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Z SESJI  

RADY MIEJSKIEJ RUMI 
 
W ostatni czwartek czerwca odbyła si ę LV 
sesja Rady Miejskiej Rumi. Tematem 
głównym obrad były: o świata i 
wychowanie w mie ście.  

Radni wysłuchali obszernej informacji o 
działalności szkół i gimnazjów 
samorządowych oraz przedszkoli 
samorządowych, która przedstawiła Anna 
Czyżewska, naczelnik Wydziału Edukacji, 
Kultury i Sportu. Sprawozdanie przedstawił 
także Andrzej Januszewski, przewodniczący 
Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miejskiej 
Rumi.  

W toku obrad radni podjęli także kilka 
uchwał dotyczących funkcjonowania szkół i 
przedszkoli w naszym mieście. Dotyczyły one 
trybu udzielania i rozliczania dotacji 
publicznym szkołom podstawowym i 
gimnazjom, prowadzonym nie tylko przez 
jednostki samorządu terytorialnego, ale także 
przez osoby prawne i fizyczne. Chodzi o 
szkoły niepubliczne: podstawowe, gimnazja, 
przedszkola oraz inne formy wychowania 
przedszkolnego. Obowiązek udzielania dotacji 
nakłada na gminy ustawa o systemie oświaty. 
W myśl wprowadzonych zmian, dotacja 
będzie mogła pochodzić także ze środków 
finansowych w ramach rezerwy części 
oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej 
przez miasto.  

Oprócz spraw związanych z oświatą, radni 
zajęli się także bieżącymi sprawami miasta. 
Jedną z najważniejszych uchwał była zmiana 
dotychczasowych nazw ulic. I tak, w myśl 
przyjętej uchwały, dotychczasową nazwę ulicy 
Pawła Findera zmieniono na ulicę Józefa 
Mickiewicza, ulicę Hanki Sawickiej zmieniono na 
ulicę Kombatantów oraz ulicę Aleksandra 
Zawadzkiego na ulicę Księdza Lucjana Gierosa.  

Rada Miejska ustaliła również zasady 
wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu gminy, zasady 
ponoszenia opłat przez lokatorów mieszkań 
chronionych oraz przyjęła gminny program 
zdrowotny pod nazwą „Program przeciwdziałania 
rakowi szyjki macicy w Gminie Miasta Rumi na 
lata 2009 – 2014” (szczepienia nastolatek), 
przeznaczając w bieżącym roku na ten cel z 
budżetu miasta 300 tys. zł. 

Radni zajęli także stanowiska wobec 
kilku nieruchomości na terenie gminy. Zgodzili 
się na dalsze wydzierżawienie nieruchomości 
przy ul. Wodnej dotychczasowym 
dzierżawcom, na  wykup przez gminę gruntu 
przy ul. Orzechowej pod pas drogowy oraz na 
sprzedaż nieruchomości przy ul. Kosynierów i 
ul. Kościuszki należącej do gminy, podnosząc 
głosami koalicji PiS – Klub Radnych 
Niezależnych - jej cenę wywoławczą do 
przetargu z 506,00 zł/m2 do 600,00 zł/m2 
netto. 

Oprócz powyższych uchwał, radni 
udzielili także zgody na przystąpienie do 
sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru położonego w rejonie ul. Kamiennej.  

Nie uchwalono jednak, zdjętego z 
porządku obrad głosami koalicji PiS i KRN, 
studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta 
Rumi oraz nie przyjęto zmian w budżecie 
zaproponowanych przez Burmistrza Miasta. 

 

55 LITRÓW KRWI DLA DZIECI  
 
Aż 123 osoby zarejestrowały si ę do oddania krwi podczas tegorocznej, przedwakacyjn ej Akcji 
Honorowego Oddawania Krwi, organizowanej od lat prz ez Burmistrza Miasta Rumi, El żbietę 
Rogal ę-Kończak. Akcja odbyła si ę 21 czerwca 2009 r. w Rumi – Janowie. Udało si ę zebrać 55, 
350 ml krwi dla dzieci, poszkodowanych w wypadkach podczas wakacji.  
 

Czerwcowa akcja była już czternastą z kolei, organizowaną przez Burmistrza Miasta Rumi od 
siedmiu lat. Akcje Honorowego Oddawania Krwi pod patronatem Elżbiety Rogali-Kończak odbywają się 
w Rumi dwa razy w roku: w styczniu - przy Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy oraz w czerwcu - 
przed letnimi wakacjami.  

Tym razem, zarejestrowało się 123 chętnych dawców, dziewiętnastu nie zostało z różnych 
przyczyn zakwalifikowanych przez lekarzy, więc krew oddało 104. W rezultacie udało zebrano 55,530 
ml krwi.  

Opiekę medyczną w trakcie akcji zapewnił Oddział Terenowy Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wejherowie.  

W trakcie akcji, organizowanej w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Panaceum” 
Poradni Medycyny Rodzinnej w Janowie, przy ul. Katowickiej 16, czynnych było osiem stanowisk, 
chętnych do oddania krwi badali lekarze, a krew pobierały doświadczone pielęgniarki. Zebrana 
krew była przewożona na bieżąco do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w 
Gdańsku. 

Podczas akcji można było skosztować grochówki oraz kawy, przygotowanych przez rumskich 
harcerzy ZHP.  

Zgodnie ze zwyczajem, każdy kto oddał krew losował prezent, ufundowany przez sponsorów z 
Rumi. Były to upominki rzeczowe, jak np.: kupony na torty, zaproszenia na kolację, przedmioty do 
dekoracji wnętrz, narzędzia, słodycze, koszulki, kubki, długopisy, etui na płyty CD i DVD, gratisowe 
przejazdy taksówką itp. Było to możliwe dzięki hojności rumskich sponsorów,  w gronie których znaleźli 
się tym razem: 

 
Kwiaciarnia "ASIA", Wytwórnia Wędlin Kummer, Hipermarket Auchan, 
Port Handlowy Auchan Rumia, Leroy Merlin Rumia, CASTORAMA Rumia, 
Cukiernia KUBUŚ, Villa Virgo, Restauracja "Credence", PPHU Sopel, Axel 

Computer Taxi, Bank Rumia oraz Meblomak. 
 
Burmistrz Miasta Rumi, El żbieta Rogala-Ko ńczak, serdecznie dzi ękuje 
wszystkim uczestnikom akcji, białemu personelowi z Wejherowa, dyrekcji i 
pracownikom NZOZ „Panaceum” oraz rumskim sponsorom,  zapraszaj ąc 
jednocze śnie na kolejn ą Akcj ę Honorowego Oddawania Krwi w styczniu 
2010 roku, która tradycyjnie ju ż będzie towarzyszy ć Wielkiej Orkiestrze 
Świątecznej Pomocy . 
 

Chętnym do podzielenia się wspaniałym darem życia, jakim jest krew, przypominamy, że: 
 
- krew może oddawać każda dorosła osoba, która nie chorowała na żółtaczkę, łuszczycę, choroby 
wenerycznie typu kiła czy rzeżączka, nie jest nosicielem wirusa HIV 
- po zarejestrowaniu się, każdy potencjalny dawca wypełniał specjalną ankietę, a jego krew jest 
wstępnie badana. Krew, która wymogów nie spełnia jest niszczona.  
- jedna osoba może oddać 450 ml krwi. Kobiety - co 3 miesiące, ale nie więcej niż 4 razy w roku, a 
mężczyźni  - co 2 miesiące, lecz nie częściej niż 6 razy w roku. 
 
 
 

           
 
Przez cały czas trwania Akcji Honorowego             Jednym ze stałych uczestników akcji jest już 
Oddawania Krwi, odbywającej się w Poradni            od kilku lat Ryszard Grychtoł, Z - ca Burmistrza 
Medycyny Rodzinnej „Panaceum” w Janowie,                 Rumi ds. inwestycyjnych. Praktycznie nie 
kolejka chętnych do oddania krwi na rzecz dzieci,           opuścił żadnej z dotychczasowych akcji, 
nie zmniejszała się.              odbywających się w Rumi. 



 
„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 
 

 

PRZYPOMINAMY  
 

OD 1 CZERWCA 2009 ROKU  
URZĄD MIASTA RUMI  
PRACUJE INACZEJ  

 
Urząd Miasta Rumi przypomina, że  już od 
1 czerwca 2009 r. zmieniły si ę godziny 
pracy Urz ędu. Pocz ąwszy od tego dnia 
Urząd  pracuje: 
 
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 przyjmuj ą interesantów w sprawach 
skarg i wniosków w ka żdy poniedziałek, 
w godzinach od 13.00 do 17.00  
 

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 września 
2008 – 31 sierpnia 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   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 
września 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˚˚ 

  

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:  

 
13 lipca (nazwiska na A –  K)   
14 lipca (nazwiska na L –  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. 

 

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW I UCZNIÓW   
 
Na podstawie § 3 ust. 3 Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowych 
warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników 
 

Burmistrz Miasta Rumi zawiadamia, 
że wnioski o dofinansowanie zakupu podr ęczników  dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 
2009/2010 naukę w klasach I – III szkoły podstawowej oraz  w klasie I gimnazjum, można składać w terminie 
do 7 wrze śnia 2009 roku do dyrektora szkoły, w której dziecko będzie się uczyło.   
 
1) Pomocy udziela się uczniom pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe, tzn. dochód na 
osobę w rodzinie nie przekracza 351 zł netto. 
2) Pomocy udziela się uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego jedynie w 
przypadkach określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. tj.: 

• ubóstwa, 
• sieroctwa, 
• bezdomności, 
• bezrobocia, 
• niepełnosprawności; 
• długotrwałej lub ciężkiej choroby, 
• przemocy w rodzinie, 
• potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, 
• bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, 

zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, 
• braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki 

opiekuńczo-wychowawcze, 
• trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy 

lub ochronę uzupełniającą, 
• trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 
• alkoholizmu lub narkomanii, 
• zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, 
• klęski żywiołowej lub ekologicznej, 

Jednakże, liczba uczniów,  którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie jest ograniczona i ostateczną 
decyzję podejmuje dyrektor szkoły. 
Zgodnie z w/w Rozporządzeniem wartość pomocy nie może przekroczyć kwoty: 

1) 150,- zł – dla ucznia klasy I szkoły podstawowej, 
2) 150,- zł – dla ucznia klasy II szkoły podstawowej, 
3) 170,- zł – dla ucznia klasy III szkoły podstawowej, 
4) 280,- zł – dla ucznia klasy I gimnazjum. 

Tryb dofinansowania zakupu podr ęczników:  
1. Rodzice składają wniosek w sekretariacie szkoły, w której dziecko będzie się uczyło w roku 

szkolnym 2009/2010, do wniosku należy dołączyć:  
- zaświadczenie o wysokości dochodów  (albo oświadczenie o wysokości dochodów)  
lub 
- zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego z 
pomocy społecznej. 
UWAGA !!! W przypadku niespełnienia kryterium dochodowego należy dołączyć uzasadnienie. 

2. Rodzice przedkładają w sekretariacie szkoły dowód zakupu podręczników. 
3. Po przedstawieniu rachunków Rodzice zostaną powiadomieni o terminie i miejscu refundacji. 

 

ZŁOTE JUBILEUSZE RUMIAN 
 
Aż cztery pary obchodziły w ostatnich kilku tygodniac h Jubileusze 50-lecia Po życia Mał żeńskiego – 
ZŁOTE GODY. Burmistrz Miasta Rumi odwiedziła ka żdą z par, któr ą udekorowała medalami 
przyznawanymi przez Prezydenta Rzeczpospolitej Pols kiej, wr ęczyła wi ązanki kwiatów oraz prezenty .  

Wśród szczęśliwych Złotych Par znaleźli się: Państwo Teresa i Leon Dempc, Państwo Danuta i 
Wojciech Radtke, Państwo Jadwiga i Czesław Śmigalscy oraz Państwo Teresa i Alfred Zielińscy. 

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 nie zapominali o uśmiechu, radości z drobiazgów i wzajemnej 
miłości. Pobierali się na dobre i złe, więc we wszystkich trudnych chwilach wspólnie szukali rozwiązań. 
Dlatego wszyscy zachowali pogodę ducha, uśmiech dla każdego i życzliwość wobec innych. 

  

                         
Państwo Teresa i Leon Dempc                                                 Państwo Danuta i  Wojciech Radtke 

                                    
Państwo Jadwiga i Czesław Śmigalscy                               Państwo Teresa i Alfred Zielińscy 



SZKOLENIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ 
PIERWSZA POMOC 

 
W ostatnich dniach czerwca urz ędnicy rumskiego magistratu uczyli si ę jak radzi ć sobie z 
pożarem oraz udziela ć pierwszej pomocy poszkodowanym. Wypadek mo że zdarzyć się 
wszędzie, w urz ędzie, na ulicy, po wypadku drogowym itp. Szkolenie przeprowadzili rumscy 
stra żacy w ramach realizacji harmonogramu działa ń z zakresu obrony cywilnej Urz ędu Miasta 
Rumi. 
 
Szkolnie odbywało się na trawniku obok Urzędu Miasta Rumi. Podzielone zostało na dwie części: 
teoretyczną i praktyczną. Tematyka szkolenia obejmowała: zastosowanie gaśnic w razie wybuchu 
pożaru oraz udzielania pierwszej pomocy ewentualnym poszkodowanym. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Najpierw urzędnicy poznawali zasady zachowania się w czasie zagrożenia pożarem lub jego wybuchu 
oraz sposoby udzielania pierwszej pomocy.  
Dowiedzieli się wiec, jak zbudowana jest gaśnica, jak działa, jakie istnieją rodzaje tych urządzeń oraz 
jak je uruchomić i jak bezpiecznie użyć, nie narażając siebie i innych. Potem przyszła kolej na 
ćwiczenia praktyczne z obsługi poszczególnych gaśnic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dalsza część ćwiczeń poświęcona była zasadom udzielania pierwszej pomocy. Urzędnicy mieli do 
dyspozycji trzy typy fantomów oraz akcesoria niezbędne przy udzielaniu pierwszej pomocy. Rumscy 
strażacy zapoznali urzędników z zasadami reanimacji w przypadku dzieci oraz osób dorosłych, 
ponieważ istnieją różnice w obu postępowaniach.  
Ćwiczący zapoznali się także z działaniem automatycznego defibrylatora – urządzeniem, którego 
zastosowanie umożliwia sercu poszkodowanego powrót do normalnej, rytmicznej pracy.  
 
Jest to o tyle istotne, że w Polsce, na wzór Stanów Zjednoczonych, planuje się upowszechnienie 
użycia defibrylatorów w miejscach dużych skupisk ludzkich, takich jak: centra handlowe, kościoły, 
metro itp. Byłyby to tzw. automatyczne defibrylatory zewnętrzne AED, które od ratującego wymagają 
wykonania tylko bardzo łatwych czynności, np. podpięcia elektrod i naciśnięcia przycisku. Z takim 
właśnie defibrylatorem ćwiczyli rumscy urzędnicy. 
 
Ćwiczeniom z zainteresowaniem przyglądali się przechodnie oraz mieszkańcy, załatwiający sprawy w 
urzędzie. 
 

KOLEJNE KAMERY W SYSTEMIE MONITORINGU MIEJSKIEGO  
W RUMI 

 
 
 W ostatniej dekadzie czerwca do systemu                      
monitoringu     miejskiego na terenie Rumi włączone   
zostały dwie kolejne kamery. Pierwsza monitoruje to, 
co dzieje się na przystanku Szybkiej Kolei Miejskiej  
Trójmiasto w Rumi – Janowie, a druga – obszar ul. 
Różanej na Lotnisku.  

      Razem z nowymi kamerami, nasze miasto jest 
     obserwowane przez 22 kamery. Obraz ze wszystkich
     jest odbierany w Centrum Dozoru Wizyjnego w 
     Komisariacie Policji przy ul. Derdowskiego w Rumi 
     (na zdjęciu obok). 

RUMIA - BEZPIECZNE MIASTO 
 
 

ŚWIADECTWO ZDROWIA ŚWIŃ  
 

Burmistrz Miasta Rumi  za Powiatowym Lekarzem 
Weterynarii  w Wejherowie przypomina, 

że od 2 czerwca 2009 r . wszyscy rolnicy przed 
przemieszczaniem świń na targi, pokazy, wystawy, do 
rzeźni, punktów kopulacyjnych i punktów skupu muszą 
zaopatrzyć się w świadectwo zdrowia u wyznaczonego 
lekarza weterynarii. Świnie bez świadectw zdrowia nie 
będą przyjmowane w punktach skupu zwierząt oraz w 
rzeźniach. Za wystawiane świadectwa zdrowia  będą 
pobierane opłaty  w wysokości: 
1) do 15 szt.  zwierząt – 17 zł, 
2) pow. 15 szt . – za każde następne zwierzę – 1 zł. 
 

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 

 

  

 



PAMIĘTAJ O OPŁACIE 
 ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA 

 
Urząd Miasta Rumi przypomina, i ż zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 
15, poz. 150 z pó źn. zmianami), podmioty korzystaj ące ze środowiska 
mają obowi ązek ustalenia we własnym zakresie wysoko ści nale żnej 
opłaty za korzystanie ze środowiska i wniesienia jej na rachunek  
właściwego urz ędu marszałkowskiego . 

 
Przez podmiot korzystaj ący ze środowiska rozumie si ę: 

1. przedsi ębiorc ę,  
2. jednostk ę organizacyjn ą nieb ędącą przedsi ębiorc ą,  
3. osob ę fizyczn ą nieb ędącą przedsi ębiorc ą a korzystaj ącą ze 

środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska 
wymaga pozwolenia. 

Opłaty ponoszone są za: 
-         wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (m.in. w przypadku 
korzystania z kotłowni opalanej węglem, olejem, koksem, drewnem lub 
gazem, a także w przypadku użytkowania pojazdów czy urządzeń z 
silnikami spalinowymi), 
-         wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, w tym za wody 
roztopowe i opadowe, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych 
(utwardzone place, parkingi itp.), 
-         pobór wody z ujęć własnych, 
-         składowanie odpadów (właściciele składowiska). 
Opłatę wnosi się do końca miesiąca następującego po upływie każdego 
półrocza. 
Podmiot korzystający ze środowiska, w terminie wniesienia opłaty, 
przedkłada marszałkowi województwa oraz wojewódzkiemu inspektorowi 
ochrony środowiska wykaz zawierający informacje i dane wykorzystane do 
ustalenia wysokości opłat oraz wysokość tych opłat.  
Ważne jest, aby informacje sporządzać na odpowiednich formularzach, 
zgodnych  
z aktualnymi aktami prawnymi w tym zakresie, dla danego okresu 
sprawozdawczego. Wysokość opłaty ustala się według stawek 
obowiązujących w okresie, w którym korzystanie za środowisko miało 
miejsce. 
Obowiązujące stawki opłat na rok 2009 określone są w Rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za 
korzystanie ze środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 196, poz. 1217). Wzór 
formularza określony jest w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 
czerwca 2009 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i 
dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych 
opłat (Dz. U. z 2009 r. Nr 97, poz. 816). 

 
W 2009 r. nie wnosi się opłat z tytułu korzystania ze środowiska za 

poszczególny rodzaj korzystania ze środowiska, gdy półroczna wysokość 
opłaty nie przekracza 400 zł. Zwolnienie z opłaty nie zwalnia jednak z 
obowiązku składania półrocznej informacji.  

Informacje należy przesyłać na adres: 
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 

GDAŃSKU 
Departament Środowiska, Rolnictwa i Zasobów Naturalnych 

ul. Okopowa 21/27 
80-810 Gdańsk 

POMORSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA  
W GDAŃSKU 

Trakt Św. Wojciecha 293 
80-001 Gdańsk 

Nazwa i numer konta, na które należy dokonywać wpłat: 
KREDYT BANK S.A. II ODDZIAŁ GDA ŃSK 

97 1500 1171 1211 7001 6391 0000 
Więcej informacji w sprawie zagadnień związanych z opłatami za 

korzystanie ze środowiska można uzyskać w siedzibie Departamentu 
Środowiska, Rolnictwa i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego 
przy ul. Augustyńskiego 2 w Gdańsku, w pokoju 122, numer telefonu (0-

58) 32-68-655 lub na stronie internetowej: www.wrotapomorza.pl 
/zakładka: Biuletyn Informacji Publicznej /zakładka: Samorząd 

Województwa Pomorskiego /zakładka: Urząd /zakładka: Sprawy /zakładka: 
Sprawy do załatwienia /Opłaty za korzystanie ze środowiska. 

 
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA RUMI 

O MIEJSCOWYM PLANIE 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

 
Na podstawie art. 17 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. nr 80, poz. 717 z późn. 
zmianami ) , 

Zawiadamiam 
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko, w dniach od 13.07.2009r. do 10.08.2009r.  w siedzibie Urzędu 
Miasta Rumi, pok. 200 w godzinach pracy urzędu. 

Dyskusja publiczna nad przyj ętymi w projekcie planu miejscowego  
rozwi ązaniami odb ędzie si ę w dniu 04.08.2009r. o godz. 15.30 w Sali 
Posiedze ń tutejszego urz ędu. 
 
Zgodnie z art. 18 ust.1 wyżej cytowanej ustawy, każdy kto kwestionuje 
ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść uwagi. 
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Rumi z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz  adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,  w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 07.08.2009r. 
  

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 wyłożeniu do 
publicznego wglądu:  

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestr zennego 
 dla cz ęści dzielnicy Szmelta 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. 
Projekty w/w dokumentów wraz z niezbędną dokumentacją zostaną 
wyłożone do publicznego wglądu od dnia 13.07.2009r. w siedzibie Urzędu 
Miasta Rumi  przy ul. Sobieskiego 7 w Rumi, w pokoju nr 200. 
W celu umożliwienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektów w/w 
dokumentów w dniu 04.08.2009r. w sali posiedzeń tut. Urzędu o 
godz15.30 zostanie przeprowadzona dyskusja publiczna nad przyjętymi w 
tym projekcie rozwiązaniami. 
Każdy ma prawo składania uwag i wniosków. 
Uwagi i wnioski do w/w projektów dokumentów mogą być składane w 
formie pisemnej do dnia 28.08.2009r. na adres:  
Urząd Miasta Rumi, 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Rumi. 
 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA RUMI 
 

o podj ęciu uchwały  o przyst ąpieniu do sporz ądzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego wraz z progno zą 

oddziaływania na środowisko. 
 
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) 
oraz 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:  
 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla obszaru poło żonego w rejonie ulicy Kamiennej  w Rumi  

wraz z prognoz ą oddziaływania na środowisko . 

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  31 lipca 
2009r. 
 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku  oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

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 BURMISTRZA MIASTA  
O WYŁOŻENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI 

 
Stosownie do art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o 
gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.z 2004r. Nr 261, poz.2603 ze zm.) 
oraz Zarządzenia Nr 902/215/2009 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 01 lipca 
2009r. informuję, iż w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 
7, na okres 21 dni wywieszony został  wykaz obejmujący nieruchomości, 
położone w Rumi, przeznaczone do dzierżawy w formie bezprzetargowej, 
stanowiące własność Gminy Rumia: część działki nr 164/6 przy ul. Wodnej 
– na cele działki przydomowej  i pod tymczasową blaszaną szopkę ; część 
działki nr 153/1 przy ul. Marynarskiej – na cele handlowe; działka nr 128/2 i 
część działki nr 129/2 przy ul. Gdańskiej  – na cele zieleni.   



KALENDARZ IMPREZ W RUMI 
 LIPIEC 2009 

 
Galeria „U Bibliotekarek”  Gdańska Galeria Dobrego Humoru, IX Festiwal 
Dobrego Humoru - Gda ńsk 2008, Miejska Biblioteka Publiczna ul. Pomorska 
11. 
Wystawa sekcji plastycznej MDK  (dzieci najmłodsze); Miejski Dom Kultury ul. 
Mickiewicza 19; org. MDK 

 
Koncerty: 

 
(środy) godz. 19.00; Letnie Koncerty Organowe ; Kościół NMP Wspomożenia 
Wiernych ul. Dąbrowskiego 26, org. MDK, MUSICA SAKRA 
08 - Fabrcie Pitrois (Francja),  15 - Błażej Musiałczyk,  22 - Gedymin Grubba, 29 - 
Karol Hilla 

 
Festyny 

 
18 (sobota) godz. 16.00 - 22.00; „Letnia Biesiada” festyn rodzinny , gwiazda 
wieczoru; „Sylwia Grzeszczak i Liber”;  park przy Miejskim Domu Kultury ul. 
Mickiewicza 19, org. MDK.  
01 (sobota) sierpnia godz. 11.00 – 16.00; rodzinny piknik sportowy z 
atrakcjami, poł ączony z naborem do „Akademii Orlika” , testy 
sprawnościowe dla dzieci roczników 2001-2003; Osiedle Janowo „Moje Boisko 
– ORLIK 2012” ul. Stoczniowców 6, org. Akademia Orlika (szczegóły na stronie 
www.szukamytalentów.pl   www.rumia.eu  ) 

 
Turniej 

 
18 (sobota) godz. 15.00 - 21.00; Turniej „6” piłkarskich, kat. OPEN ; boisko przy 
Gimnazjum Nr 4, ul. Batorego 29 (informacje: www.adwenture-projekt.pl ) org. 
Centrum Czasu Wolnego Adventure Projekt 
19 (niedziela) godz. 16.00 - 21.00; Turniej „6” piłkarskich, kat. OPEN ; boisko przy 
Gimnazjum Nr 4, ul. Batorego 29 (informacje: www.adwenture-projekt.pl ) org. 
Centrum Czasu Wolnego Adventure Projekt 
Wycieczki rowerowe 
04 (sobota) godz. 9.30; Rumia, Demptowo, Witomino, Gdynia, Rumia , zbiórka 
parking przy SP 9 ul. Stoczniowców, org. Towarzystwo Turystyki Rowerowej „Sama 
Rama” przy DK SM Janowo  
11 (sobota) godz. 10.00; Rumia, Mrzezino, Osłonino, Beka, Uj ście Zagórzanki, 
Rumia , zbiórka przy Miejskim Domu Kultury ul. Mickiewicza 19, org. MDK 
18  (sobota) godz. 9.30; Rumia, Kazimierz, Suchy Dwór, Obłu że, Babie Doły, 
Rumia , zbiórka parking przy SP 9 ul. Stoczniowców, org. Towarzystwo Turystyki 
Rowerowej „Sama Rama” przy DK SM Janowo  
25 (sobota) godz. 10.00; Rumia, Szmelta, Stara Piła, Piekiełko, Koleczkowo, Młyn, 
Marchowo, Rumia , zbiórka przy Miejskim Domu Kultury ul. Mickiewicza 19, org. 
MDK 

 
Wycieczki autokarowe  

 
02 (czwartek) godz. 8.30; Żukowo, Kartuzy, wozy drabiniaste – 
gospodarstwo agroturystyczne Zał ęże, zapisy w DK SM „Janowo” ul. 
Pomorska 11, (koszt 25 zł), org. DK SM Janowo 
09 (czwartek) godz. 8.30; Katedra Pelplin, Zamek krzy żacki Gniew, muzeum 
dolnej Wisły Tczew , zapisy w DK SM „Janowo” (koszt 25 zł), org. DK SM 
Janowo 
10 (piątek) godz. 9.00; Potęgowo – baza harcerska zbiórka przy Miejskim Domu 
Kultury ul. Mickiewicza 19, org. MDK 
11 (sobota) Wdzydze – Pot ęgowo , org. ZHP Hufiec Rumia ul. Włókiennicza 14 
a tel. 058 671-08-44  (zgłoszenia telefoniczne - wpisowe 10zł) 
16 (czwartek) godz. 8.30; Indiańska wioska, Pałac Przebendowskich 
Wejherowo, zapisy w DK SM „Janowo” (koszt 25 zł), org. DK SM Janowo 
23 (czwartek) godz. 8.30; Zamek krzy żacki Sztum i Kwidzyn, mini zoo 
Miłosna , zapisy w DK SM „Janowo” (koszt 25 zł), org. DK SM Janowo 
25 (sobota) Szymbark – Pot ęgowo , org. ZHP Hufiec Rumia ul. Włókiennicza 
14 a tel. 058 671-08-44  (zgłoszenia telefoniczne - wpisowe 10zł) 
30 (czwartek) godz. 8.30; Westerplatte latarnia morska Nowy Port, muzeum 
Miasta Gdyni, klub bowlingowy U7, zapisy w DK SM „Janowo” (koszt 25 zł), 
org. DK SM Janowo 
31 (piątek)  godz. 9.00; Rumia, Mechowo, Święcino, Wie ża widokowa, 
(Kaszubskie Oko Gniewino), Nadole (skansen), Żarnowiec (klasztor), 
Karwia (pla ża) zbiórka przy Miejskim Domu Kultury ul. Mickiewicza 19, org. 
MDK 

 
Propozycje dla dzieci i młodzie ży 

 
poniedziałki  
godz.10.00-16.00 (06,13,20,27 lipca) Wakacyjna szkoła ta ńca (godz. 10.00), 
warsztaty plastyczne (godz. 11.30), szkółka gitary biwakowej (14.00), 
projekcje multimedialne  13.00), Dom Kultury SM „Janowo” ul. Pomorska 11, 
org. DK SM „Janowo” 
godz. 10.00-14.00 (20,27 lipca) Turnieje dzikich dru żyn, gry i zabawy 
sportowe , Zespół Szkół  Ponadgimnazjalnych Nr 2 ul. Grunwaldzka 57, org. 
MDK  
godz. 17.00-20.00 (20,27 lipca) Gry i zabawy dla wszystkich , boisko ul. I 
Maja, org. MOSiR  
godz. 18.00-20.00 (06,13,20,27 lipca) Gry i zabawy  Osiedle Janowo „Moje 
Boisko – ORLIK 2012” ul. Stoczniowców 6 org. MOSiR  
wtorki  
godz. 9.00(07,14,21,28 lipca) Wyjazdy do Multikina poł ączone ze 
zwiedzaniem Trójmiasta , (koszt 20zł) org. DK SM „Janowo” 
godz.10.00-14.00 (21, 28 lipca) Turnieje dzikich dru żyn, gry i zabawy 
sportowe , Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 ul. Grunwaldzka 57, org. 
MDK 

godz. 15.00-19.00 (07,14,21,28 lipca) Wakacje z piłk ą, Osiedle Janowo „Moje 
Boisko – ORLIK 2012” ul. Stoczniowców 6 org. MOSiR  
godz. 17.00-20.00 (21,28 lipca) Gry i zabawy dla wszystkich , boisko ul. I Maja, org. 
MOSiR  
godz.18.00-20.00 (07,14,21,28 lipca) Turniej Piłki Siatkowej „2”, Osiedle Janowo 
„Moje Boisko – ORLIK 2012” ul. Stoczniowców 6, org. MOSiR  
środy  
godz. 9.00-14.00 (01 lipca)  Wakacje z tenisem , kort TKKF Orzeł ul. Mickiewicza 41, 
org. MOSiR 
godz. 10.00-16.00 (01,08,15,22,29 lipca)  Wakacyjna szkoła ta ńca (godz. 10.00), 
warsztaty plastyczne (godz. 11.30), szkółka gitary biwakowej (14.00), projekcje 
multimedialne  13.00), Dom Kultury SM „Janowo” ul. Pomorska 11, org. DK SM 
„Janowo” 
godz. 10.00-14.00 (22,29 lipca) Turnieje dzikich dru żyn, gry i zabawy sportowe , 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 ul. Grunwaldzka 57, org. MDK 
godz. 17.00-20.00  (01,22,29 lipca) Gry i zabawy dla wszystkich , boisko ul.I 
Maja, org. MOSiR  
godz. 18.00-20.00 (01,08,15,22,29 lipca) Turniej Streetball, Osiedle Janowo „Moje 
Boisko – ORLIK 2012” ul. Stoczniowców 6, org. MOSiR  
czwartki   
godz. 9.00-14.00 (02 lipca)  Wakacje z tenisem , korty TKKF „Orzeł” ul. Mickiewicza 
41, org. MOSiR 
godz. 10.00-14.00 (23,30 lipca) Turnieje dzikich dru żyn, gry i zabawy sportowe , 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 ul. Grunwaldzka 57, org. MDK 
godz. 15.00-19.00 (02,09,16,23 lipca) Wakacje z piłk ą, Osiedle Janowo „Moje 
Boisko – ORLIK 2012”ul. Stoczniowców 6, org. MOSiR  
godz. 17.00-20.00 (02,23,30 lipca) Gry i zabawy dla wszystkich , boisko ul.I Maja, 
org. MOSiR  
godz. 18.00-20.00 (09,16,23,30 lipca) Gry i zabawy Osiedle Janowo „Moje Boisko – 
ORLIK 2012”ul. Stoczniowców 6, org. MOSiR 
piątki 
godz. 9.00-14.00 (03 lipca) Wakacyjny Turniej Tenisa Ziemnego,  korty TKKF Orzeł 
Rumia, ul. Mickiewicza 41, org. MOSiR 
godz. 10.00-16.00 (03,10,17,24,31 lipca)  Wakacyjna szkoła ta ńca (godz. 10.00), 
warsztaty plastyczne (godz. 11.30), szkółka gitary biwakowej (14.00), projekcje 
multimedialne  13.00), Dom Kultury SM „Janowo” ul. Pomorska 11, org. DK SM 
„Janowo” 
godz. 10.00-14.00 (24,31lipca) Turnieje dzikich dru żyn, gry i zabawy sportowe , 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 ul. Grunwaldzka 57, org. MDK 
soboty  
godz. 10.00-14.00 (25 lipca) Turnieje dzikich dru żyn, gry i zabawy sportowe , 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, ul. Grunwaldzka 57, org. MDK 
godz. 10.00-16.00 (04,11,25 lipca) Turniej „Pi ątek piłkarskich”,  Boisko przy 
Gimnazjum Nr 4 ul. Batorego 29, org. MOSiR 
Półkolonie   
od 29 czerwca do 03 lipca  i 06 do 10 lipca Parafia NMPWW Oratorium ul. 
Dąbrowskiego 26 tel. 058 771-31-11 
od 29 czerwca do 03 lipca Parafia Św. Krzyża ul. Kościelna 20 tel. 058 671-01-10 
od 20 do 24 i od 27 do 30 lipca Parafia Św. Józefa i Św. Judy Tadeusza ul. Podgórna 
1, tel. 058 671-16-05 

 
Kryta Pływalnia  

 
od 20 lipca , (od poniedziałku do piątku) godz. 8.00-17.00, ul. Rodziewiczówny 
8  (wstęp 2 zł za okazaniem legitymacji szkolnej),  
„Letnia szkółka pływania”  (bezpłatna nauka pływania w godz. 9.00-14.30- 
zapisy tel. 058-679-44-09)  
„Dofinansowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyk i ze środków 
Funduszu Zaj ęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów” 

 
Zapraszamy na boiska ze sztuczn ą nawierzchni ą na terenie Rumi 

Ogólnodost ępne Strefy Rekreacji Dzieci ęcej: 
 
„Sabata” – Zespół Szkół Specjalnych ul. Sabata 12, tel. 058 671-07-19 
(poniedziałek – piątek godz. 9.00-13.00) 
„Starowiejska”  – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Starowiejska 4, 
tel. 058 671-06-22  
„Grunwaldzka”  - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, ul. Grunwaldzka 57, 
(lider – tel.kom. 600-505-510, 508-405-403) poniedziałek 18.00-20.00, sobota 
godz. 16.00-20.00, niedziela godz. 16.00-20.00 
„Blisko Boisko” – Gimnazjum Nr 4, ul. Batorego 29, tel. 058 671-01-40, 
codziennie od godz. 9.00 do 21.30 
„Moje Boisko – ORLIK 2012” – Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. 
Stoczniowców 6, tel. 058 671-29-17, (animator tel. kom. 519-102-398), 
codziennie od godz. 9.00 do 21.00  

 
Organizatorzy 

 
MDK ul. Mickiewicza 19, tel. 058 671-07-37 
DK SM Janowo  ul. Pomorska 11, tel. 058 671-82-93  
MOSiR ul. Mickiewicza 49, tel. 058 771-17-37   
ZHP  ul. Włókiennicza 14a, tel. 058 671-08-44 
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 programie. 

 
W myśl Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001r. 
w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w 
dziedzinie rekreacji ruchowej, udział w zajęciach osób nieletnich wymaga 
pisemnej zgody prawnych opiekunów . (Dz.U. 2001r. nr 101 poz. 1095) 
 

Kuratorium O światy w Gda ńsku  - Wypoczynek dzieci i młodzieży  
 

http://www.kuratorium.gda.pl/index.php?c=215 



 


