzêdowania pomys³ odrestaurowania kapliczki odrzuci³a, a dzia³kê
sprzeda³a. Kwota za sprzeda¿
dzia³ki by³a nieodczuwalna w 90
milionowym bud¿ecie miasta, ¿e
skandalem nazwali pomys³odawcy odbudowy kapliczki,
fakt jej sprzeda¿y.
W Programie rozwoju kultury miasta Rumi z grudnia
2004 r. znajduje siê zapis o
ochronie dziedzictwa kulturowego, jednak jest to zapis martwy i skrzêtnie pomijany. W
Rumi nie ma w zasadzie obiektów zwi¹zanych z histori¹ tych
ziem i dziedzictwem kulturowym, oprócz ruin kocio³a i
cmentarza. Te nieliczne obiekty
zamiast chroniæ i odbudowywaæ
s¹ niszczone dla uzyskania
paru groszy. Kapliczka by³a
czêci¹ historii wsi, miasta, powiatu i Kaszub. Istnia³a 250 lat,
aby w XXI wieku na jej miejscu
powsta³a stacja paliw NESTE.
Szczególnym zadaniem
cz³onka Zrzeszenia KaszubskoPomorskiego, którym sta³a siê
niedawno burmistrz E. RogalaKoñczak jest ochrona i kultywowanie dziedzictwa kulturowego Kaszub. Tym wartociom
pani burmistrz siê sprzeniewierzy³a.

Rycina kapliczki z 1748 roku autorstwa R.Hinca

Obecnie po kapliczce nie ma ladu. W miejscu gdzie siê ona
znajdowa³a znajduje siê pomieszczenie techniczne stancji benzynowej Neste A-24
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MOŻNA ZMIENIĆ OBLICZE RUMI

W 4 LA
TA 40 KIL
OMETRÓW ULIC
LAT
KILOMETRÓW
W ci¹gu 4 lat mo¿na diametralnie zmieniæ oblicze Rumi.
Oczywicie mo¿na oblicze miasta poprawiæ, niestety mo¿na
tak¿e wizerunek ca³kowicie zeszpeciæ.
W ci¹gu 4 lat mo¿na zw³aszcza uporz¹dkowaæ chaotyczn¹
strukturê przestrzenn¹ i ograniczyæ przypadkowe, skierowane na dorane korzyci budownictwo komercyjne.
W ci¹gu 4 lat mo¿na wybudowaæ 40 kilometrów dróg lokalnych i w zwi¹zku z tym,
przyst¹piæ do zdecydowanego
rozwi¹zywania problemu drogowego w Rumi.
Program realizacji takich za³o¿eñ nie wydaje siê skomplikowany, bo zawiera nakierowanie wszystkich si³ organizacyjnych, mo¿liwoci finansowych,
wspó³dzia³ania z w³adzami powiatu i regionu, na ci¹ganie
rodków pieniê¿nych dla inwestycji w naszym miecie.
Wszystkie niepotrzebne dzia³ania oraz spory nale¿y wyciszyæ, aby po 4 latach w wiêkszoci z Rumi znik³y takie ulice
i obiekty.
(kol)

Niszczej¹ce boisko i otocznie Szko³y Podstawowej nr 6

Ulica Ró¿ana

Ulica Gdyñska

Ulica Strzelecka

Ulica Jesionowa

Ulica Topolowa

Ulica Oliwska

Zniszczony mostek nad Zagórsk¹ Strug¹ ³¹cz¹cy ulicê Zdrojow¹ i wiêtego Józefa

TRZEBA
WSPÓŁPRACOWAĆ
Z KAŻDYM
W poprzednim numerze Gazety Rumskiej zamiecili Pañstwo
artyku³ pod tytu³em Nieprawda
pani burmistrz, nieprawda !!!. Po
jego lekturze mam niedosyt, gdy¿
zabrak³o mi informacji co nasz
przedstawiciel do sejmiku zrobi³
dla naszego miasta. Uwa¿am, ¿e
dla dobra Rumi trzeba umieæ siê
porozumieæ z ka¿dym. Tym bardziej, ¿e przedstawicieli do samorz¹du nie wybiera pani burmistrz,
ale my mieszkañcy Rumi g³osuj¹cy przy wyborczej urnie.
Dlatego te¿ chcia³bym zaapelowaæ do naszych przedstawicieli w radzie miasta, w powiecie i w
sejmiku o porozumienie ponad
podzia³ami. O porozumienie dla
dobra naszego miasta.
Hilary Majkowski
Od redakcji: Szanowny Panie Hilary nic dodaæ, nic uj¹æ.
Uwa¿amy podobnie jak pan, ¿e
najwa¿niejsze jest zawsze dobro
miasta i jego mieszkañców. Niestety nie wszyscy chyba tak s¹dz¹ i ubolewamy, ¿e w poprzedniej kadencji samorz¹du w³adze
Rumi nie chcia³y wspó³pracowaæ
z opozycj¹. Nie chcia³y i ju¿.
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Z KUCHNI NASZYCH CZYTELNIKÓW

ALMANACH POETÓW RUMI

UDANY WIECZÓR
Z POEZJĄ

KASZUBSKIE
SMAKI

tury.
Interesuj¹co i ze znajomoci¹ tematu o utworach zawartych w almanachu, mówi³a
Wies³awa Klawiter filolog i
nauczyciel. Wybrane z tomiku
wiersze recytowa³a Agnieszka
Skawiñska, a do tego towarzyszy³a piewem uczennica klasy III  I LO Gracja Kwieciñska, której na gitarze akompa-

W bie¿¹cym prezentujemy oryginalne przepisy z pó³nocnych Kaszub. Zosta³y one tak skomponowane, aby w
ca³oci umo¿liwiæ Pañstwu przygotowanie rodzinnego obiadu. Na pocz¹tek proponujemy grochówkê z wêgorzem. Drugie danie to kapusta z boczkiem, któr¹ autorka przepisów
dodaje do ziemniaków z kotletem sma¿onym. Na deser tradycyjna dro¿d¿ówka kaszubska (m³odzowi kuch). Dziêkujemy autorce za udostêpnienie domowych przepisów. Zgodnie z jej ¿yczeniem nie ujawniamy ród³a informacji.

Stowarzyszenie Rumian,
przy finansowym wsparciu
Urzêdu Miasta, wyda³o tomik
poezji zatytu³owany: Almanach poetów Rumi  Stoj¹c samotnie.
S³owo wstêpne do powy¿szego wydania napisa³ Miros³aw Odyniecki, a grafik¹ wzbogaci³a je Barbara Odyniecka.
Wiersze wybra³ Piotr Mazurowski. Na nowo wydany tomik z³o¿y³y siê utwory: Marcina Jacha, Ma³gorzaty Kamiñskiej, Katarzyny £ygan, Stanis³awy Mazurek, Piotra Mazurowskiego, Aleksandra
Odowskiego, Emilii Rud,
Adeliny niadach, Marii Sydonii-Potasiak, Darii Wêgierskiej
i Aniki Wojewskiej. Twórczoci tych autorów, powiêcono
wieczór
zorganizowany
wspólnie przez Stowarzyszenie Rumian i Miejski Dom
Kultury. Spotkanie z poezj¹,
zosta³o przychylnie przyjête
przez mieszkañców, którzy
licznie przybyli do domu kul-

niowa³ Przemys³aw Kotowicz.
Uczestnicy spotkania zostali
obdarowani przez Stowarzyszenie Rumian egzemplarzami
almanachu. Pod adresem Stowarzyszenia Rumian jako wydawcy i wspó³organizatora
spotkania, pad³o wiele podziêkowañ od w³adz miasta jak i
obecnych mi³oników poezji.
Roman Kurzyñski

PRZEPISY
GROCHÓWKA NASOLONYM WĘGORZU
Sk³adniki: 2,5 litra wody, 25 dekagramów grochu, ok. 1 kilogram solonego wêgorza, kilogram ziemniaków, do smaku sól,
majeranek, liæ laurowy, pieprz i ³y¿ka mas³a.
Wczeniej namoczony groch gotowaæ z przyprawami, a potem dodaæ obrane i pokrojone w kostkê ziemniaki. Wêgorza
oczyciæ, pokroiæ na ma³e kawa³ki i wrzuciæ do zupy pod
koniec gotowania. Dodaæ te¿ ³y¿kê mas³a. Po sprawdzeniu,
czy sk³adniki s¹ miêkkie wystarczy ca³oæ doprawiæ i ju¿
mo¿na podawaæ zupê domownikom lub gociom.

SZNUROWANA KAPUSTA Z BOCZKIEM
Fot. archiwum

HARCERZE PRZYGOTOWALI PIKNIKI

MOŻNA A
TRAK
CYJNIE
ATRAK
TRAKCYJNIE
SPĘDZAĆ CZAS
Rumscy harcerzy s³yn¹ ze
wietnie przygotowywanych i
przeprowadzanych imprez plenerowych. Tym razem Bogdan
Formella komendant ZHP w
Rumi z cz³onkami hufca, zorganizowa³ pikniki rodzinne. Pierwszy na terenie parafii b³. Edmunda Bojanowskiego, który z powodu zimna i ulewy przeniesiono do hufca oraz drugi ju¿ na
terenie hufca. Ponad 500 mieszkañców Szmelty, Zagórza, Bia³ej Rzeki, Starej Rumi, Lotniska
bawi³o siê na piknikach. Harcerze przygotowali gor¹ce posi³ki
oraz specjalne konkurencje dla
ca³ych rodzin. Mo¿na by³o
strzelaæ z ³uku, pistoletu, karabinka, pojedziæ na koniu. Chêtni mogli obejrzeæ nowy pe³nomorski jacht, jaki zbudowali harcerze aby szkoliæ ¿eglarzy. Jak
zwykle najm³odszych uczestników interesowa³y zawody w
strzelaniu, do których chêtnie
przy³¹czali siê rodzice. Wielkie
powodzenie mia³a jazda konna.
- Dobra zabawa nie odstraszy uczestników, nawet gdy
pada deszcz i hula wiatr. Przy-

gotowalimy ró¿ne zabawy niezale¿nie od wieku oraz ciep³y
poczêstunek. Naszymi wiernymi sympatykami s¹ ludzi z ró¿nych czêci miasta, którzy bardzo chêtnie bior¹ udzia³ w imprezach organizowanych w hufcu przez harcerzy  mówi komendant Bogdan Formella.
- Bardzo przyjemna zabawa
dla ludzi w ró¿nym wieku. Naj-

wiêcej atrakcji przygotowano
dla dzieci, ale to bardzo dobrze,
bo najm³odsi potrzebuj¹ propozycji na spêdzanie wolnego czasu  stwierdzi³a Ma³gorzata Milówka, uczestniczka pikniku.
Pónym wieczorem, gdy
ognisko dogas³o, a upieczone
kie³baski zosta³y zjedzone
uczestnicy pikniku w weso³ych
nastrojach wrócili do domów.
(kol)

Jedn¹ z konkurencji przygotowanych dla dzieci by³o strzelanie z ³uku
Fot. Bogdan Formella

Sk³adniki: 1 kilogram kapusty kiszonej, 30 dekagramów boczku wêdzonego, liæ laurowy, ziele angielskie, sól i pieprz do
smaku.
Je¿eli uznamy, ¿e kapusta jest za kwana, mo¿na j¹ najpierw
przep³ukaæ, a potem pokroiæ, i w³o¿yæ do garnka. Boczek
drobno pokroiæ i sma¿yæ z cebulk¹, a nastêpnie dodaæ do
kapusty, wymieszaæ, dodaæ przyprawy i dusiæ razem ok. 50
minut. Na koniec ca³oæ doprawiæ do smaku.
Tak przygotowana kapusta stanowi doskona³y dodatek do
gotowanych ziemniaków ze sma¿onym kotletem np. mielonym lub schabowym.

DROŻDŻÓWKA KASZUBSKA
Sk³adniki do ciasta: 1 kg m¹ki, 2/3 kostki mas³a, 5 ¿ó³tek, 2/
3 szklanki cukru, rodzynki.
Sk³adniki do rozczynu: 10 dekagramów wie¿ych dro¿d¿y,
2 ³y¿ki m¹ki, 1 ³y¿ka cukru o 1/4 szklanki mleka.
Sk³adniki do kruszonki: 1/2 ³y¿eczki proszku do pieczenia,
1/3 kostki mas³a, 1/2 szklanki cukru oraz 3/4 szklanki m¹ki.
Na pocz¹tku przygotowujemy rozczyn dro¿d¿owy. W tym
celu dro¿d¿e rozpuszczamy w ciep³ym mleku, dodajemy
cukier i m¹kê, a nastêpnie po dok³adnym wymieszaniu ca³oæ odstawiamy w ciep³e miejsce a¿ do wyroniêcia.
W kolejnym kroku przygotowujemy kruszonkê. W tym celu
roztapiamy mas³o i dodajemy kolejne sk³adniki. Na koniec
ca³oæ wyrabiamy starannie i odstawiamy w ch³odne miejsce.
Teraz mo¿emy zabraæ siê do przygotowania ciasta. W tym
celu do mleka dodajemy cukier, roztopione mas³o, m¹kê oraz
¿ó³tka z jajek. Do bia³ek dodajemy rodzynki i po namoczeniu rodzynek dodajemy rozczyn. Ca³oæ ³¹czymy z sk³adnikami ciasta, dok³adnie mieszamy i odstawiamy w ciep³e miejsce do wyroniêcia.
Blachê smarujemy t³uszczem i posypujemy drobno start¹
bu³k¹ z mak¹. Na tak przygotowan¹ uprzednio blachê wyk³adamy ciasto a nastêpnie posypujemy je kruszonk¹. Ca³oæ pieczemy oko³o 50-60 minut.
¯yczymy Smacznego!

Zebra³ Ryszard Hinc
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CO DALEJ Z LIKWIDOWANYM TBS RUMIA SP. Z O.O.

JEST SZANSA NA NOWE
AŃSZE
NOWE,, T
TAŃSZE
MIESZK
ANIA
MIESZKANIA
Po drugiej turze wyborów
samorz¹dowych oka¿e siê, czy
burmistrz El¿bieta RogalaKoñczak ostatecznie zlikwiduje TBS Rumia i zablokuje mo¿liwoæ budowy mieszkañ dostêpnych dla szerszego grona
ludzi w systemie Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego. Czy mo¿e nowe w³adze
Rumi podejm¹ jeszcze raz próbê stworzenia innego budownictwa ni¿ monopol spó³dzielczego molocha?
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 RogaliKoñczak. S¹d nakazuje pozwanej (GMR) z³o¿enie owiadczenia woli i przeniesienie na
rzecz Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego udzia³u we
wspó³w³asnoci nieruchomoci
gminnej na pokrycie 15 udzia³ów o wartoci 15.000 z³.
Zas¹dza tak¿e od pozwanej
(GMR) na rzecz TBS kwotê
3.150 z³ tytu³em zwrotu kosztów postêpowania.
Zdaniem w³adz TBS Rumia,
które z uporem likwiduje burmistrz El¿bieta Rogala-Koñczak, jest to kolejny dowód na
nieprawid³owoci postêpowania ze strony burmistrza Rumi.
Nowa sytuacja mo¿e znacz¹co uderzyæ w stan bud¿etu miasta na najbli¿sze lata. Jedynym
logicznym sposobem na wybrniêcie z tej sytuacji, jest
przyst¹pienie burmistrza do
negocjacji z TBS Rumia, aby
nie dopuciæ do tragedii finansowej. Niestety, obecne w³adze Rumi, tak zaciekle atakuj¹ce TBS, s¹ najmniej odpowiednim partnerem do negocjacji. Tylko nowa osoba na fotelu burmistrza, nie uwik³ana w

wewnêtrzne rozgrywki polityczne, mo¿e powróciæ do sto³u negocjacyjnego i wystaraæ siê
o pieni¹dze na budownictwo
mieszkaniowe.
Burmistrz El¿bieta RogalaKoñczak w swoim nowym
programie wyborczym zapewnia, ¿e sama podejmie siê budowy mieszkañ komunalnych
i wybuduje jeden lub dwa budynki. Na ten cel przeznaczy³a jednak w bud¿ecie na rok
2007 ³¹cznie 200 tysiêcy z³otych, co nie wystarczy na dwa
redniej wielkoci mieszkania.
Natomiast cztery lata temu
szefowie dzia³aj¹cego w Rumi
TBS przynieli obecnej burmistrz zaakceptowane przez
Bank Gospodarstwa Krajowego, wnioski na preferencyjny
kredyt ze rodków Krajowego
Funduszu Mieszkaniowego na
kwotê 16 milionów z³otych. Za
tê kwotê mo¿na by³o w tym
czasie wybudowaæ prawie 300
lokali mieszkalnych. Okazjê tê
zmarnowa³a burmistrz El¿bieta Rogala-Koñczak.
Z deklaracji z³o¿onej przez
w³adze TBS wynika, ¿e Rumia
mo¿e powróciæ do wczeniejszych ustaleñ i ponownie staraæ siê o pieni¹dze na budownictwo mieszkaniowe. Bank
Gospodarstwa Krajowego
udzieli promesy kredytowej
TBS Rumia ze rodków Krajowego Funduszu Mieszkalnictwa. Z umowy zawartej
pomiêdzy TBS, a gmin¹ wynika, ¿e gmina ma 30 % udzia³ów w spó³ce TBS Rumia (a nie
15 % jak podaje burmistrz), a
po wybudowaniu mieszkañ
gmina bêdzie mia³a 100 %
udzia³ów.
W takim razie, dlaczego
w³adze miasta - burmistrz El¿bieta Rogala-Koñczak, Tadeusz Winiewski i prezes SM
Janowo Józef Chmielewski z
takim zaanga¿owaniem walcz¹
z TBS Rumia. Oczywicie dlatego, ¿e wybudowanie prawie
300 mieszkañ w systemie preferencyjnym, ³amie monopol
budownictwa spó³dzielczego
oraz budownictwa komercyjnego na terenie Rumi. Konkretna w³adza nad lokatorami w
spó³dzielni oraz granie cenami mieszkañ, koñczy siê w
przypadku wybudowania ca³ego osiedla TBS.
Do takiego dyktatu w¹skiej
grupy monopolistów na rynku budownictwa mieszkaniowego nie mo¿na dopuciæ.
(kol)

Du¿¹ ³¹ka ci¹gn¹ca siê pomiêdzy ulicami Bukow¹ i Akacjow¹ to tutaj mia³y byæ budowane
mieszkania dla mniej zamo¿nych mieszkañców miasta przez Towarzystwo Budownictwa Spo³ecznego Rumia Sp. z o.o. znajduj¹ce siê obecnie w likwidacji
Fakty zwi¹zane z wczeniejsz¹ dzia³alnoci¹ TBS Rumia:
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 i Radzie Miasta Rumi za³o¿enia i projekty budowy mieszkañ  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 ponosi znaczne koszty finansowe.
Ówczesny burmistrz Rumi 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 m. kw.) Towarzystwu Budownictwa Spo³ecznego
Rumia Sp. z o.o. w terminach do zakoñczenia poszczególnych zadañ przedsiêwziêcia zwi¹zanego z budow¹ mieszkañ, pod warunkiem uzyskania przez TBS Rumia pozytywnej kwalifikacji wniosku wstêpnego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na preferencyjny kredyt ze
rodków z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.
Strony ustalaj¹, ¿e po wybudowaniu domów miasto Rumia przejmie 100% udzia³ów w Spó³ce
(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., co jest
niew¹tpliwym sukcesem, poniewa¿ w owym okresie kwalifikowano tylko co trzeci z³o¿ony
wniosek w kraju.
Po objêciu urzêdu burmistrza El¿bieta Rogala-Koñczak, od pocz¹tku kadencji bardzo ch³odno
wypowiada siê na temat organizowanej inwestycji i w krótkim czasie og³asza swoj¹ 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 licznych spotkaniach z Pani¹ Burmistrz i Rad¹ Miasta, uzasadniaj¹c
swoje dotychczasowe osi¹gniêcia i dzia³ania nie zgadzaj¹c siê z krzywdz¹cym dla TBS i niezgodnym z umowami postêpowaniem nowego Burmistrza (nastêpcy prawnego).
Zarz¹d i Rada Nadzorcza TBS zostaj¹ usuniêci z Urzêdu Miasta przez burmistrz Rumi.
Z inicjatywy pani burmistrz sprawy i rozmowy z TBS koñcz¹ siê na Policji, w S¹dzie i
Prokuraturze, co nie s³u¿y wzajemnemu porozumieniu tak potrzebnemu do dzia³añ zmierzaj¹cych do wybudowania potrzebnych ludziom i na korzystnych warunkach mieszkañ.
Burmistrz El¿bieta Rogala-Koñczak nie ma zamiaru przekazaæ TBS Rumia Sp. z o.o. terenów
wczeniej uzgodnionych pod budowê mieszkañ (wieczyste u¿ytkowanie).
Rumianie nie maj¹ mo¿liwoci otrzymania za 30% wartoci w³asnego  M, którym mogliby
jako partycypanci TBS w przysz³oci dowolnie dysponowaæ.
Inwestycja Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego, która mia³a powstaæ w Rumi by³aby
przede wszystkim przyjazna mieszkañcom, daj¹ca 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).
Towarzystwo Budownictwa Spo³ecznego RUMIA Sp. z o.o. w likwidacji
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BŁĘDNY WYBÓR BURMISTRZA
MOŻE GROZIĆ P
ARALIŻEM MIA
ST
A
PARALIŻEM
MIAST
STA
Z SEWERYNEM CZOSKĄ KANDYDATEM NA BURMISTRZA RUMI
Z RAMIENIA KWW „ZIEMIA WEJHEROWSKA” ROZMAWIA PIOTR ZARADNY

Seweryn Czoska
- Panie Sewerynie spotykamy siê bezporednio przed
drug¹ tur¹ wyborów na burmistrza miasta Rumi. Wiemy,
¿e w drugiej turze spotkaj¹ siê
Janusz Wolañski oraz obecna burmistrz El¿bieta Rogala-Koñczak. Jakich rad
chcia³by Pan udzieliæ nowemu burmistrzowi miasta?
- Nowy burmistrz miasta
musi realizowaæ przede wszystkim swój program. Tego wymaga uczciwoæ wobec wyborców.
S¹dzê jednak, ¿e pewne kwestie
zawarte w moim programie wyborczym s¹ na tyle uniwersalne, ¿e mo¿na je wkomponowaæ
w program nowego burmistrza
Rumi.
Moim zdaniem konieczne
jest rozpoczêcie realizacji programu budownictwa komunalnego, nawet dla wygody nowego
burmistrza. Ka¿dy burmistrz
bowiem musi dysponowaæ
pewn¹ pul¹ mieszkañ dla biednych ludzi, nawet na okolicznoæ mo¿liwoci wyst¹pienia
jakiej klêski ¿ywio³owej. Jest
to problem tym wa¿niejszy, i¿
w naszym miecie ludzie od kilkunastu lat oczekuj¹ na jakiekolwiek mieszkanie. Czêsto s¹ to
rodziny z kilkorgiem dzieci i nie
maj¹ce pieniêdzy na kupienie
w³asnego mieszkania. Takim ludziom trzeba pomóc, i dlatego
budownictwo komunalne musi
byæ uwzglêdnione w bud¿ecie
miasta niezale¿nie od tego, kto
zostanie nowym burmistrzem

Rumi.
Druga sprawa to drogi, a w
zasadzie koniecznoæ budowy
nowych dróg, któr¹ tak mocno
podkrela³ w swoim programie
wyborczym Janusz Wolañski. I
rzeczywicie, w tej kwestii musi
nast¹piæ radykalna poprawa.
Nie mo¿e byæ tak, ¿e w kolejnej
kadencji wybuduje siê trzy drogi gminne, gdy¿ w takiej sytuacji jeszcze za trzydzieci lat,
bêdziemy mówili o problemie
braku dróg w naszym miecie.
Dlatego te¿, proponowany
przez pana Wolañskiego program przyspieszenia budowy
dróg jest s³uszny i trzeba zrobiæ
wszystko, aby go zrealizowaæ
w jak najwiêkszym stopniu.
Ma³o tego, uwa¿am nawet, ¿e
gdyby zrezygnowaæ z planowanych remontów niektórych ulic,
np. Starowiejskiej i I Dywizji
Wojska Polskiego i zgromadzone rodki przeznaczyæ na budowê nowych dróg, by³oby to do
zaakceptowania przez mieszkañców Rumi. Wa¿ne jest przy
tym, aby w temacie dróg nie
koncentrowaæ siê wy³¹cznie na
rodku miasta, bo przez szesnacie lat ka¿dy co robi³ przy
ulicy D¹browskiego i uwa¿a³, ¿e
to wystarczy. Nowe drogi powinny powstawaæ przede
wszystkim na Szmelcie i Zagórzu, na Lotnisku i w Starej Rumi
oraz w Bia³ej Rzece.
Kolejna sprawa to problem
ludzi biednych, którym opieka
spo³eczna nie jest w stanie za-

gwarantowaæ nawet minimalnego
utrzymania. Istnieje pilna koniecznoæ powo³ania instytucji, która
pomo¿e takim osobom w przypadku nag³ej choroby i pilnej koniecznoci wykupienia leków. Powstanie takiej instytucji powinno
zostaæ zainicjowane przez miasto.
Kiedy myla³em o powo³aniu fundacji, która takim ludziom mog³aby pomóc. Mylê, ¿e taka inicjatywa powinna byæ podjêta przez
nowego burmistrza miasta.
- W wyniku wyborów do Rady
Miasta Rumi, rz¹dz¹ca miastem
w poprzedniej kadencji Gospodarnoæ ponios³a klêskê i w nowej radzie bêdzie mia³a tylko 7
radnych. Jednoczenie zwyciêskie ugrupowania Platforma
Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwoæ powo³a³y ju¿ wspólny
klub radnych i maj¹ 14 przedstawicieli. Co taki rozk³ad g³osów w Radzie Miasta oznacza w
kontekcie wyboru burmistrza
w drugiej turze g³osowania?
- Oczywicie w miecie zawsze
jest lepiej, gdy burmistrz ma za
sob¹ radê. Wtedy burmistrz mo¿e
spokojnie planowaæ i skupiæ siê na
wszystkich tych dzia³aniach, które poprawi¹ ¿ycie mieszkañców
Rumi. Natomiast je¿eli burmistrz
nie ma wiêkszoci w radzie to zaczynaj¹ siê k³ótnie i nawet najlepsze pomys³y takiego burmistrza
mog¹ nie uzyskaæ akceptacji radnych. W takiej sytuacji mo¿e siê
zdarzyæ, ¿e ca³a para bêdzie sz³a
w przys³owiowy gwizdek, gdy¿
du¿o energii bêdzie zmarnowane
na przepychanki i przekonywanie
radnych. Ani siê spostrze¿emy jak
min¹ cztery lata i s³aby burmistrz
nie zrobi nic. Jeszcze raz to podkrelam najlepiej jest, dla miasta i
dla nas wszystkich mieszkañców
Rumi, je¿eli nowy burmistrz bêdzie dysponowa³ wiêkszoci¹ w
radzie. Zreszt¹ wskazuje na to logika, je¿eli wybory do rady miasta
wygra³a koalicja PO-PiS, to taka
koalicja powinna mieæ równie¿
burmistrza. To wyborcy wskazali, ¿e oczekuj¹ zmian i nowego
spojrzenia na problemy miasta, a
nowe spojrzenie to nowy kandydat.
- Wspomnia³ pan, ¿e je¿eli
nowym burmistrzem miasta zostanie El¿bieta Rogala-Koñczak
to w sytuacji, jaka wytworzy³a
siê po pierwszej turze wyborów,
efektywne rz¹dzenie miastem
bêdzie bardzo utrudnione. Czy
nie jest to zbyt daleko id¹ca diagnoza sytuacji?

- Jest to ca³kiem mo¿liwe, ¿e
przy wiêkszociowej koalicji PO
i PiS, w przypadku gdy burmistrzem zostanie El¿bieta Rogala-Koñczak, grozi nam nawet
parali¿ miasta. Chocia¿ trudno
tutaj prorokowaæ, gdy¿ mo¿e byæ
tak, ¿e czêæ radnych wybranych
z list Platformy Obywatelskiej
lub Prawa i Sprawiedliwoci
zmieni swoj¹ opcjê. Je¿eli jednak radni PO-PiS nie zmieni¹
swojego poparcia wówczas zdecydowanie lepszym dla miasta
wydaje siê wybór na burmistrza
Janusza Wolañskiego.
- Panie Sewerynie na koniec proszê o kilka s³ów dla
tych mieszkañców miasta, którzy w pierwszej turze wyborów
poparli pana kandydaturê
- Przede wszystkim korzystaj¹c z ³amów lokalnej prasy,
chcia³bym tym wszystkim którzy na mnie g³osowali serdecznie podziêkowaæ. Zdajê sobie
sprawê, ¿e nie reprezentowa³em
¿adnej potê¿nej si³y jak PO czy

te¿ PiS, czy te¿ rz¹dz¹cej
poprzednio miastem Gospodarnoci. Moj¹ kandydaturê
wysun¹³ lokalny i skromny
Komitet Wyborczy Wyborców Ziemia Wejherowska,
dlatego te¿ tym którzy na
mnie i na kandydatów tak niewielkiego komitetu g³osowali, naprawdê chcia³bym wyraziæ swoj¹ wielk¹ wdziêcznoæ.
- Dziêkujê za rozmowê.
Seweryn Czoska  lat 56.
Kandydat w wyborach na
burmistrza Rumi reprezentuj¹cy Komitet Wyborczy Wyborców Ziemia Wejherowska. Prawnik, prowadzi w Rumi
w³asn¹ kancelariê prawn¹.
W latach 1987-1990 Naczelnik Miasta Rumi, radny powiatowy w minionej kadencji samorz¹du.

PODZIĘKOWANIE
Szanowni Państwo, mieszkańcy
dzielnic Stara Rumia i Lotnisko
bardzo dziękuję wszystkim Państwu za poparcie mojej kandydatury do Rady Miasta Rumi.
Piotr Zaradny

