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Z SESJI  

RADY MIEJSKIEJ RUMI 
 
Na minionej sesji Rady Miejskiej Rumi, 
która odbyła si ę 28 maja 2009 r. głównym 
tematem obrad była realizacja zada ń 
wynikaj ących ze Strategii Rozwoju Miasta 
Rumi. Bardzo du żo emocji wzbudziła tak że 
dyskusja dotycz ąca uchwalonych przez 
Radę Miejsk ą bonifikat od sprzeda ży na 
rzecz u żytkowników wieczystych – 
spółdzielni mieszkaniowych. 
 

W czasie sesji radni podjęli uchwałę 
przyznającą znanemu rumianinowi 
Tadeuszowi Gruczy Medalu „Za zasługi dla 
Miasta Rumi”. W tym roku prowadzona przez 
niego Orkiestra Dęta obchodzi 50-lecie swojej 
działalności, niedawno obchodził jubileusz 30-
lecia pracy dyrygenckiej oraz 45-lecia pracy w 
orkiestrze. T. Grucza była także radnym Rumi 
w kadencji 1994 - 1998.  

Z porządku obrad zdjęta została uchwała 
dotycząca przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta dla obszaru „Centrum 
Handlowo-Usługowe”. Zgodnie z 
obowiązującym studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Rumi, powstałyby tu m.in. duże  obiekty 
handlowe, zmienił się przebieg gazociągu, 
zmieniły funkcje terenów położonych przy ul. 
Kosynierów.   

W dalszym toku obrad radni przyjęli 
uchwałę ustalającą plan pracy Komisji 
Rewizyjnej, wyrazili zgodę na przejecie przez 
Gminę Rumia pojazdów usuniętych z dróg 
publicznych oraz opłat za przejazd środkami 
komunikacji miejskiej. Ta ostania uchwała jest 
konsekwencją uchwalenia przez Radę Miasta 
Gdyni podwyżek cen biletów ZKM Gdynia. O 
podwyższenie wystąpił ZKM w Gdyni, 
uwzględniając propozycje Metropolitalnego 
Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej w 
celu ujednolicenia taryfy i dalszej integracji na 
obszarze metropolitalnym.  

Radni zgodzili się na wydzierżawienie 
nieruchomości przy ul. Młyńskiej i H. Sawickiej 
oraz  nie zgodzili na sprzedaż nieruchomości 
przy ul. Abrahama 16.  

Rada nie uchwaliła koniecznych zmian 
do budżetu przedstawionych przez Burmistrza 
Miasta. Z racji nie przyjęcia przez Radę Miejską 
zmian w budżecie zaproponowanych przez 
Burmistrza Miasta, z porządku obrad został 
wycofany projekt uchwały w sprawie 
jednostkowej dotacji dla Administracji Budynków 
Komunalnych w Rumi na 2009 rok, 
przeznaczonej na remont dwóch dachów w 
budynkach komunalnych.  
 

PRACA W URZĘDZIE 
 

Burmistrz Miasta Rumi ogłasza nabór  
na wolne stanowisko: 

 
- Podinspektor w Referacie Zamówień 

Publicznych w pełnym wymiarze czasu 
pracy. 

 
Szczegółowa tre ść ogłoszeń o naborze 
dostępna jest na tablicy  ogłosze ń Urzędu 
Miasta Rumi oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej  Urzędu Miasta Rumi 
/www.bip.rumia.pl/. 
 

 
 

BURMISTRZ MIASTA RUMI  
ELŻBIETA ROGALA - KO ŃCZAK 

 

serdecznie zaprasza na 
 

AKCJĘ HONOROWEGO ODDAWANIA KRWI, 
która odb ędzie si ę  

 
w niedziel ę 21 czerwca 2009 roku  

w „Panaceum” NZOZ Poradni Medycyny Rodzinnej  
Rumia-Janowo, ul. Katowicka 16 
Rejestracja w godz. 8.00 – 14.00 

Zgodnie z tradycj ą, wszystkie osoby, które oddadz ą krew, otrzymaj ą  
upominki ufundowane przez sponsorów 

 
 

WAŻNE DLA MIESZKAŃCÓW RUMI! 
 

OD 1 CZERWCA 2009 ROKU URZĄD MIASTA RUMI  
PRACUJE INACZEJ  

 
Urząd Miasta Rumi informuje, i ż z dniem 1 czerwca 2009r. zmieniaj ą się 
godziny pracy Urz ędu. Pocz ąwszy od tego dnia Urz ąd będzie pracował: 
 
Poniedziałek   7.30 - 17.00 
Wtorek    7.30 - 15.30 
Środa    7.30 - 15.00 
Czwartek   7.30 - 15.00 
Piątek    7.30 - 15.00 
 
Burmistrz Miasta i Zast ępcy Burmistrza Miasta przyjmowa ć będą 
interesantów w sprawach skarg i wniosków w ka żdy poniedziałek, 
w godzinach od 13.00 do 17.00 
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 
 

Burmistrz Miasta Rumi 
 
Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w najem na okres 3 lat lokal u żytkowy , 
stanowiący własność Gminy Rumia o powierzchni podstawowej 11,51m² oraz powierzchni pomocniczej 
1,55m², znajdujący się w budynku komunalnym przy ul. D ąbrowskiego 16 w Rumi , usytuowany na działce 
Nr 1036/4 o pow. 250m², zapisanej w księdze wieczystej  KW 19888. Lokal przeznaczony jest na 
prowadzenie działalno ści , zgodnej z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej, nieuciążliwej dla 
mieszkańców budynku. 
 
Cena wywoławcza do przetargu wynosi 7,00zł za 1m² p owierzchni podstawowej,  
50% wyżej wymienionej stawki za 1m² powierzchni pomocnicze j, w stosunku miesi ęcznym. Do ceny 
zostanie doliczony 22% podatek VAT. 
 
Przetarg odbędzie się w dniu 17 czerwca  2009r. o godzinie 12.00  w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. 
Sobieskiego 7. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysoko ści 2.000,00zł , w 
gotówce lub przelewem na konto Urzędu Miasta Rumi Nr: 18 83510003 0000 2394 2000 0100, w terminie do 
dnia 12 czerwca 2009r . Oferty wraz z dowodem wpłaty wadium nale ży składa ć w sekretariacie do dnia 
12 czerwca 2009r. do godz. 15.30  (druki ofert znajdują się w pokoju 102). Wadium wniesione przez 
uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu lokalu użytkowego, pozostałym 
uczestnikom przetargu wpłacone przez nich wadium zwraca się przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia 
przetargu, bez odsetek.  
Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest zapoznać się z warunkami przetargu. Jeżeli osoba ustalona 
jako najemca lokalu użytkowego nie stawi się bez usprawiedliwienia w terminie wyznaczonym przez Gminę do 
zawarcia umowy najmu, Burmistrz Miasta Rumi odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega 
zwrotowi. Szczegółowe informacje o lokalu użytkowym uzyskać można pod tel. 6796581 lub w pokoju 102. 
Burmistrz Miasta Rumi zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. 



 
„Rumskie Nowiny”   
Redaktor Naczelny: Maria Drzazga 
Referat Integracji Europejskiej i Promocji 
Urząd Miasta Rumi, ul. Sobieskiego 7, 84-230 
Rumia; tel./fax: 679-65-71;  
e-mail: promocja@um.rumia.pl 
 

 

DLA BEZROBOTNYCH  
 
Klub Pracy działający przy Urzędzie Miasta Rumi 
informuje, że zasiłki dla bezrobotnych z terenu 
Rumi , będą wypłacane w Kaszubskim Banku 
Spółdzielczym w Redzie. W następujących 
terminach:  

12 czerwca (nazwiska na A –  K)   
15 czerwca (nazwiska na L –  Z)  

 
UWAGA 

W czerwcu 2009 roku nie zostały ustalone 
terminy składania o świadcze ń w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Wejherowie  przez osoby 
bezrobotne posiadające prawo do zasiłku.  
Będą to mogły zrobić na początku lipca, w 
następujących dniach: 

 
1 lipca (nazwiska na A – F),  
2 lipca (nazwiska na G - J),  
3 lipca  (nazwiska na K),  
6 lipca  (nazwiska na L – 0), 
7 lipca  (nazwiska na P – S), 
8 lipca (nazwiska na T – Z). 
 

Osoby nie posiadaj ące prawa do zasiłku  
składają oświadczenia w trybie indywidualnym – 
co trzy miesiące - w dniu wyznaczonym  przez 
pracownika Powiatowego Urzędu Pracy w 
Wejherowie. 
 

MOPS INFORMUJE 
 
W związku z art. 2 ustawy z dnia 17 
października 2008 r. o zmianie ustawy o 
świadczeniach rodzinnych ( Dz.U. z 2008 r., 
Nr 223, po. 1456 ) Kierownik Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi 
informuje, że okres zasiłkowy  01.09.2008 - 
31.08.2009  zostanie przedłużony  

do dnia 31.10.2009 r.  
Klienci których dzieci rozpoczynają naukę w 
klasie „0”  od września 2009r. powinni 
zgłaszać się od miesiąca czerwca tego roku w 
Dziale Świadczeń Rodzinnych przy ul. 
Abrahama 17 w celu uzupełnienia wniosku o 
dodatek z tytułu rozpoczęcia  roku szkolnego. 
Nowy okres zasiłkowy b ędzie obowi ązywał 
w terminie od  01.11.2009r. do 31.10.2010r. 
W związku z powyższym, od dnia 01.09.2009 
r., należy pobierać wnioski o przyznanie 
świadczeń rodzinnych i złożyć w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Rumi w Dziale 
Świadczeń Rodzinnych, przy ul. Abrahama 17 
(tel.: 058 6794750). 

Godziny przyj ęć  w Dziale Świadcze ń 
Rodzinnych, ul. Abrahama 17 . 

 
Poniedziałek:    8˚˚ - 14˚˚ 
Wtorek:              8˚˚ - 14˚˚ 
Środa:               10˚˚ - 17˚˚ 
Czwartek:          8˚˚ - 14˚˚ 
Piątek:               8˚˚ - 14˚˚ 

 
OGŁOSZENIE  

BURMISTRZA MIASTA RUMII 
    
Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 z dnia 21 
sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami               (t.j. Dz. U. z 2004r. 
Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz 
Zarządzenia Nr 855/168/2009 Burmistrza 
Miasta Rumi z dnia 29 maja 2009r. informuję, 
iż w siedzibie Urzędu Miasta  w Rumi przy ul. 
Sobieskiego 7, na okres 21 dni wywieszony 
został wykaz obejmuj ący lokal u żytkowy 
poło żony w Rumi przy ul. Sobieskiego 9,  
stanowiący własność Gminy, przeznaczony do 
oddania w najem w formie przetargu 
pisemnego nieograniczonego.                     

 

KOLEJNE DOFINANSOWANIE INWESTYCJI Z UNII 
 

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską   
ze ZPORR  w ramach  EFRR 

Z satysfakcją informujemy, że Gmina Miejska Rumia w ramach nadkontraktacji ZPORR otrzymała 
dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.  W dniu 8 kwietnia 2009 roku Roman Zaborowski, 
Wojewoda Pomorski podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa atrakcyjności 
rekreacyjnej Rumi poprzez budowę krytej pływalni” w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju 
Regionalnego 2004 – 2006 z Priorytetu 3 – Rozwój lokalny, Działanie 3.5 – Lokalna infrastruktura 
społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  
W ramach projektu Rumia uzyskała ponad  60-procentowe dofinansowanie kosztów kwalifikowalnych 
inwestycji zrealizowanej przy ul. Rodziewiczówny.   
 

ZŁOCI JUBILACI Z RUMI 
 

Aż cztery pary obchodziły w ostatnich kilku tygodniac h Jubileusze 50-lecia Po życia Mał żeńskiego – 
ZŁOTE GODY. Zgodnie z tradycj ą Burmistrz Miasta Rumi odwiedziła ka żdą z par. Jubilaci zostali 
udekorowani medalami przyznawanymi przez Prezydenta  Rzeczpospolitej Polskiej, a od władz 
naszego miasta otrzymali wi ązanki kwiatów oraz prezenty .  

Wśród szczęśliwych Złotych Par znaleźli się: Państwo Zygmunt i Jadwiga Mostowscy, Państwo 
Władysław i Zofia Słomi ńscy, Państwo Kazimierz i Zdzisława Kowalscy oraz Państwo Zygfryd i 
Katarzyna Pranga. 

Elżbieta Rogala-Kończak gratulowała wszystkim parom tak długiego, udanego, wspólnego życia, życzyła 
wielu jeszcze lat miłości, wspólnych dni oraz zdrowia.  

Pytani o sposób na tak długie, wspólne życie, odpowiadali zawsze: najważniejszy jest wzajemny 
szacunek, tolerancja oraz zdolność pójścia na kompromis. Życie każdej z par przypadło na czasy ciężkie, 
trudne, wymagające wielu wyrzeczeń, ale nigdy, przez te wszystkie lata nie zapominali o uśmiechu, radości z 
drobiazgów i wzajemnej miłości. Jak twierdzą, pobierali się przecież na dobre i złe, więc we wszystkich 
trudnych chwilach, w trakcie małżeńskich kłótni, kłopotów, czy rodzinnych nieszczęść, wspólnie szukali 
rozwiązań. Dlatego wszyscy zachowali pogodę ducha, uśmiech dla każdego i życzliwość wobec innych.  

. 

 
 
            Państwo Słomińscy                                                        Państwo Mostowscy 
  
 
 
 
 

 
Państwo Ant                     
 
 
 
 

 
 

Państwo Kowalscy                                             Państwo Pranga 
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 
 

Burmistrz Miasta Rumi 
 
Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w najem na okres 3 lat lokal u żytkowy,  
stanowiący własność Gminy Rumia o powierzchni podstawowej 121,42m² oraz powierzchni pomocniczej 
10,62m², znajdujący się w budynku komunalnym przy Placu Kaszubskim 11 w Rum i, usytuowany na 
działce Nr 140/3 o pow. 1307m², zapisanej w księdze wieczystej  KW 33844. Lokal przeznaczony jest na 
prowadzenie działalno ści gospodarczej,  zgodnej z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej, 
nieuciążliwej dla mieszkańców budynku. 
Cena wywoławcza do przetargu wynosi 12,77zł za 1m² powierzchni podstawowej,  
50% wyżej wymienionej stawki za 1m² powierzchni pomocnicze j, w stosunku miesi ęcznym. Do ceny 
zostanie doliczony 22% podatek VAT. 
Przetarg odbędzie się w dniu 17 czerwca  2009r. o godzinie 12.00  w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. 
Sobieskiego 7. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysoko ści 2.000,00zł , w 
gotówce lub przelewem na konto Urzędu Miasta Rumi Nr: 18 83510003 0000 2394 2000 0100, w terminie do 
dnia 12 czerwca 2009r .  
Oferty wraz z dowodem wpłaty wadium nale ży składa ć w sekretariacie do dnia 12 czerwca 2009r. do 
godz. 15.30  (druki ofert znajdują się w pokoju 102). Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który 
przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu lokalu użytkowego, pozostałym uczestnikom przetargu 
wpłacone przez nich wadium zwraca się przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, bez odsetek.  
Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest zapoznać się z warunkami przetargu. Jeżeli osoba ustalona 
jako najemca lokalu użytkowego nie stawi się bez usprawiedliwienia w terminie wyznaczonym przez Gminę do 
zawarcia umowy najmu, Burmistrz Miasta Rumi odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega 
zwrotowi. Szczegółowe informacje o lokalu użytkowym uzyskać można pod tel. 6796581 lub w pokoju 102. 
Burmistrz Miasta Rumi zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. 
 

 



PIERWSZY ORLIK W RUMI 
 
W czwartek, 21 maja 2009 roku, uroczy ście otwarto w Rumi pierwsze boisko, które zrealizow ano 
w ramach programu „Blisko boisko – Orlik 2012” . Je szcze w tym roku w naszym mie ście 
powstanie drugi kompleks tego typu – na terenie boi ska SALOS-u w Starej Rumi. 
 

Rumski „Orlik”, wybudowany przy Zespole Szkól Ogólnokształcących przy ul. Stoczniowców 6 w 
Rumi-Janowie spełnia wszystkie wymogi programu. W ramach zrealizowanego projektu młodzież z 
Rumi zyskała kompleks sportowy, w ramach którego powstały: boisko do gry w piłkę  nożną o 
wymiarach 39 m x 62 m, pokryte trawą syntetyczną, boisko wielofunkcyjne o wymiarach 30m x 50 m: 
do gry w koszykówkę i siatkówkę oraz zaplecze sanitarno-szatniowe. Całość została ogrodzona i 
oświetlona.  

Budowa kompleksu rozpoczęła się we wrześniu 2008 roku, a kosztowała około 1,7 mln  zł. Zgodnie 
z założeniami programu Rumia otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa i Samorządu 
Województwa w wysokości 666 tys. zł.  
Nowe boisko będzie dostępne dla dzieci i młodzieży z całego miasta, wstęp będzie bezpłatny, a młodzi 
ludzie korzystający z „Orlika”, przez cały czas przebywania na terenie kompleksu będą znajdować się 
pod opieką trenera środowiskowego. 
 

Dla „Orlika” w Starej Rumi, dzięki negocjacjom, udało się otrzymać zgodę na wybudowanie 
większego zaplecza „Orlika”. Zaplecze sanitarno-szatniowe będzie  murowane, wyposażone w 
ogrzewanie gazowe oraz dostosowane nie tylko do potrzeb dzieci, ale również starszej młodzieży i 
dorosłych. Będzie więc służyć także zawodnikom z drużyn sportowych uprawiających piłkę nożną i 
działających na terenie Rumi. Zawodnicy ci trenują bowiem na dwóch sąsiadujących z przyszłym 
„Orlikiem” pełnowymiarowych, sportowych boiskach.  

Pozostałe wymogi związane z rządowym programem „Blisko boisko - Orlik 2012”, takie jak zasady 
finansowania, czy zastosowanie materiałów (zwłaszcza trawy syntetycznej), zostaną zachowane. 

Otwarcie ofert przetargowych w ramach budowy drugiego „Orlika 2012”  już się odbyło.  
Rozpoczęcie budowy nastąpi najprawdopodobniej już w czerwcu. Zgodnie z planami, „Orlik” na terenie 
SALOS-u, powinien być gotowy jeszcze we wrześniu 2009 roku. 
 

Dzięki nowym „Orlikom”, z możliwości, jakie daje nowoczesny kompleks sportowy korzystać będą 
mogły także kluby piłkarskie, działające w Rumi. A jest ich w mieście niemało. Rumianie są bowiem 
wielbicielami nie tylko piłki nożnej, ale również siatkowej i koszykowej 
 

 
 

Przecięcia wstęgi dokonali: Elżbieta  Rogala-Kończak, Burmistrz Miasta Rumi, Jan Kozłowski 
Marszałek Województwa Pomorskiego, Marek Goliński, Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami 
Europejskimi Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, Józef Reszke, Starosta Wejherowski 
oraz Witold Reclaf, Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi. 
 

Boisko „Orlika” poświecił ks. Włodzimierz Kozłowski, proboszcz parafii pw. Św, Jana z Ket w 
Janowie. Natomiast, młodzież obecna na uroczystościach od razu sprawdziła jakość nawierzchni na 
nowym boisku i stwierdziła, ze jest bardzo dobra i gra się na niej o wiele lepiej, niż na tradycyjnych 
trawiastych lub piaskowych boiskach.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

BEZPIECZNE MIASTO 
 

 

DZIECI W MINIATURZE 
 

Z Okazji Dnia Dziecka Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Rumi w sobotę, 30 maja 2009r. 
zorganizował dla 40-rga dzieci z Rumi wyjazd do 
Teatru Miniatura w Gdańsku na spektakl pt. „Pinokio”. 
Po spektaklu dzieci miały okazję poznać aktorów, 
przyjrzeć się z bliska drewnianym kukiełkom i obejrzeć 
scenografię. Spróbowały również swoich sił przy 
„ożywianiu” lalek. 
         Dzięki uprzejmości aktorów i pracowników Teatru 
Miniatura w Gdańsku podopieczni MOPS mogli przeżyć 
niesamowitą przygodę ze sztuką 
 

Powiatowe Centrum 
Powiadamiania Ratunkowego 

-112 

Policja -997 

Straż Pożarna -998 

Pogotowie Ratunkowe -999 

Pogotowie Gazowe -992 

Pogotowie Wodno  - Kanalizacyjne -994 

Policja 
- 0-58 679-67-02, 
- 0-58 679-67-22,  
- 0-58 671-59-97 

Straż Pożarna - 0-58 671-01-98 

Straż Miejska - 0-58 671-94-73,  
- 0-58 679-35-55 

Pogotowie Ratunkowe - 0-58 677-61-02,  
- 0-58 677-61-03 

Pogotowie Gazowe - 0-58 671-18-82 

Pogotowie Energetyczne - 0-58 620-45-50 

Pogotowie Wodno - 
Kanalizacyjne 

- 0-58 621-67-20    
-0-58 621-90-19 

Pogotowie Drogowe - 0-58 679-44-40 

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej  

- 0-58 671-05-56  
- 0-58 671-08-36 

Sanepid Wejherowo - 0-58 672-74-27 

Zarząd Drogowy Wejherowo - 0-58 774-32-80 

Powiatowy Urząd Pracy - 0-58 672-21-62 

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie 

- 0-58 672-40-63 

Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej  - 0-58 672-22-22 

Komendant Powiatowy Policji - 0-58 672-97-22 

Prokuratura Rejonowa w 
Wejherowie 

- 0-58 672-98-60,  
- 0-58 672-26-64 

Powiatowy Inspektor Sanitarny - 0-58 672-18-60 

Sąd Rejonowy w Wejherowie - 0-58 672-23-13 

Areszt Śledczy Wejherowo - 0-58 778-79-21 

Urząd Skarbowy Wejherowo - 0-58 677-34-32 

Ośrodek Doradztwa Rolniczego - 0-58 672-13-09 

Biuro Paszportowe - 0-58 672-45-56 

Państwowa Inspekcja Pracy - 0-58 672-71-83 

Urząd Statystyczny o/Wejherowo - 0-58 677-20-90 

Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej ul. Derdowskiego 24 

- 0-58 671-15-11 

Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej ul. Katowicka 16 

- 0-58 671-26-66 

Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej ul. Piłsudskiego 48A - 058 671-98-25 

Poradnia Medycyny Rodzinnej 
Panaceum ul. Katowicka 16 

- 0-58 671-72-10 

Koordynator Ratowniczych 
Działań Medycznych 

- 0-58 302-13-31 

Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna - 0-58 672-74-23 

Szpital Specjalistyczny im. 
Floriana Ceynowy w Wejherowie 

- 0-58 572-72-00 

  



OGŁOSZENIA BURMISTRZA MIASTA RUMI 
DOTYCZĄCE ZMIAN W MIEJSCOWYCH 

PLANACH ZAGOSPOPDAROWANIA 

OGŁOSZENIE 
o podj ęciu uchwały  o przyst ąpieniu do sporz ądzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  
 
Na podstawie art. 17 pkt. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, ze zmianami) 
Burmistrz Miasta Rumi zawiadamia  o podjęciu przez Radę Miejską Rumi 
uchwały Nr L/356/2009 z dnia 30 kwietnia 2009r. zmieniającej uchwałę Nr 
XLV/301/2009 z dnia 29 stycznia 2009r.  o  przystąpieniu  do sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,  dla obszaru 
poło żonego pomi ędzy  ulicami Kosynierów, Żwirki i Wigury, 
Grunwaldzk ą,  granic ą działki nr  213/26 obr. nr 10, ul. Kapita ńską, 
ulic ą Cegielnian ą i granicami z Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym 
w Rumi. 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego 
opracowania miejscowego planu na piśmie  -  listownie lub w Biurze 
Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Rumi  w terminie do dnia  24.06.2009r. 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres 
wnioskodawcy, przedmiot wniosku  oraz oznaczenie nieruchomości, której 
dotyczy.  

INFORMACJA 
DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  
I 

PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
 

Na podstawie art.21,ust.2, pkt 2 i 7, art. 30, art.39,ust.1,pkt 2-5, art.46 pkt 
1, art.51,ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr 199, 
2008r, poz.1227) Burmistrz Miasta Rumi informuje o przystąpieniu do 
opracowania: projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego  na podstawie uchwały Rady Miejskiej Rumi Nr 
L/356/2009 z dnia 30 kwietnia 2009r. zmieniającej uchwałę   Nr 
XLV/301/2009 Rady Miejskiej Rumi  z dnia  29.01.2009r. w sprawie  
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi na obszarze położonym 
pomiędzy  ulicami Kosynierów, Żwirki i Wigury, Grunwaldzką,  granicą 
działki nr  213/26 obr. nr 10, ul. Kapitańską, ulicą Cegielnianą i granicami z 
Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym  wraz z  prognoz ą  oddziaływania 
na środowisko  . 

Informacje o w/w dokumentach zostały umieszczone w publicznie 
dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o 
środowisku i jego ochronie, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Miasta Rumi 

OGŁOSZENIE 
 

o podj ęciu uchwały  o przyst ąpieniu do sporz ądzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

 
Na podstawie art. 17 pkt. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80, poz. 717, ze zmianami  ) 
Burmistrz Miasta Rumi zawiadamia  o podjęciu przez Radę Miejską Rumi 
uchwały  Nr L/355/2009 z dnia 30 kwietnia 2009r.  o  przystąpieniu  do 
sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,  dla 
obszaru poło żonego  w rejonie ulicy Żwirowej w Rumi . 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego 
opracowania miejscowego planu na piśmie  -  listownie lub w Biurze 
Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Rumi  w terminie do dnia  24.06.2009r. 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres 
wnioskodawcy, przedmiot wniosku  oraz oznaczenie nieruchomości, której 
dotyczy. 

INFORMACJA 
DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
I     

PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
 
Na podstawie art.21,ust.2, pkt 2 i 7, art. 30, art.39,ust.1,pkt 2-5, art.46 pkt 
1, art.51,ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr 199, 
2008r, poz.1227) Burmistrz Miasta Rumi informuje o przystąpieniu do 
opracowania: projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego  na podstawie uchwały Rady Miejskiej Rumi Nr 
L/355/2009 z dnia 30 kwietnia 2009r.  o  przystąpieniu  do sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,  dla obszaru 

położonego w rejonie ulicy Żwirowej w Rumi wraz z  prognoz ą  
oddziaływania na środowisko  . 
Informacje o w/w dokumentach zostały umieszczone w publicznie 
dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o 
środowisku i jego ochronie, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Miasta Rumi. 

OGŁOSZENIE 

o podj ęciu uchwały  o przyst ąpieniu do sporz ądzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

 
Na podstawie art. 17 pkt. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, ze zmianami) 
Burmistrz Miasta Rumi zawiadamia  o podjęciu przez Radę Miejską Rumi 
uchwały Nr L/354/2009 z dnia 30 kwietnia 2009r.  o  przystąpieniu  do 
sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla 
obszaru poło żonego w rejonie ulic  D ąbrowskiego, Świętojańskiej i 
Piłsudskiego  w Rumi.  

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego 
opracowania miejscowego planu na piśmie  -  listownie lub w Biurze 
Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Rumi  w terminie do dnia  24.06.2009r. 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres 
wnioskodawcy, przedmiot wniosku  oraz oznaczenie nieruchomości, której 
dotyczy.  

INFORMACJA 
DOTYCZĄCA PROJEKTU  MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
I    

PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
 

Na podstawie art.21,ust.2, pkt 2 i 7, art. 30, art.39,ust.1,pkt 2-5, art.46 pkt 
1, art.51,ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr 199, 
2008r, poz.1227) Burmistrz Miasta Rumi informuje o przystąpieniu do 
opracowania: projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego  na podstawie uchwały Rady Miejskiej Rumi Nr 
L/354/2009 z dnia 30 kwietnia 2009r.  o  przystąpieniu  do sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru 
położonego w rejonie ulic  Dąbrowskiego, Świętojańskiej i Piłsudskiego  w 
Rumi wraz z  prognoz ą  oddziaływania na środowisko  . 
Informacje o w/w dokumentach zostały umieszczone w publicznie 
dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o 
środowisku i jego ochronie, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Miasta Rumi. 
 

SEZON INWESTYCYJNY W PEŁNI 
 

W Rumi trwa pełnia sezonu inwestycyjnego. Budowane są ulice w 
całym mie ście.  

 
Od połowy maja zamknięta jest ul. Mostowa ze względu na budowę 

mostu nad Zagórską Strugą. Trwa budowa ulic: Lipowej (na odcinku od I 
Dywizji Wojska Polskiego do Pl. Kaszubskiego), Mostowej (na odcinku od 
Lipowej do Kazimierskiej), Świętopełka (na odcinku od Dębogórskiej do 
Mostowej), Okrzei (na odcinku od Kosynierów do Partyzantów).  

Do końca dobiegła budowa ul. Kwiatowej, a zaczęła: Słonecznej, 
Asnyka, Chrobrego, Równej i Hutniczej (na odcinku od Włókienniczej do 
Górniczej).  

We wszystkich powstanie kanalizacja deszczowa, chodniki, 
nawierzchnia jezdni oraz oświetlenie.  

Warto wspomnieć, że nowe, stylowe oświetlenie zostanie zamontowane 
na ul. Świętopełka oraz Lipowej (na odcinku od Pl. Kaszubskiego do 
Mostowej).  
  

 
 
Budowa ulicy Okrzei 



KALENDARZ IMPREZ  
 RUMIA 2009 

 
01-30; Galeria "U Bibliotekarek" - "Kapadocja" - wystawa fotografii 
Włodzimierza Piechowicza ;  
01-10; "Ta nasza wolno ść" - wystawa rysunku satyrycznego z okazji 20 
rocznicy wyborów ; Miejska Biblioteka Publiczna ul. Pomorska 11; org. MBP 
01-15; Galeria SIGNUM - Wystawa fotograficzna pt. „Dzieci świata” –
Gdańskiego Towarzystwa Twórczo ści Fotograficznej ; Dom Kultury SM 
Janowo ul. Pomorska 11; org. DK SM Janowo 
04-19; Wystawa twórczo ści artystycznej Gertrudy Wilczopolskiej  - 
malarstwo, ceramika i medalierstwo; Miejski Dom Kultury ul. Mickiewicza 19; 
org. MDK 
 
03 (środa) godz.17 .00; mecz piłki no żnej junior „C2”  -  MKS ORKAN  
RUMIA - BAŁTYK GDYNIA ; boisko MOSiR ul. Gdyńska; org. MKS Orkan 
Rumia 
godz. 18.00; mecz piłki no żnej seniorzy  III liga - MKS ORKAN  RUMIA - 
SŁAWA SŁAWNO ; stadion MOSiR ul. Mickiewicza 43; org. MKS Orkan Rumia 
04 (czwartek) godz. 10.00-15.00; IX Otwarte Mistrzostwa Rumi w 
Wielobojach Lekkoatletycznych ; Stadion MOSiR ul. Mickiewicza 43; org. 
MOSiR 
godz. 18.00; Wernisa ż wystawy twórczo ści artystycznej Pani Gertrudy 
Wilczopolskiej  - malarstwo, ceramika i medalierstwo; Miejski Dom Kultury ul. 
Mickiewicza 19; org. MDK 
05 (piątek) godz. 21.00; 2 Pierwszy Pieszy Ekstremalno Eksperymentalny 
Rajd na Orientacj ę (50 km przez 12 godzin lub 25 km przez 6 godzin); Rumia i 
okoliczne lasy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, start Gimnazjum Nr 4 ul. 
Batorego 29; org. UKS "Siódemka" (szczegóły www.siodemka.rumia.pl) 
06 (sobota) godz. 9.30; Wycieczka rowerowa na trasie Rumia, Kazimierz, 
Rzucewo, Puck, Żelistrzewo, Osłonino, Rumia;  zbiórka na parkingu przy SP 
9; org. Klubu Turystyki Rowerowej „Sama Rama”  
godz. 10.00-20.00; VI Międzynarodowy Turniej Gimnastyki Artystycznej w 
Układach Zbiorowych i Indywidualnych „BALTIC RHYTHM IC 
GYMNASTICS CUP” (otwarcie godz. 16.00); Hala Widowiskowo-Sportowa 
MOSiR ul.Mickiewicza 49 ; org. SGA, MOSiR 
godz. 17.00; mecz piłki no żnej seniorzy klasa „A” - OKS JANOWO RUMIA - 
KP GDYNIA ; boisko MOSiR ul. Gdyńska; org. OKS Janowo 
07 (niedziela) godz.11.00; mecz piłki no żnej junior „D1” - SP SAPA RUMIA 
JANOWO - JANTAR/ ŻAKI 98 USTKA ; boisko MOSiR ul. Gdyńska; org. SP 
SAPA 
godz. 14.00-19.00; VI Międzynarodowy Turniej Gimnastyki Artystycznej w 
Układach Zbiorowych i Indywidualnych „BALTIC RHYTHM IC 
GYMNASTICS CUP”;  Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul.Mickiewicza 49; 
org. SGA, MOSiR 
godz. 10.30; zawody w biegu na orientacj ę „Puchar Rumi – wiosna 2009”  II 
runda, kat. SP 1-3, 4, 5-6, Gimnazja; park przy ul. Starowiejskiej, centrum 
zawodów szatnia na stadionie MOSiR ul. Mickiewicza 43 (godz. 10.00); org. 
UKS Siódemka 
09 (wtorek) godz. 10.00; Finały Mistrzostw Powiatu Wejherowskiego Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Piłce No żnej ; stadion MOSiR ul. Mickiewicza 43; org. 
PZPOW Wejherowo, UKS "I LO-VIKING", MOSiR 
13 (sobota) godz. 9.00-10.00; BIEGAJ RAZEM Z NAMI III edycja  ; Stadion 
MOSiR ul. Mickiewicza 43; org. MOSiR 
godz. 10.00; wycieczka rowerowa na trasie: Rumia, Kazimierz, Red oujście, 
Beka, Mrzezino Rum ia; zbiórka przy Miejskim Domu Kultury ul. Mickiewicza 
19; org. MDK 
godz.10 .00; mecz piłki no żnej junior „C2” - SL SALOS RUMIA – SZTORM 
GDYNIA; boisko MOSiR ul. Gdyńska; org. SL SALOS 
godz.13.00; mecz piłki no żnej junior „D2” - MKS ORKAN  RUMIA - LECHIA 
GDAŃSK; boisko MOSiR ul. Gdyńska; org. MKS Orkan Rumia 
14 (niedziela) godz.13.00; mecz piłki no żnej juniorzy „B” - MKS ORKAN  
RUMIA - BAŁTYK  GDYNIA ; boisko MOSiR ul. Gdyńska; org. MKS Orkan 
Rumia 
godz. 14.00; Festyn Św. Jana Bosko,  festyn rekreacyjny przy Parafii 
Podwyższenia Krzyża Świętego, boisko SL SALOS ul. Świętopełka, org. SL 
SALOS 
godz.14.00; mecz piłki no żnej seniorzy klasa okr ęgowa I grupa - MKS 
ORKAN II RUMIA - SPORTING LE ŹNO; stadion MOSiR ul. Mickiewicza 43; 
org. MKS Orkan Rumia 
godz.15.00; mecz piłki no żnej juniorzy „C2” - MKS ORKAN  RUMIA - 
KOLEJARZ CHOJNICE ; stadion MOSiR ul. Mickiewicza 43; org. MKS Orkan 
Rumia 
15 (poniedziałek)    godz.10.00-14.00; „Przez ruch do zdrowia” - zawody 
osób niepełnosprawnych ; Stadion MOSiR ul. Mickiewicza 43; org. SP 6, 
MOSiR 
17 (środa) godz. 10.00-14.00; XIII Mistrzostwa Rumi w Sztafetach 
Olimpijskich o Puchar Dyrektora MOSiR ; Stadion MOSiR ul. Mickiewicza 43; 
org. MOSiR 
20 (sobota) godz. 10.00; Otwarte Mistrzostwa Rumi 2009 w Tenisie 
Ziemnym w ramach „Grand Prix Wybrze ża” o Puchar Dziennika 
Bałtyckiego ; Korty TKKF „ORZEŁ” ul. Mickiewicza 41; zapisy do godz. 10.00, 
pierwsze gry od 10.00; org. MOSiR, TKKF Orzeł 
godz. 14.00-22.00; zawody w chodzie sportowym IX Międzynarodowe Otwarte 
Mistrzostwa Wybrze ża, IX Mistrzostwa Polski Weteranów, trasa chodu: 
Rumia ul. Dębogórska; centrum zawodów: Hala Widowiskowo-Sportowa ul. 
Mickiewicza 49; biuro zawodów: godz. 14.30-16.00, otwarcie zawodów: godz. 
16.00; org. MOSiR, UKS Korczak 

godz.18.00; mecz piłki no żnej seniorzy klasa „A” - OKS JANOWO 
RUMIA - MKS II WŁADYSŁAWOWO ; boisko MOSiR ul. Gdyńska; org. OKS 
Janowo 
21 (niedziela) godz. 10.00; Otwarte Mistrzostwa Rumi 2009 w Tenisie 
Ziemnym w ramach „Grand Prix Wybrze ża” o Puchar Dziennika 

Bałtyckiego ; Korty TKKF „ORZEŁ” ul. Mickiewicza 41; org. MOSiR, TKKF 
Orzeł 
godz. 10.00; „Sobótka z siatkówk ą” turniej piłki siatkowej kadetek ; Hala 
Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49, org. TPS, MOSiR 
godz. 16.00; Koncert Jubileuszowy 50-lecia Orkiestry D ętej przy Parafii 
NMP Wspomo żenia Wiernych ; Kościół NMP Wspomo0żenia Wiernych ul. 
Dąbrowskiego 26; org. Orkiestra 
22 (poniedziałek) godz. 17.00; wernisa ż wystawy sekcji plastycznej MDK  
(dzieci najmłodsze); Miejski Dom Kultury ul. Mickiewicza 19; org. MDK 
23 (wtorek) godz. 18.00; SOBÓTKA – Stra żacki Festyn z Pomp ą park przy ul. 
Filtrowej 
w programie: przemarsz i koncert Orkiestry Morskiego Oddziału Straży 
Granicznej; przeboje zespołu ABBA w wykonaniu artystów Teatru Muzycznego 
w Gdyni; Biesiada Grecka z grupą ORFEUSZ; koncert zespołu SUPPORT; 
ponadto: pokaz strażackiej grupy ratownictwa wysokościowego i sprzętu 
strażackiego; org. DK „Janowo”, OSP Rumia, MDK Rumia 
27 (sobota) godz. 9.30; wycieczka rowerowa na trasie Rumia, Reda, 
Rekowo, Sławutowo, Celbowo, Rumia ; zbiórka na parkingu przy SP 9; org. 
Klubu „Sama Rama”  
godz. 10.00 ; wycieczka rowerowa na trasie: Rumia, Koleczkowo, 
Marchowo, Piekiełko, Stara Piła, Rumia ; zbiórka przy Miejskim Domu Kultury 
ul. Mickiewicza 19; org. MDK 
28 (niedziela) godz. 17.00; Koncert Orkiestry D ętej pod batut ą Tadeusza 
Gruczy ; park przy Miejskim Domu Kultury ul. Mickiewicza 19; org. MDK 

 
Akcja Lato 2009 dla dzieci i młodzie ży według oddzielnego kalendarza 

 
Organizatorzy: 

 
MOSiR ul. Mickiewicza 49, tel. 058 771-17-37                           
DK SM „Janowo” ul. Pomorska 11, tel. 058 671-82-93 
MDK ul. Mickiewicza 19, tel. 058 671-07-37                                                  
MBP ul. Pomorska 11 tel. 058 671-83-04 

 
Szczegółowe informacje mo żna uzyska ć bezpośrednio u 

organizatorów. Organizatorzy zastrzegaj ą sobie prawo do zmian 
w kalendarzu.  

 

UROCZYSTOŚCI ROCZNICOWE W RUMI 
 
W maju minęły dwie rocznice ważne dla Polaków: uchwalenia Konstytucji 
3 maja oraz zakończenia II wojny światowej. Z tych okazji odbyły się  

W sobotę 3 maja ,  minęła 218 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja . 
Oficjalne uroczystości zaczęły się mszą św. w intencji Ojczyzny, w kościele 
Najświętszej Marii Panny Wspomożenia Wiernych. Potem odbyły się 
uroczystości na skwerze pod pomnikiem Józefa Wybickiego i Hieronima 
Derdowskiego. Złożono wiązanki kwiatów, a program słowno-muzyczny 
przygotowała młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Miejski Dom 
Kultury.  
Natomiast, po południu rumianie bawili się na festynie trzeciomajowym na 
terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Gwiazdą wieczoru był 
zespół Golden Life. Wśród atrakcji festynu znalazły się: kiermasz 
handlowy, zjeżdżalnia fala gigant, basen chiński, statek piracki, trampolina, 
elektroniczny pojazd „SEGWAY”, familijny konkurs malowania pt. ”Twoje 
miasto Rumia” oraz gry i zabawy dla wszystkich. 
 
Uroczyste obchody odbyły się także 8 maja, w 63 rocznic ę zakończenia 
II wojny światowej w Europie . Oprócz mszy św., w miejscach pamięci 
narodowej złożono wiązanki kwiatów: na cmentarzu w Łężycach, pod 
obeliskiem przy ul. Chełmińskiej oraz na cmentarzu przy ul. Świętopełka. 
Kwiaty składano w asyście kampanii reprezentacyjnej Marynarki Wojennej. 
Na cmentarzu przy ul. Świętopełka w Rumi była obecna także młodzież ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 oraz posterunki ZHP i ZHR. 
 

 
 
Wiązanki składają: (od lewej) Krzysztof Selke, i Ryszard Grychtoł -
wiceburmistrzowie Rumi, Stanisław Ptach – radny Rady Miejskiej Rumi 
 



 




