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Z SESJI RADY MIEJSKIEJ 
W czerwcu odbyły się dwie sesje Rady Miejskiej 
Rumi. Jednak na żadnej z nich radni nie zdołali  
uchwalić uchwały wprowadzającej zmiany w 
budżecie. 

Pierwsza planowana sesja odbyła się w dniu 
19 czerwca br.  Poświęcona była oświacie                   
i wychowaniu w mieście. Naczelnik Wydziału 
Edukacji, Kultury i Sportu przekazała radnym 
informacje omawiające działalność szkół i 
gimnazjów samorządowych oraz przedszkoli 
samorządowych. Informacje dot. przede 
wszystkim wyników i osiągnięć  w nauczaniu na 
tle średnich ocen w woj. Pomorskim. Następnie 
Przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania 
Rady Miejskiej Rumi przedstawił sprawozdanie z 
działalności Komisji.  
W trakcie obrad Rada zgodziła się na 
przekazanie Komendzie Wojewódzkiej w 
Gdańsku -   środków finansowych w kwocie 
1.500 zł., z przeznaczeniem na nagrody dla  
funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Rumi za 
osiągnięcia w służbie, ustaliła najniższe 
wynagrodzenie zasadnicze w Straży Miejskiej 
oraz odwołała ze stanowiska Zastępcę  
Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Rumi. 
Oprócz tego, radni podjęli m.in. uchwały 
związane z zagospodarowaniem terenów miasta, 
wydając zgodę na nabycie nieruchomości przez 
Gminę oraz  na przystąpienie do sporządzania 
zmiany  miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu znajdującego się w 
rejonie ulic: Gdańskiej, Dąbrowskiego, 
Piłsudskiego, Wybickiego, Derdowskiego,  
Gdyńskiej, Częstochowskiej. Głosami koalicji PO-
PIS odrzucono podjęcie uchwały dotyczącej 
wprowadzenia zmian  w uchwale budżetowej.  

Z tego powodu, na wniosek Burmistrza Miasta 
Rumi, Elżbiety Rogali-Kończak,  Przewodniczący 
Rady Miejskiej Rumi zwołał sesję na 
poniedziałek,  23 czerwca. Niestety, ze względu 
na brak quorum - nie stawili się radni koalicji PO–
PiS oraz radny niezależny – sesja została 
przerwana.  

Sesję wznowiono w dniu 30 czerwca. Podczas 
obrad, radni nie zdołali jednak porozumieć się w 
sprawach dotyczących wprowadzenia zmian w 
uchwale budżetowej. Ponieważ zmian nie 
uchwalono, niemożliwa jest na razie realizacja 
budowy ul. Gdyńskiej oraz  remont kuchni w Szkole 
Podstawowej nr 6.  

INICJATYWY LOKLANE 
 
Burmistrz Miasta Rumi przypomina, że 30 
września br. mija termin składania wniosków o 
wprowadzenie do przyszłorocznego budżetu 
miasta inwestycji planowanych w ramach 
inicjatyw lokalnych w zakresie inwestycji i 
remontów na terenie Gminy Rumia. Wniosek, 
składany przez inicjatorów, powinien zawierać: 
opis inwestycji, charakterystykę inwestycji, 
deklarację udziału rzeczowego lub finansowego 
w inwestycji, imiona i nazwiska oraz adresy 
inicjatorów. 
W ramach inicjatyw lokalnych mogą być 
prowadzone następujące inwestycje: 
budowa sieci, urządzeń i obiektów  wodociągowych; 
budowa sieci, urządzeń  i obiektów  gazowych; 
budowa sieci, urządzeń i obiektów  kanalizacji 
sanitarnej; budowa sieci, urządzeń i obiektów  
kanalizacji deszczowej; budowa sieci, urządzeń i 
obiektów energetyki cieplnej; budowa sieci, urządzeń 
i obiektów  elektroenergetycznych; budowa obiektów 
i urządzeń lokalnego transportu zbiorowego 
(przystanków); budowa i remonty dróg gminnych i 
parkingów ogólnodostępnych wraz z oświetleniem i 
elementami inżynierii ruchu; budowa placów gier i 
zabaw oraz terenów zieleni komunalnej oraz ich 
zadrzewień; budowa obiektów i urządzeń kultury, 
kultury fizycznej, terenów rekreacyjnych i urządzeń 
sportowych; budowa szkół, przedszkoli i innych 
placówek oświatowo-wychowawczych. 

38 LITRÓW KRWI DLA DZIECI 
 

W dwunastej Akcji Honorowego Oddawania Krwi, która odbyła się w niedzielę 22 czerwca 2008 
roku, na apel Burmistrza Miasta Rumi, Elżbiety Rogali – Kończak odpowiedziało przeszło 100 osób. 
Zarejestrowało się 102 dawców, ale lekarze zakwalifikowali do oddania krwi 84 osoby. 
 
Burmistrz Miasta Rumi organizuje akcję już od sześciu lat, zawsze dwa razy w roku: w styczniu, gdy 
towarzyszy Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy oraz w czerwcu, pod koniec roku szkolnego. 
Podobnie było teraz, a krew oddana 22 czerwca przeznaczona będzie na rzecz dzieci 
poszkodowanych w wypadkach podczas wakacji.  
 
Rejestracja chętnych trwała od godz. 8 do godz. 14 – w „Panaceum” NZOZ Poradni Medycyny 
Rodzinnej, przy ul. Katowickiej 16 w Janowie. Akcję obsługiwał biały personel z Oddziału Terenowego 
Regionalnego Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wejherowie. Wszystko przebiegało szybko i 
sprawnie. W rezultacie, w czerwcowej akcji, udało się zebrać blisko 38 litrów krwi.  
 
Tym razem, Akcji Honorowego Oddawania Krwi towarzyszyły pokazy udzielania pierwszej pomocy 
w wykonaniu strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Rumi. Chętni mogli także zmierzyć sobie 
ciśnienie, a pomiarów dokonywali wolontariusze w Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża w 
Wejherowie. Oczywiście, zgodnie z tradycją dotychczasowych akcji, wszyscy, którzy oddali krew, 
losowali upominki ufundowane przez sponsorów z Rumi oraz po raz pierwszy także z Gdyni.  
 
Warto wiedzieć, że oddana krew jest szybko uzupełniana przez organizm. Pobiera się 450 ml 
krwi, sprzętem jednorazowego użytku, a zabieg trwa 5 – 8 minut. Krew można oddać raz, ale 
także oddawać ją regularni: kobiety 4 razy w roku, mężczyźni 6 razy w roku. Pobraną krew 
rozdziela się na następujące składniki stosowane w leczeniu pacjentów: koncentrat krwinek 
czerwonych, koncentrat krwinek płytkowych i osocze. 
 

Szczególne podziękowania należą się sponsorom czerwcowej  
Akcji Honorowego Oddawania Krwi 
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PRACA W URZĘDZIE 
 

Burmistrz Miasta Rumi ogłasza nabór na 
stanowiska: 

- Inspektor w Wydz. Urbanistyki i Architektury 
Urzędu Miasta Rumi, zatrudnienie w pełnym 
wymiarze czasu pracy, 
- Podinspektor w Wydz. Finansowo-Budżetowym 
Urzędu  Miasta Rumi w pełnym wymiarze czasu 
pracy. 
Szczegółowa treść ogłoszeń o naborze dostępna 
jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta 

Rumi /www.bip.rumia.pl/”. 
 

DLA BEZROBOTNYCH 
 
Klub Pracy działający przy Urzędzie Miasta Rumi 
informuje, że zasiłki dla bezrobotnych z terenu 
Rumi, będą wypłacane 9 lipca (nazwiska 
zaczynające się na A – K)  i 10 lipca  (nazwiska L – 
Z) 2008 roku w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w 
Redzie.  
Natomiast, termin składania oświadczeń w 
Powiatowym Urzędzie Pracy w Wejherowie przez 
osoby bezrobotne posiadające prawo do zasiłku 
został wyznaczony na: 17 lipca (nazwiska 
zaczynające się na A – J), 18 lipca (K – N), 21 lipca 
(nazwiska O – R) i 22 lipca (S – Z) 2008 roku. 
 

NOWE OBOWIĄZKI 
ZARZĄDCÓW 

 
Zgodnie z art. 186a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r, 
i gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 
261, poz. 2603, z późn. zmianami), zarządca 
nieruchomości obowiązany jest przekazać organowi 
wykonawczemu gminy właściwemu ze względu na 
miejsce położenia nieruchomości, dane dotyczące 
czynszów najmu lokali mieszkalnych, w powiązaniu z 
lokalizacją, wiekiem budynku i jego stanem 
technicznym oraz powierzchnią użytkową lokalu i 
jego standardem, wynikające z umów najmu.  
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 27 grudnia 2007 r.  w sprawie określenia 
danych dotyczących czynszów najmu lokali 
mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu 
mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub 
jego części, (Dz. U. Nr 250, poz. 1873), informacja w 
sprawie czynszów za pierwsze półroczne 2008 roku 
winna być przekazana urzędowi gminy do 31 lipca 
b.r. 
 

 
 

 

OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA 
 
Urząd Miasta Rumi przypomina, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony 
środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008r. Nr 15, poz. 150), podmioty korzystające ze środowiska mają 
obowiązek ustalenia we własnym zakresie wysokości należnej opłaty za korzystanie ze środowiska i 
wniesienia jej na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego.  
Przez podmiot korzystający ze środowiska rozumie się:  

1. przedsiębiorcę,  
2. jednostkę organizacyjną niebędącą przedsiębiorcą,  
3. osobę fizyczną niebędącą przedsiębiorcą a korzystającą 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 2008 określone są w Obwieszczeniu Ministra Środowiska  
z dnia 20 września 2007r. – Monitor Polski Nr 68, poz. 754. Wzór formularza określony jest w Rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2005r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o 
zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat i sposobu przedstawiania tych 
informacji i danych (Dz. U. z 2005r. Nr 252, poz. 2128). 
W 2008r. 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 GDAŃSK 
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 pokojach i pod numerami telefonów: pokój 112 tel. (0-58) 32-61-671, pokój 
122 tel. (0-58) 32-61-679 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. 
 

NOWY OKRES ZASIŁKOWY 
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi informuje, iż 1 września 2008 rozpoczyna się nowy 
okres zasiłkowy wypłat świadczeń rodzinnych, który będzie trwał od 01.09.2008r. do 31.08.2009r. 
Druki wniosków na nowy okres zasiłkowy wydawane będą w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Rumi przy ul. Abrahama 17 - Dział Świadczeń Rodzinnych oraz w Urzędzie Miasta 
Rumi w Biurze Obsługi Mieszkańców, od 1 lipca 2008 r. Prawidłowo wypełnione wnioski należy 
składać w Dziale Świadczeń Rodzinnych, przy ul. Abrahama 17 w godzinach przyjęć interesantów. 
Informujemy, iż nie uległo zmianie kryterium dochodowe, uprawniające do pobierania świadczeń 
rodzinnych, które nadal wynosi 504,00 zł na osobę w rodzinie. W przypadku, gdy członkiem rodziny 
jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym 
albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w 
przeliczeniu na osobę nie przekracza 583,00 zł. 
Osobom ubiegającym się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy, które złożą wniosek wraz z 
wymaganymi dokumentami do dnia 31 lipca 2008 r., świadczenia rodzinne przysługujące za wrzesień 
2008 r. zostaną wypłacone w dniach 26.09 - 30.09.2008 r. Natomiast osobom ubiegającym się o 
świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy, które złożą kompletny wniosek w okresie od 
01.08.2008 r. do 30.09.2008 r., świadczenia rodzinne przysługujące za wrzesień 2008 r. zostaną 
wypłacone w dniach 27.10 - 30.10.2008 r. 
W zależności od dyspozycji świadczeniobiorcy, świadczenia rodzinne będą przekazywane każdego 
miesiąca na konto bankowe lub wypłacane w Urzędach Pocztowych na terenie Rumi. 
 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA RUMI  
 

o podjęciu uchwały  o przystąpieniu do sporządzenia 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 XXIX/216/2008 z dnia 19 czerwca 2008r.   o  przystąpieniu  do sporządzania zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,  dla terenu znajdującego się w rejonie ulic Gdańskiej, 
Dąbrowskiego, Piłsudskiego, Wybickiego, Derdowskiego, Gdyńskiej, Częstochowskiej . 
 
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego na piśmie  -  listownie lub 
w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Rumi  w terminie do dnia  21.07.2008r. 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku  oraz 
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 



      OGŁOSZENIE O ZAMIARZE NABYCIA LOKALU MIESZKALNEGO 
 

Burmistrz   Miasta  Rumi 
Ogłasza zamiar nabycia lokalu mieszkalnego własnościowego położonego w Rumi, w budynkach, w 

których gmina jest współwłaścicielem: 
1.   Kryteria zakupu lokalu: 
1)  powierzchnia lokalu 22 m2 – 45 m2, 
2)  lokal 1-, 2- lub 3-pokojowy, z kuchnią, łazienką, p.pokojem, 
3)  wyposażenie: instalacja zimnej wody, instalacja sieci kanalizacyjnej,instalacja elektryczna, instalacja 
grzewcza (z miejskiej sieci ciepłowniczej, kotłowni lokalnej  lub ogrzewanie własne: gazowe, olejowe, 
elektryczne lub piece kaflowe), 
4)  kuchnia wyposażona w jedno lub dwukomorowy zlewozmywak, kuchenkę gazową czteropalnikową z 
piekarnikiem lub równoważną użytkowo kuchenkę elektryczną, 
5)  łazienka lub wydzielone w.c. wyposażone w miskę ustępową z dolnopłukiem i sedesem z tworzywa 
sztucznego (nowe) umywalkę z baterią ,  
6)  łazienka wyposażona w wannę lub kabinę natryskową,  
7)  stolarka okienna i drzwiowa drewniana lub PCV, stan dobry, 
8)  wykończenie ścian – farba emulsyjna lub tapety, stan dobry,  
9)  do lokalu winno przynależeć pomieszczenie piwniczne lub gospodarcze, 
10)  stan podłóg – dobry, 
11)  lokal nadający się do zamieszkania bez dodatkowych remontów. 
2.  Oferta powinna zawierać:     
1)  Dane właściciela lokalu: 
             - osoba fizyczna (imię i nazwisko, adres, nr dowodu osobistego),   
             - inny podmiot (dokument potwierdzający funkcjonowanie na rynku). 
 2)  Dane lokalizacyjne przedmiotu sprzedaży tj.adres lokalu i jego oznaczenie ewidencyjne i numer księgi 
wieczystej, w której wpisany jest aktualny  właściciel lokalu.  
3)  Wykaz i powierzchnie poszczególnych pomieszczeń. 
4)   Szkic lokalu. 
5)  Cenę sprzedaży lokalu wraz z udziałem w gruncie. 
6)  Sposób zapłaty ceny sprzedaży (jednorazowo-raty).  
3.  Gmina Rumia zastrzega sobie prawo obejrzenia lokalu przed wyborem oferty. 
4.  Oferty w sprawie sprzedaży winny być składane w terminie nie później niż do dnia 31 lipca 2008r. w 
Sekretariacie Urzędu Miasta Rumi, pok.204, ul.Sobieskiego 7. 
5.  Burmistrz Miasta Rumi zastrzega sobie prawo nie dokonania wyboru którejkolwiek z ofert.  
6.  Szczegółowych informacji w sprawie udziela Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, pok.105, 
pod numerem telefonu (058) 6796524 oraz Naczelnik Wydziału Polityki Gospodarczej Mieszkaniowej i 
Ochrony Środowiska , pok.109, pod numerem telefonu (058) 6796503. 
7.  Najkorzystniejsza oferta stanowić będzie przedmiot rozpatrzenia na posiedzeniu Rady Miejskiej Rumi. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BEZPIECZNE MIASTO 

Powiatowe Centrum Powiadamiania 
Ratunkowego 

-112 

Policja -997 

Straż Pożarna -998 

Pogotowie Ratunkowe -999 

Pogotowie Gazowe -992 

Pogotowie Wodno-Kan. -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 Społecz. 
- 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 

Powiat. Centr. Pomocy Rodzinie - 0-58 672-40-63 

Komendant Pow. PSP - 0-58 672-22-22 

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

Prokuratura Rejonowa 
- 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 

NZOZ ul. Derdowskiego 24 - 0-58 671-15-11 

NZOZ ul. Katowicka 16 - 0-58 671-26-66 

NZOZ ul. Piłsudskiego 48A - 058 671-98-25 

Poradnia Medycyny Rodzinnej 
Panaceum ul. Katowicka 16 

- 0-58 671-72-10 

Koordynator Rat. Działań Med. - 0-58 302-13-31 

Powiatowa Stacja Sanit.-Epid - 0-58 672-74-23 

Szpital Specjalist. Wejherowo - 0-58 572-72-00 

Biuro Rachunkowe 
Rok zał. 1995 

zaprasza 
Rumia – Szmelta  
ul. Chabrowa 14 

 
Tel. 058-671-42-52 

Tel.kom.697 02 86 90 
e-mail:  

kolodziejczyk.m@wp.pl 

 

REKLAMA RTV 

SERVICE 

Naprawy, piloty, 

Sklep elektroniczny 

Rumia, ul. 

Tysiąclecia 6 

www.rtv-

service.invito.pl 

KWIACIARNIA KWIACIARNIA KWIACIARNIA KWIACIARNIA         BUKIECIKBUKIECIKBUKIECIKBUKIECIK    
Rumia, ul. Kościelna 12A 

 

Pn – Pt  w godz. 9 – 19   Sob w godz. 9 – 18 

Niedz w godz. 10 – 15 

 

Wiązanki ślubne, pogrzebowe, okolicznościowe, wieńce 

Tel. 880 252 770, 501 047 054 

DOSTARCZAMY KWIATY  NA TERENIE RUMI 

MAGIEL GORĄCY 
 

Rumia 
Ul. Gdańska 38 

 
Tel (058) 671-68-76 

 
Czynny: 

Pon. – pt. w godz. 11 – 19 
Sob. w godz. 10 - 14  

 



KALENDARZ IMPREZ – LIPIEC 2008 
Wystawy 

(pn., wt., cz., pt.) godz. 10.00-18.00 - „Galeria u Bibliotekarek” – Wystawa 
Rysunku Satyrycznego prezentowanego na Festiwalu Dobrego Humoru w 
Gdańskiej Galerii Dobrego Humoru, Miejska Biblioteka Publiczna ul. Pomorska 
11 

Festyny 
5-6 (sob.-niedz.) godz. 9.00-18.00 - XX Wystawa kaktusów i sukulentów 

Polskiego Towarzystwa Miłośników Kaktusów oddział Gdańsk z siedzibą w 
Rumi ul. Lipowa 2 w programie: spotkania z podróżnikami, występy artystyczne 
 
19 (sobota) godz. 16.00 „Letnia Biesiada”  festyn rodzinny: park przy MDK ul. 
Mickiewicza 19, org. MDK 

Koncerty 
2,9,16,23,30 (środy) godz. 19.00 Letnie Koncerty Organowe, Kościół 
NMPWW ul. Dąbrowskiego 26 a 
02.07  – Magdalena Molendowska (sopran), Błażej Musiałczyk (organy) 
09.07 – Ekkehard Saretz (organy – Niemcy) 
16.07 – Anton Doornhein (organy – Holandia) 
23.07 – Emanuele Cardi (organy – Włochy) 
30.07 – Maria Hilla (sopran – Polska), Karol Hilla (organy – Polska   
06.08 – Karol Białas (organy – Polska) 
13.08 – Eugeniusz Wawrzyniak (organy – Finlandia) 
 
13 (niedziela) godz. 16.00 Koncert Orkiestry Dętej Tadeusza Gruczy, park przy 
MDK ul. Mickiewicza      

Wycieczki rowerowe 
5 (sobota) godz. 9.30 – Kazimierz – Suchy Dwór – Babie Doły, org. 
Towarzystwo Rowerowe „Sama Rama” przy DK SM Janowo, zbiórka parking 
przy SP 9 ul. Stoczniowców 
12 (sobota) godz. 10.00 – Mrzezino – Osłonino – Beka - ujście Zagórzanki, org. 
Miejski Dom Kultury ul. Mickiewicza 19, zbiórka przy MDK  
19 (sobota) godz. 9.30 – Szmelta – Piekiełko – Bieszkowice - Zbychowo, org. 
Towarzystwo Rowerowe „Sama Rama” przy DK SM Janowo, zbiórka 
na parkingu przy SP 9 
26  (sobota) godz. 10.00  – Zbychowo – Nowy Dwór – Borowo – Bieszkowice, 
org. Miejski Dom Kultury ul. Mickiewicza 19, zbiórka przy MDK 

Wycieczki  autokarowe 
3 (czwartek) godz. 8.30 – Słupsk – Zamek Książąt Pomorskich DK SM Janowo, 
ul. Pomorska 11 
4 (piątek) godz. 9.00 – Potęgowo – Nadole,  org. MDK ul. Mickiewicza 19 
10 (czwartek) godz. 8.30 – Puck, org. DK SM Janowo ul. Pomorska 11 
17 (czwartek) godz. 8.30 – Lębork, org. DK SM Janowo, ul. Pomorska 11 
19 (sobota) godz. 9.00 - Wdzydze org. ZHP Hufiec Rumia ul. Włókiennicza 14a 
24 (czwartek) godz. 8.30 – Indiańska Wioska, org. DK SM Janowo, ul. 
Pomorska 11 
26 (sobota) godz. 9.00 - Szymbark org. ZHP Hufiec Rumia ul. Włókiennicza 14a 
31 (czwartek) godz. 8.30 – Gdynia, org. DK SM Janowo, ul. Pomorska 11 
(informacje o kosztach wycieczek u organizatorów) 

 
Zajęcia dla dzieci i młodzieży 

poniedziałki  
godz. 9.00-14.00 (7,14,21 lipca) Wakacje z tenisem, kort TKKF Orzeł ul. 
Mickiewicza 41, org. MOSiR 
godz.10.00-16.00 (7,14,21,28 lipca) Wakacyjna szkoła tańca, warsztaty 
plastyczne, szkółka gitary biwakowej, projekcje multimedialne, Dom 
Kultury SM „Janowo” ul. Pomorska 11, org. DK SM „Janowo” 
godz. 10.00-14.00 (21,28 lipca) Turnieje dzikich drużyn, gry i zabawy 
sportowe, Zespół Szkół  Ponadgimnazjalnych Nr 2 ul. Grunwaldzka 57, org. 
MDK  
godz. 15.00-19.00 (7,14,21,28 lipca) Wakacje z piłką, boisko SALOS ul. 
Świętopełka, org. MOSiR 
godz. 17.00-20.00 (14,21,28 lipca) Gry i zabawy dla wszystkich, boisko ul. I 
Maja, org. MOSiR  
godz. 18.00-20.00 (14,21,28 lipca) Turniej Piłki Siatkowej „3”, Osiedle 

Janowo - boisko ul. Pomorska, org. MOSiR  
wtorki  
godz. 9.00-14.00 (8, 15,22 lipca) Wakacje z tenisem, korty TKKF „Orzeł” ul. 
Mickiewicza 41, org. MOSiR  
godz. 9.00 (1,8,15,22,29 lipca) Wyjazdy do Multikina, org. DK SM „Janowo” 
godz.10.00-14.00 (22, 29 lipca) Turnieje dzikich drużyn, gry i zabawy 
sportowe, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 ul. Grunwaldzka 57, org. 
MDK 
godz. 17.00-20.00 (15,22,29 lipca) Gry i zabawy dla wszystkich, boisko ul. I 
Maja, org. MOSiR  
godz. 17.00-19.00 (1,8,15,22,29 lipca) Zajęcia w mini piłce nożnej, mini piłce 
siatkowej, unihokeju, boisko przy ZSS ul. Sabata 12, org. MOSiR 
godz. 18.00-20.00 (1,8 lipca) Letni Turniej Unihokeja – boisko SALOS ul. 
Kościelna, org. MOSiR 
godz.18.00-20.00 (8,15,22,29 lipca) Turniej Piłki Siatkowej „2”, Boisko 
SALOS, ul. Kościelna, org. MOSiR 
 
środy  
godz. 9.00 (23 lipca)  Bawimy się w teatr, ESS, org. Ognisko Pracy 
Pozaszkolnej 
godz. 9.00-14.00   (9,16,23 lipca)  Wakacje z tenisem, kort TKKF Orzeł ul. 
Mickiewicza 41, org. MOSiR 
godz. 10.00-16.00 (2,9,16,23,30 lipca)  Wakacyjna szkoła tańca, warsztaty 
plastyczne, szkółka gitary biwakowej, projekcje multimedialne, Dom 
Kultury SM „Janowo” ul. Pomorska 11, org. DK SM „Janowo” 
godz. 10.00-14.00 (23,30 lipca) Turnieje dzikich drużyn, gry i zabawy 
sportowe, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 ul. Grunwaldzka 57, org. 
MDK 

godz. 15.00-19.00 (2,9,16,23,30 lipca)  Wakacje z piłką, Boisko MOSiR, ul. 
Wrocławska,org. MOSiR 
godz. 17.00-20.00 (16,23,30 lipca) Gry i zabawy dla wszystkich, boisko ul.I 
Maja, org. MOSiR  
godz. 18.00-20.00 (2,9,16,23,30 lipca) Turniej Streetball, Boisko, ul. 
Pomorska, org.MOSiR 
czwartki  
godz. 9.00  (3 lipca)  Zwiedzamy Teatr Miejski w Gdyni, Ognisko Pracy 
Pozaszkolnej, org. Ognisko Pracy Pozaszkolnej 
godz. 9.00-14.00 (10,17,24 lipca)  Wakacje z tenisem, korty TKKF „Orzeł” ul. 
Mickiewicza 41, org. MOSiR 
godz. 10.00-14.00 (31 lipca) Turnieje dzikich drużyn, gry i zabawy sportowe, 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 ul. Grunwaldzka 57, org. MDK 
godz. 17.00-20.00 (17,24,31 lipca) Gry i zabawy dla wszystkich, boisko ul.I 
Maja, org. MOSiR  
godz. 17.00-19.00 (3,10,17,24,31 lipca) Zajęcia w mini piłce nożnej, mini 
piłce siatkowej, unihokeju, boisko przy ZSS ul. Sabata 12, org. MOSiR 
godz. 18.00-20.00 (3,10 lipca) Letni Turniej Unihokeja – boisko SALOS ul. 
Kościelna, org. MOSiR 
godz. 18.00-20.00 (10,17,24,31 lipiec) Turniej Streetball, Boisko SALOS, ul. 
Kościelna, org. MOSiR 
piątki 
godz. 9.00-14.00   (11,18 lipca)  Wakacje z tenisem  korty TKKF Orzeł ul. 
Mickiewicza 43, org. MOSiR 
godz. 10.00-16.00 (4,11,18,25 lipca)  Wakacyjna szkoła tańca, warsztaty 
plastyczne, szkółka gitary biwakowej, projekcje multimedialne, Dom 
Kultury SM „Janowo” ul. Pomorska 11, org. DK SM „Janowo” 
godz. 10.00-14.00 (25 lipca) Turnieje dzikich drużyn, gry i zabawy sportowe, 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 ul. Grunwaldzka 57, org. MDK 
soboty  
godz. 9.00 (5 lipca)  Lato na plaży – Scena Letnia w Gdyni, Ognisko Pracy 
Pozaszkolnej,  org. Ognisko Pracy Pozaszkolnej 
godz. 10.00-16.00  (12,19,26 lipca) Turniej  „Piątek piłkarskich” kategoria 10-
15 lat, boisko ul. Sabata, org. MOSiR 
godz. 10.00-14.00 (26 lipca) Turnieje dzikich drużyn, gry i zabawy sportowe, 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 ul. Grunwaldzka 57, org. MDK 
godz. 16.00-21.00 (26 lipca) Turniej „Piątek piłkarskich” kategoria OPEN, 
boisko ul. Sabata, org. MOSiR  
niedziela 
godz. 12.00-18.00 (27 lipca) Turniej „Piątek piłkarskich” kategoria OPEN, 
boisko ul. Sabata, org. MOSiR  

Półkolonie 
od 30 czerwca do 1 lipca  i 7 do 11 lipca - Parafia NMPWW Oratorium ul. 
Dąbrowskiego 26 tel. 058 771-31-11 
od 30  czerwca do 5 lipca - Parafia Św. Krzyża ul. Kościelna 20 tel. 058 671-
01-10 
od 21 do 25 lipca, od 28 lipca do 1 sierpnia - Parafia Św. Józefa i Św. Judy 
Tadeusza ul. Podgórna 1, tel. 058 671-16-05 

Zajęcia otwarte  
(od poniedziałku do piątku) 

godz. 10.00-15.00 (30 czerwca do 11 lipca), Caritas Centrum im. Św. Siostry 
Faustyny ul. Zawadzkiego 8a, spotkania i zabawy integracyjne z dziećmi i 
młodzieżą. 

Turnieje 
godz. 9.00-14.00 (18 lipca) piątek, Wakacyjny Turniej Tenisa Ziemnego, korty 
TKKF Orzeł Rumia, ul. Mickiewicza 41 

Kryta Pływalnia  
(od poniedziałku do piątku) 

godz. 8.00-17.00 od 21 lipca, wstęp 2 zł za okazaniem legitymacji szkolnej 
(bezpłatna nauka pływania w godz. 9.30-14.00- zapisy tel. 058-679-44-09) 

 
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 „Dom Harcerza” ul. Włókiennicza 14a, tel. 058 671-08-44 
MBP ul. Pomorska 11, tel. 058 671-83-04 

 
Szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio u organizatorów. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w kalendarzu. 
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).  
 

 
 
 

KANCELARIA    ADWOKACKA 
 

Adwokat   Jolanta  Milko 

 

Rumia ul. Dąbrowskiego 29 

 

tel/fax. (058) 771-07-41   kom. 604 

274.797 
 

pon.- pt. 12.00 – 19.00 

 



POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE, 

DOSTAWY I USŁUGI 
Burmistrz Miasta Rumi 

informuje, że w miesiącu Lipcu zostało zaplanowane ogłoszenie otwarcia 
postępowań publicznych na następujące zadania: 

 
1. Budowa nawierzchni drogowej oraz kanalizacji deszczowej w ul. 

Polnej. 
2. Budowa nawierzchni drogowej oraz kanalizacji deszczowej w ul. 

Garbarskiej. 
3. Budowa nawierzchni drogowej oraz kanalizacji deszczowej w ul. 

Strzeleckiej. 
4. Budowa boisk w ramach programu „Blisko boisko – Orlik 2012” 
5. Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej nr 10 w Rumi.  

 
Pełne ogłoszenia dotyczące tych postępowań zostaną opublikowane w 
momencie ich wszczęcia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi oraz na 
stronie internetowej: www.rumia.eu w   BIP . Szczegółowych informacji udziela 
Referat Zamówień Publicznych – tel. 058-679-65-74. 
 

OGŁOSZENIA O WYNIKACH  
POSTĘPOWAŃ W M-CU CZERWCU 2008 

 
Burmistrz Miasta Rumi informuje o wynikach postępowań publicznych 

rozstrzygniętych w m-cu Czerwcu  2008: 
 
1.  W postępowaniu Nr ZP/341/13/PN/IM/08 prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na remont ulicy Wileńskiej – na odcinku od ulicy 
Wrocławskiej do ulicy Krakowskiej 
     Liczba ofert otrzymanych – 6 
     Liczba ofert odrzuconych lub zwróconych bez rozpatrywania – 1 

 
WYBRANY WYKONAWCA: 

      Oferta nr 6 
1) Nazwa: BOB-ROLLO sp. z o.o.; 
2) Siedziba i adres: 84-230 Rumia, ul. Młyńska 8; 
3) Zaproponowana cena brutto: 417.920,33 zł; 
4) Liczba otrzymanych punktów: 400,00.  

Wybrany wykonawca zaproponował najniższą cenę. Jedynym kryterium w 
prowadzonym postępowaniu była zaoferowana cena. Zgodnie z art. 72 ust. 2 
Ustawy Pzp, Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy, który zaoferował 
najniższą cenę.  

 
POZOSTAŁE ZŁOŻONE OFERTY 

      Oferta nr 1 
1) Nazwa: Przedsiębiorstwo Drogowe „GDYNIA” sp. z o.o.; 
2) Siedziba i adres: 81-061 Gdynia, ul. Handlowa 27; 
3) Zaproponowana cena brutto: 526.686,55 zł; 
4) Liczba otrzymanych punktów: 317,40. 

      Oferta nr 2 
1) Nazwa: Olgierd Hewelt, Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe 

„OL-TRANS”; 
2) Siedziba i adres: 84-123 Połchowo - Mrzezino, ul. Lipowa 6; 
3) Zaproponowana cena brutto: 567.033,87 zł; 
4) Liczba otrzymanych punktów: 294,80.  

      Oferta nr 3 

1) Nazwa: Przedsiębiorstwo Budowlane „WACIŃSKI”, Witold Waciński; 

2) Siedziba i adres: 83-307 Kiełpino, ul. Długa 15; 

3) Zaproponowana cena brutto: 502.514,23 zł; 

4) Liczba otrzymanych punktów: 332,68. 
     Oferta nr 4 

1) Nazwa: ZOMBRUK Adam Płocki; 
2) Siedziba i adres: 84-240 Reda, ul. Pucka 21; 
3) Zaproponowana cena brutto: 488.295,27 zł; 
4) Liczba otrzymanych punktów: 342,36. 

      Oferta nr 5 - odrzucona 
1) Nazwa: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „JMZ”; 
2) Siedziba i adres: 84-200 Wejherowo, ul. Przemysłowa 20; 

2. W postępowaniu Nr ZP/341/14/PN/IM/08 prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na budowę przepustu na skrzyżowaniu ul. Zielarskiej i ul. 
Batorego w Rumi 
       Złożonych ofert – 1, z czego odrzucono : 0. 

 
WYBRANY WYKONAWCA 

       Oferta nr 1 
       1) Nazwa: Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych „REWERS” S.C.;         
       2) Siedziba i adres: 84-214 Bożepole Wielkie, ul. Długa 23; 
       3) Zaproponowana cen brutto: 413.086,53 zł; 
       4) Liczba otrzymanych punktów: 400,00 
Wybrana oferta była ważną i jedyną ofertą złożoną w postępowaniu. Jedynym 
kryterium wyboru oferty była cena. 
3. W postępowaniu Nr ZP/341/12/PN/IM/08 prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na budowę trybun na stadionie miejskim w Rumi (obiekt 
MOSiR-u) 
       Złożonych ofert – 2, z czego odrzucono : 0. 

 
WYBRANY WYKONAWCA 

       Oferta nr 1 
       1) Nazwa: „WASKO” Piotr Dawidowski;         

       2) Siedziba i adres: 84-230 Rumia, ul. Kosynierów 37/7; 
       3) Zaproponowana cen brutto: 2.078.422,80 zł; 
      4) Liczba otrzymanych punktów: 400,00 
      Wybrana oferta była ważną i najtańszą ofertą złożoną w postępowaniu. 
Jedynym kryterium  wyboru oferty była cena. 
       Oferta nr 2 
       1) Nazwa: Przedsiębiorstwo Budowlano-Energetyczne „MEGA” S.A.;         
       2) Siedziba i adres: 81-038 Gdynia, ul. Hutnicza 42; 
       3) Zaproponowana cen brutto: 2.597.316,10 zł; 
      4) Liczba otrzymanych punktów: 320,00 
4.   W postępowaniu Nr ZP/341/15/PN/IM/08 prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na wykonanie nawierzchni oraz kanalizacji deszczowej w ul. 
Kilińskiego w Rumi. 
       Liczba ofert otrzymanych – 5 
       Liczba ofert odrzuconych lub zwróconych bez rozpatrywania – 0 
WYBRANY WYKONAWCA: 
      Oferta nr 3 

1) Nazwa: Firma „G.M.M.”, Marzena Gaffka; 
2) Siedziba i adres: 84-106 Leśniewo, Tyłowo-Dąbrowa 28; 
3) Zaproponowana cena brutto: 792.674,17 zł; 
4) Liczba otrzymanych punktów: 400,00. 

Wybrany wykonawca zaproponował najniższą cenę. Jedynym kryterium w 
prowadzonym  postępowaniu była zaoferowana cena. Zgodnie z art. 72 ust. 2 
Ustawy Pzp, Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy, który zaoferował 
najniższą cenę.  

 
POZOSTAŁE ZŁOŻONE OFERTY 

      Oferta nr 1 
1) Nazwa: Olgierd Hewelt, Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe 

„OL-TRANS”; 
2) Siedziba i adres: 84-123 Połchowo - Mrzezino, ul. Lipowa 6; 
3) Zaproponowana cena brutto: 830.673,73 zł; 
4) Liczba otrzymanych punktów: 381,72.  

      Oferta nr 2 
1) Nazwa: Przedsiębiorstwo Budowlane „WACIŃSKI”, Witold Waciński; 
2) Siedziba i adres: 83-307 Kiełpino, ul. Długa 15; 
3) Zaproponowana cena brutto: 880.128,74 zł; 
4) Liczba otrzymanych punktów: 360,04. 

      Oferta nr 4 
1)  Nazwa: BOB-ROLLO sp. z o.o.; 
2)  Siedziba i adres: 84-230 Rumia, ul. Młyńska 8; 
3) Zaproponowana cena brutto: 946.503,18 zł; 
4) Liczba otrzymanych punktów: 335,00.  

      Oferta nr 5  
1) Nazwa: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „JMZ”; 
2) Siedziba i adres: 84-200 Wejherowo, ul. Przemysłowa 20; 
3) Zaproponowana cena brutto: 822.102,48 zł; 
4) Liczba otrzymanych punktów: 385,68.  
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