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Z SESJI  
RADY MIEJSKIEJ RUMI 

W drugiej połowie grudnia 2007 roku 
odbyły się dwie sesje Rady Miejskiej Rumi, 
w dniach: 20 i 27 grudnia. Pierwsza 
poświęcona była sprawom bieżącym, a 
druga – uchwaleniu budżetu miasta Rumi 
na 2008 rok.  

Na XX sesji Rady Miejskiej Rumi radni przyjęli 
plan i tematykę sesji  Rady w 2008 roku oraz plan 
pracy Komisji Rewizyjnej, także na ten rok.  

Zdecydowali także o przystąpieniu Rumi do 
kilku projektów. Pierwszy, to „Turystyczny szlak 
Północnych Kaszub”. Projekt wystartuje w 
konkursie o dofinansowanie ze śródków Unii 
Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego). Oprócz Rumi w projekcie 
uczestniczy będą także: Kosakowo (jako lider 
projektu), Puck, Krokowa, Reda. Wejherowo i 
Gniewino. Dzięki projektowi rozbudowana 
zostanie infrastruktura rowerowa, biegnąca przez 
kilka gmin.  
Drugim projektem, do którego Rumia przystąpiła, 
jest projekt realizowany w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Szkołę 
Języków Obcych YES! Będzie on 
współfinansowany z europejskiego Funduszu 
Społecznego. Projekt zakłada darmowa naukę 
jęz. angielskiego, niemieckiego i obsługi 
komputera dla osób pracujących lub 
prowadzących działalność gospodarczą. 

Radni zdecydowali także o udzieleniu 
Szpitalowi Specjalistycznemu im. F. Ceynowy w 
Wejherowie, dotacji na zakup sprzętu 
medycznego w wysokości 48 tys. zł. Przyznali 
także środki finansowe (12 tys,. zł) na 
dofinansowanie wynagrodzenia policjantów 
pełniących służbę poza normalnymi godzinami 
pracy w środkach komunikacji miejskiej na 
terenie Rumi. 

W toku obrad radni uchwalili także m.in.: 
zmiany w budżecie miasta na 2007 rok, zasady 
realizacji inicjatyw lokalnych w zakresie inwestycji 
i remontów na terenie Rumi, regulamin 
wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w 
szkołach i przedszkolach prowadzonych przez 
miasto Rumię.  

Sesja, która odbyła się w ostatni piątek grudnia 
ubiegłego roku, była w całości poświęcona 
uchwaleniu budżetu miasta na 2008 rok. Radni 
koalicji PO- PIS wnieśli około 20 zmian, których 
celem było przesuniecie jak największej ilości 
środków z przeznaczeniem na budowę dróg 
gminnych. Zgodnie z uchwalonym budżetem, 
zaplanowano wydatki w wysokości nieco ponad 
148 tys. zł, przy dochodach wysokości  prawie 
111,5 mln zl i deficycie ponad 36 mln zł. Na 
inwestycje dróg gminnych i powiatowych 
zaplanowano wydanie prawie 50 mln zł. 

W głosowaniu nad ostateczną wersją budżetu 
nie brali udziału radni Klubu Gospodarność, 
uznając go - po wprowadzonych zmianach - za 
fikcyjny i niemożliwy do zrealizowania. Klub 
wyraził swoją opinię w wydanym podczas sesji 
oświadczeniu.  

 

BEZ  PODATKU ZA PSA 
 
Urząd Miasta Rumi informuje, że zgodnie ze 
zmianą do Ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych, od 1 stycznia 2008 roku wprowadzono 
opłatę za psa, która zastępuje obowiązujący do 
31 grudnia 2007 roku podatek od posiadania psa. 
Obecnie, opłata ma charakter fakultatywny 
(nieobowiązkowy), a gminy mogą wprowadzić 
taką opłatę lub z niej zrezygnować. Gmina Rumia 

nie podjęła uchwały o wysokości opłaty, w 
związku z czym taka opłata nie obowiązuje.  
  

 Burmistrz Miasta Rumi Elżbieta Rogala-Kończak  
serdecznie zaprasza na  

 
Akcję Honorowego Oddawania Krwi, 

która odbędzie się w niedzielę 13 stycznia 2008r.  

 
w „Panaceum” NZOZ Poradni Medycyny Rodzinnej  

(Rumia-Janowo, ul. Katowicka 16) 
 

Rejestracja w godz. 8.00 – 14.00 
 

Podczas akcji na krwiodawców czekać będą atrakcyjne 
upominki! 

Sponsorzy upominków:  
Delikatesy „ALBO”, Kwiaciarnia „Asia”, AXEL  COMPUTER Taxi, Bank 
Rumia, Castorama, Auchan Rumia, Pizza Rest Cafe „Credence”, Pizzeria 
NAPOLI, Villa Virgo, Hotel SPA „Faltom”, Cukiernia „KUBUŚ”, KUMMER, 
PRORYB, P.P.U.H Sopel, MEBLOMAK. 
    

BURMISTRZ MIASTA RUMI  
 

apeluje do mieszkańców, aby płacili podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie 
skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania (Urząd Skarbowy w Wejherowie), a nie 

zameldowania. 
(wystarczy mieszkać w Rumi nawet 1 dzień w 2007 roku). 

 
W ten sposób przyczyniają się do wzrostu dochodów miasta, w którym mieszkają, ponieważ 

39,34 % ich podatku PIT wraca do Rumi. 
(podstawa prawna: art. 45 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) 

 
 

OSTATNI DZWONEK NA WYMIANĘ DOWODU OSOBISTEGO!!! 
Drodzy Mieszkańcy! 

 
Przypominam, że istnieje ustawowy obowiązek wymiany dowodów osobistych, wydanych przed dniem 

1 stycznia 2001 r., (starego typu - zielone książeczkowe). 
Apeluję, aby niezwłocznie składać wnioski o nowy dowód. Uchwaloną przez Sejm w dniu 7 września 

br. ustawą, wydłużono jedynie okres posługiwania się starymi, książeczkowymi dowodami osobistymi  
jedynie do dnia 31 marca 2008 roku. 

 
W celu wymiany dowodu osobistego należy zgłosić się osobiście, osobiście wypełnić odręcznie 

wniosek o wydanie dowodu osobistego (wniosek do pobrania w urzędzie lub na stronie internetowej 
urzędu miasta). Dowód osobisty odbiera się również osobiście.  

 
Do wniosku należy dołączyć: 

 
- 2 aktualne fotografie o wymiarach 35 x 45 mm bez nakrycia głowy w pozycji lewego półprofilu z widocznym 
lewym uchem (bez kolczyka) – przedstawiające wyraźny wizerunek twarzy osoby, 
- oryginał skróconego odpisu aktu urodzenia bądź małżeństwa w zależności od stanu cywilnego (do wglądu) – 
akt urodzenia - panny i kawalerowie;  akt małżeństwa - osoby, które kiedykolwiek wstępowały w związek 
małżeński (tj. mężatka/wdowa/rozwódka/żonaty/wdowiec/rozwodnik), 
- w przypadku osób, których dowód osobisty został wystawiony w Rumi, jeżeli dane zawarte w dowodzie nie 
uległy zmianie, a w dokumentacji dowodowej znajdują się odpisy akt stanu cywilnego wnioskodawcy, 
składanie tych odpisów nie jest wymagane, 
- dowód wpłaty 30 zł za  wydanie dowodu osobistego wniesiony w kasie Urzędu Miasta Rumi lub na konto 44 
83510003 0000 2394 2000 00 20, 
- w przypadku osób na stałe mieszkających za granicą – aktualny polski paszport lub poświadczenie 
obywatelstwa polskiego, 
-  stary dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem (do wglądu). 

Wnioski o wydanie dowodu osobistego można składać w godzinach pracy urzędu: 
 

poniedziałek 7.30-17.00 wtorek 7.30-15.30 środa 9.00-17.00 czwartek 7.30-15.30 piątek 7.30-15.30 
 

w Biurze Obsługi Mieszkańców stanowisko nr 2. 
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (0-58) 679-65-28 lub pocztą elektroniczną 
wso@um.rumia.pl  

Burmistrz Miasta Rumi 
Elżbieta Rogala-Kończak 



„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 
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń 
Druk: Z.P. MERKO 84-230 Rumia, 
ul. Tatrzańska 10, tel. 058 671 20 66 

 

PRACA W URZĘDZIE 
 

Burmistrz Miasta Rumi 
ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy 

w Urzędzie Miasta Rumi: 
- Inspektor w Wydz. Ogólno-Organizacyjnym 
w pełnym wymiarze czasu pracy 
- Podinspektor w Wydz. Inżynierii Miejskiej 

- w pełnym wymiarze czasu pracy 
- Inspektor w Wydz. Urbanistyki i 
Architektury 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 w 10 stycznia (nazwiska 
zaczynające się na A – K)  i 11 stycznia 
(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 30 stycznia 2008 
roku.  
Osoby nie posiadające prawa do zasiłku 
składają oświadczenia w trybie indywidualnym 
– co trzy miesiące - w dniu wyznaczonym przez 
pracownika Powiatowego Urzędu Pracy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

DOKUMENTACJA SUBSTANCJI GROŹNYCH DLA 
ŚRODOWISKA   

 
Burmistrz Miasta informuje, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, właściciel, użytkownik 

wieczysty lub zarządca nieruchomości, a także obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji 
przemysłowej  lub innego miejsca zawierającego substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla 
środowiska, w szczególności: azbest (np.: pokrycia dachowe), PCB – polichlorowane bifenyle  (np.: 
transformatory i kondensatory energetyczne), jest obowiązany do dokumentowania rodzaju, ilości i miejsc ich 
występowania oraz sposobu ich eliminowania.  
 
- Informacja dotycząca azbestu – winna być przygotowana zgodnie z załącznikiem nr 2 lub nr 3 do 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie 
wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania 
instalacji i urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876).  
Informacja podlega corocznej aktualizacji w terminie do 31 stycznia każdego roku. 
 
- Informacja dotycząca PCB – winna być przygotowana zgodnie z załącznikiem nr 2 lub nr 3 do 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wymagań  
w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla 
środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń,  
w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. 
Nr 96, poz. 860).  

Osoby wykorzystujące PCB, składają informację w terminie miesiąca po przeprowadzonej 
inwentaryzacji urządzeń lub instalacji, w których były lub są wykorzystywane PCB. Osoby fizyczne, nie 
będące przedsiębiorcami przedkładają ww. informację burmistrzowi miasta, natomiast przedsiębiorcy 
informację przekazują marszałkowi województwa. 

Ponadto informujemy, iż wykorzystywanie azbestu lub wyrobów zawierających azbest dopuszcza się 
w użytkowanych instalacjach lub urządzeniach nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2032 roku. 

Wykorzystywanie PCB dopuszcza się w użytkowanych urządzeniach lub instalacjach, nie dłużej 
niż do dnia 30 czerwca 2010 roku. 
 

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta Rumi – www.rumia.eu 
� zakładka: ochrona środowiska, a także w Wydziale Polityki Gospodarczej Mieszkaniowej i Ochrony 

Środowiska Urzędu Miasta Rumi - pok. 108, tel. 679-65-60. 
 

ODŁAWIANIE WAŁĄESAJĄCYCH SIĘ ZWIERZĄT 
 

Urząd Miasta Rumi informuje, że wałęsające się i zabłąkane na terenie miasta zwierzęta odławiane są w roku 
2008 w drugą środę i czwartą sobotę miesiąca. 

Odłowami zajmuje się firma „CANIS” z Pucka, zwierzęta przekazywane są do schroniska dla psów „Bajer” w 
Małoszycach. 

Kontakty:  
Firma CANIS: Krzysztof Linard, ul. Przebendowskiego 23/10, Puck  
Schronisko "Bajer" w Małoszycach: Sławomir Twardziak tel. 503-784-107, 508-360-305; czynne od 
poniedziałku do soboty w godz. 8:00 - 14:00 

 

 

REKLAMA RTV 

SERVICE 

Naprawy, piloty, 

 

Sklep elektroniczny 

 

Rumia, ul. Tysiąclecia 

6 

www.rtv-

service.invito.pl 

Rumianek 
Sklep Zielarsko-Medyczny 

Ul. Starowiejska 2a/10, Rumia 
Pawilon koło dworca PKP 

Zioła Leki Kosmetyki 
Pn – Pt 10 – 18 
Sobota 10 – 14 

FACHOWA PORADA 
TEL. 058 671-45-56 

 

 

MAGIEL GORĄCY 

Rumia 

Ul. Gdańska 38 

Tel.: (058) 671-68-76 

Czynny: 

pon – pt: w godz. 11 – 19 

sob: w godz. 10 – 14 
 

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 

 

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 
  

 



KONKURS DLA NAJMŁODSZYCH 
„MÓJ WYMARZONY DOM Z LEROY MERLIN” 

 

 
 

Pod patronatem Burmistrza Miasta Rumi Elżbiety Rogali-Kończak 
 

Burmistrz Miasta Rumi, Elżbieta Rogala-Kończak, wspólnie z Leroy Merlin Rumia, 
zapraszają wszystkie dzieci z Rumi do udziału w konkursie „Mój wymarzony dom z Leroy Merlin”. Fundatorem 
nagród jest Leroy Merlin Rumia, który zostanie otwarty w naszym mieście jeszcze w tym miesiącu. 

W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Każde dziecko może wykonać 1 prace w 
dowolnej technice, pod warunkiem, ze praca nie będzie przekraczać formatu A4. Prace można dostarczać do 
30 stycznia 2008 roku do punktu informacyjnego Leroy Merlin (od otwarcia sklepu w dniu 19 stycznia br.) oraz 
Miejskiego Domu Kultury, przy ul. Mickiewicza 19.  
 W konkursie mogą uczestniczyć szkoły, klasy, świetlice, domy dziecka, ośrodki i domy kultury oraz 
osoby indywidualne. Regulamin konkursu przewiduje 3 nagrody główne w dwóch kategoriach wiekowych oraz 
5 do10 wyróżnień, a także nagrody za uczestnictwo w konkursie dla każdego uczestnika. 
 Zachęcamy wszystkie dzieci do udziału w konkursie. Naprawdę warto, bo laureaci konkursu otrzymują 
wartościowe nagrody: I miejsce – Sony PlayStation 2. Nagroda o wartości ok. 600 zł, II miejsce – 
odtwarzacz mp4. Nagroda o wartości do 300 zł, III miejsce – odtwarzacz mp3. Nagroda o wartości do 
100 zł, Wyróżnienia - klocki Lego lub lalki Barbie. 
 Nagrodzone i wyróżnione prace będzie można oglądać na wystawie pokonkursowej w pasażu sklepu 
Leroy Merlin, a potem w Miejskim Domu Kultury przy ul. Mickiewicza 19 w Rumi do końca lutego 2008r. 
Więcej na temat konkursu oraz imprezy z okazji otwarcia hipermarketu Leroy Merlin i innych akcji społecznych 
na stronach: www.miasto.rumia.pl, www.leroymerlin.pl, www.strategia.fm   
 

 
Współorganizator konkursu oraz SPONSOR NAGRÓD 

hipermarket budowlano-dekoracyjny  
LEROY MERLIN RUMIA 

 

 
 
                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Uprzejmie informujemy o przeniesieniu 
Indywidualnych Praktyk Lekarskich 

 
lekarzy dentystów : 

 
Magdaleny i Kacpra Gomułki 

 
z ulicy Sobieskiego 10a w Rumi  

na ulicę Chopina 10 w Wejherowie 
tel.: 0-58 677-08-70 ; 0-509-637-865 



Reklama AXEL TAXI – 4x6 

cm 

KALENDARZ IMPREZ – STYCZEŃ 2008 
 

02 - 15  „Galeria u Bibliotekarek” - Andrzej Sobieraj wystawa 
malarstwa olejnego; Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Pomorska 11; MBP 
02 - 15  „Galeria Signum” - wystawa fotograficzna „Irak jakiego nie 
znacie” autorstwa Radosława Tyślewicza – doradcy ekonomicznego 
polskiej misji wojskowej w Iraku; Dom Kultury SM Janowo, ul. Pomorska 
11; org. DK SM Janowo 
 
12 (sobota) godz. 11.00; mecz piłki siatkowej - liga juniorek - EC 
WYBRZEŻE TPS RUMIA - ENERGA GEDANIA I; Hala Widowiskowo-
Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49; org. EC Wybrzeże TPS Rumia 
godz. 15.00; RUMSKA LIGA HALOWA - VII edycja - kategoria open MKS 
ORKAN Rumia; Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49; 
org. MKS ORKAN Rumia 
13 (niedziela) godz. 13.00; Koncert Kolęd w wykonaniu Orkiestry 
Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku; Kościół św. 
Jana z Kęt, ul. Stoczniowców 23; org. DK SM Janowo 

 
XVI Miejski Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

 
Akcja Honorowego Oddawania Krwi; godz. 8.00 – 14.00 Poradnia 
Medycyny Rodzinnej „Panaceum” ul. Katowicka 16 
Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49; MOSiR 
godz. 14.00 – występy;  
godz. 20.00 - światełko do nieba – stadion  MOSiR;  
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Janowie; Dom Kultury SM 
"Janowo", ul. Pomorska 11;  
godz. 16.00; Koncert z cyklu „Janowski Salon Muzyczny” – 
„Szlagiery wszechczasów” w wykonaniu Orkiestry Morskiego 
Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku 
godz. 17.00; występy artystyczne przedszkola "Iskierka" nr 5 oraz 
Przedszkola nr 6 – "Janowiaczek", pokazy żąglerki w wykonaniu 
mistrzów świata Braci Formellów z Gdyni, pokazy taneczne – grupa 
EMBI  
19 (sobota) godz. 9.00; RUMSKA LIGA HALOWA - VIII edycja - kategoria 
open MKS ORKAN Rumia; Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. 
Mickiewicza 49; org. MKS ORKAN Rumia  
godz. 18.00; mecz piłki siatkowej - II liga kobiet grupa I - EC 
WYBRZEŻE TPS RUMIA - ENERGA GEDANIA II GDAŃSK; Hala 
Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49; org.EC Wybrzeże TPS 
Rumia 
20 (niedziela) godz. 15.00; mecz piłki ręcznej kobiet ekstraklasa KS 
ŁĄCZPOL GDYNIA - KPR RUCH CHORZÓW; Hala Widowiskowo-
Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49; org. KS Łączpol Gdynia 
godz. 15.00; Karnawałowy Bal Przebierańców; Klub Parafialny Św. Józefa 
I Św. Judy Tadeusza; org. Parafia 
godz. 16.00; koncert kolęd w wykonaniu Chóru Św. Cecylii; Kościół św. 
Krzyża, ul. Kościelna 20, org. Parafia  
26 (sobota) godz. 9.00; RUMSKA LIGA HALOWA - VIII edycja - kategoria 
open MKS ORKAN Rumia; Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. 
Mickiewicza 49; org.MKS ORKAN Rumia  
godz. 16.00; Mistrzostwa Województwa Kadetek w Piłce Siatkowej z 
udziałem EC WYBRZEŻE TPS RUMIA; Hala Widowiskowo-Sportowa 
MOSiR ul. Mickiewicza 49; org. EC Wybrzeże TPS Rumia 
godz. 17.00; Koncert Piosenek Agnieszki Osieckiej w wykonaniu 
artystów Teatru Muzycznego z Gdyni; Miejski Dom Kultury ul. 
Mickiewicza 19; org. MDK 
27 (niedziela) godz. 9.00; Mistrzostwa Województwa Kadetek w Piłce 
Siatkowej z udziałem EC WYBRZEŻE TPS RUMIA; Hala Widowiskowo-
Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49; org. EC Wybrzeże TPS Rumia  
godz. 15.00; mecz piłki ręcznej kobiet ekstraklasa KS ŁĄCZPOL 
GDYNIA - ŁĄCZNOŚCIOWIEC SZCZECIN; Hala Widowiskowo-Sportowa 
MOSiR ul. Mickiewicza 49; org. KS Łączpol Gdynia 
 

„Zima 2008” według odrębnego kalendarza 
 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w kalendarzu. 
Kalendarz dostępny na stronie www.rumia.eu /aktualności/kalendarz 

imprez 
 

Organizatorzy: 
MOSiR, ul. Mickiewicza 49, tel. 058 771-17-37;  
MDK, ul. Mickiewicza 19, tel. 058 671-07-37;  
DK SM Janowo, ul. Pomorska 11, tel. 058 671-82-93;  
MBP, ul. Pomorska 11, tel. 058 671-83-04;  
CARITAS, ul. Zawadzkiego 8 A tel. 058 671-48-30; 
Kościół Św. Jana z Kęt, ul. Stoczniowców 23, tel. 058 771-24-77; 
Kosciół Św. Józefa i Św. Judy Tadeusza, ul. Podgórna 1, tel. 058 671-
16-05. 

FERIE ZIMOWE W RUMI 
 
W tym roku na ferie zimowe dla dzieci i młodzieży w Rumi miasto 

przeznaczyło około 25 tys. zł. W organizację dwutygodniowych zimowych 
wakacji włączą się organizacje pozarządowe działające w Rumi, placówki 
kulturalne, oświatowe, MOSiR oraz rumskie parafie.  

Dużą atrakcja dla dzieci i młodzieży będzie na pewno kryta pływalnia 
przy ul. Rodziewiczówny 8, która proponuje promocyjne ceny wstępu na 
basen – 2 zł (po okazaniu legitymacji szkolnej). Pływalnia będzie czynna 
od poniedziałku do piątku w godz. od 8 do 17, natomiast w godz. od 8 do 
14 będzie można zapisać się na Zimową Naukę Pływania (tel. 058 679-44-
09.) 

Zajęcia sportowo-rekreacyjne, kulturalne, taneczne, czy gry 
zespołowe proponują następujące placówki oświatowe:  Szkoła 
Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 6, Szkoła Podstawowa Nr 10, 
Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2, Zespół Szkół Ogólnokształcących, 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Zespół Szkół Specjalnych Nr 3, 
Ekologiczna Szkoła Społeczna oraz Ognisko Pracy Pozaszkolnej.  
Zimowiska organizują: Związek Harcerstwa Polskiego, Parafia pw. 
Świętego Krzyża oraz Oratorium przy ul. Dąbrowskiego.  

Rozgrywki sportowe (w piłce nożnej, piłce siatkowej, piłce ręcznej, 
tenisie stołowym, tenisie ziemnym, unihokeju) proponuje MOSiR. Jeżeli 
dopisze pogoda i warunki atmosferyczne pozwolą, na stadionie MOSiR 
powstanie także lodowisko, które będzie czynne w godz. 11 – 18. 

Natomiast, ferie z kulturą i sztuką proponują domy kultury w Rumi: 
Miejski Dom Kultury przy ul. Mickiewicza 19 i Dom Kultury Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Janowo” przy ul. Pomorskiej oraz Miejsk Biblioteka 
Publiczna przy ul. Pomorskiej 11. Odbywać się w nich będą zajęcia stałe, 
bale karnawałowe, koncerty, spotkania z ciekawymi ludźmi, wystawy. 

Każde dziecko, które pozostanie w Rumi na czas ferii, na pewno 
znajdzie coś dla siebie w szerokiej ofercie miejskich placówek i instytucji.  

Szczegółowy program Akcji Zima – Rumia 2008 można znaleźć na 
stronie internetowej miasta www.um.rumia.pl oraz w formie broszurki w 
szkołach organizujących ferie, Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. 
Pomorskiej, MDK, DK SM „Janowo” i MOSiR. 
 

WAŻNE DLA MIESZKAŃCÓW 
 
Sprzedaż alkoholu 
Urząd Miasta Rumi przypomina, że 31 stycznia br. upływa termin złożenia 
pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży alkoholu w roku 2007. 
Natomiast, przedsiębiorcy, którym w roku 2008 zezwolenia wygasa, 
zobowiązani są do jego opłacenia proporcjonalnie do okresu jego 
ważności. Dowód wpłaty należy dostarczyć do Urzędu Miasta Rumi, 
składając go w Biurze Obsługi Mieszkańców, stanowisko nr 3. 
 
Przyjmowanie zużytego sprzętu 
Urząd Miasta przypomina także, że zgodnie z ustawą z lipca 2006 roku, 
przy sprzedaży sprzętu agd i rtv muszą przyjąć sprzęt stary. Jest to 
nieodpłatne, a urządzenia przyjmowane są w ilości nie większej niż nowo 
sprzedane. Jedynym warunkiem jest, aby sprzęt był tego samego rodzaju. 
Do przyjęcia sprzętu zobowiązani są także przedsiębiorcy prowadzący 
działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych.  
Na terenie Rumi znajduje się kilkanaście punktów odbioru zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Informacje na ten temat można 
znaleźć na stronie internetowej miasta (zakładka: Informator/Ochrona 
środowiska) 

 

POSTEPOWANIA O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY 

BUDOWLANE, DOSTAWY I USLUGI 

Burmistrz Miasta Rumi 

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

 
1. Budowa nawierzchni ul. Fredry. 
2. Budowa nawierzchni ul. Saperów. 
3. Przebudowa skrzyżowania ul. Żwirki i Wigury, Kosynierów i 

Kościuszki wraz z wykonaniem sygnalizacji świetlnej. 
4. Wykonanie oznakowania poziomego ulic miasta 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 GRUDNIU 2007 ROKU 

 
Burmistrz Miasta Rumi informuje o wynikach postępowań publicznych 

rozstrzygniętych w m-cu grudniu  2007: 
 
1. W postępowaniu ZP/341/44/PN/PGMOŚ/07 prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na wykonanie prac interwencyjnych mających na celu 
pielęgnację zieleni miejskiej na terenie miasta Rumi w 2008 roku. Liczba ofert 
otrzymanych – 1 
Liczba ofert odrzuconych lub zwróconych bez rozpatrywania – 0 

WYBRANY WYKONAWCA: 
Nazwa: USŁUGI LEŚNE I PIELĘGNACJA ZIELENI, Janusz Tobiański; 
Siedziba i adres: 81-178 Gdynia, ul. Krawiecka 30 H/21; 
Zaproponowana suma cen jednostkowych brutto: 4.704,01 zł; 
Liczba otrzymanych punktów: 500,00.  
Wybrany wykonawca zaproponował najniższą cenę. Jedynym kryterium w 
prowadzonym postępowaniu była zaoferowana cena. Zgodnie z art. 91 ust. 1 
Ustawy Pzp, Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy, który zaoferował 
najniższą cenę.  
 
2.  W postępowaniu ZP/341/36/PN/IM/07 prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego  na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Mickiewicza w Rumi 
– przetarg 2. 
Liczba ofert otrzymanych – 2. 
Liczba ofert odrzuconych lub zwróconych bez rozpatrywania – 1. 

WYBRANY WYKONAWCA (Oferta nr 2): 
Nazwa: „PRI-BUD”  sp. z o.o.; 
Siedziba i adres: 84-200 Wejherowo, ul. Tartaczna 8; 
Zaproponowana cena brutto: 194.929,56 zł; 
Liczba otrzymanych punktów: 300,00. 
Wybrany wykonawca zaproponował najniższą cenę. Jedynym kryterium w 
prowadzonym postępowaniu była zaoferowana cena. Zgodnie z art. 91 ust. 1 
Ustawy Pzp, Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy, który zaoferował 
najniższącenę.  
 
3.  W postępowaniu ZP/341/45/PN/IM/07 prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na budowę boiska do piłki nożnej w technologii sztucznej 
trawy na terenie Gimnazjum nr 4 przy  ul. Batorego w Rumi – przetarg 3. 
Liczba ofert otrzymanych – 6. 
Liczba ofert odrzuconych lub zwróconych bez rozpatrywania – 3. 

 WYBRANY WYKONAWCA (Oferta nr 6): 
Nazwa: „PANORAMA II” Sp. z o.o.; 
Siedziba i adres: 81-605 Gdynia, ul. Słoneczna 73; 
Zaproponowana cena brutto: 566.894,98 zł; 
Liczba otrzymanych punktów: 500,00. 
Wybrany wykonawca zaproponował najniższą cenę. Jedynym kryterium w 
prowadzonym postępowaniu była zaoferowana cena. Zgodnie z art. 91 ust. 1 
Ustawy Pzp, Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy, który zaoferował 
najniższą cenę.  
 
4.  W postępowaniu ZP/341/01/K/IM/07 prowadzonym w trybie konkursu na 
opracowanie koncepcji rozwiązania architektonicznego i funkcjonalnego dla 
projektowanej rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul Górniczej 19 w 
Rumi o salę gimnastyczną wraz z zapleczem. 
Liczba ofert otrzymanych – 1. 
Liczba ofert odrzuconych lub zwróconych bez rozpatrywania – 0. 

 WYBRANY WYKONAWCA: 
Nazwa: Krzysztof Dowgiałło, Pracownia Architektoniczna; 
Siedziba i adres: 81-456 Gdynia, ul. Kopernika 114; 
Zaproponowana cena opracowania dokumentacji architektoniczno-budowlanej 
brutto: 340.057,74 zł; 
Liczba otrzymanych punktów: 376,00. 
Wybrany wykonawca był jedynym, który przystąpił do konkursu i spełnil 
wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego. Kryteriami w 
prowadzonym postępowaniu były: zaoferowana cena. Dokumentacji oraz 
zaprezentowane walory funkcjonalne, użytkowe i estetyczne koncepcji.  
Zgodnie z art. 91 ust. 1 Ustawy Pzp, Zamawiający udziela zamówienia 
Wykonawcy, który zaoferował najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych 
kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.  

 
5. W postępowaniu ZP/341/13/WR/Or./07 prowadzonym w trybie zamówienia z 
wolnej ręki na zakup licencji wraz z prawem użytkowania oprogramowania 
GEO-MAP z dołączonymi modułami. 
Liczba ofert otrzymanych – 1. 
Liczba ofert odrzuconych lub zwróconych bez rozpatrywania – 0. 

 WYBRANY WYKONAWCA: 
Nazwa: „GEO-SYSTEM” Sp. z o.o.; 
Siedziba i adres: 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m 7; 

Zaproponowana cena: 80.520,00 zł.  
W związku z wprowadzaniem przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie, 
jednolitego standardu prowadzenia informatycznych baz danych geodezyjnych i 
kartograficznych, obowiązującego na terenie Starostwa Powiatowego oraz 
celem poprawnego działania systemu na terenie Starostwa niezbędnym było 
zakupienia pogramu tożsamego z działającym już oprogramowaniem w 
Starostwie. Z tych też względów niniejsze zamówienia prowadzone było w 
trybie „zamówienia z wolnej ręki” na podstawie art.67 ust. 1, pkt 1 c ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych. 
 

INFORMACJA DLA HODOWCÓW 
PRODUKUJĄCYCH PASZE NA WŁASNY UŻYTEK 

 
W związku z zakończeniem w dniu 1 stycznia 2008 r. okresu 

przejściowego na dostosowanie się do wymogów Rozporządzenia (WE) 
183/2005 dla podmiotów zajmujących się produkcją pasz Powiatowy Lekarz 
Weterynarii w Wejherowie informuje: 
1) Rolnicy, którzy na własny użytek produkują paszę ze swoich płodów rolnych 
bez stosowania dodatków paszowych i premiksów, jednak z możliwością 
zastosowania dodatków do kiszonek (tzw. „PIERWOTNA PRODUKCJA PASZ”) 
z dniem 1 stycznia 2008 r. muszą spełnić wymogi zawarte w załączniku I 
Rozporządzenia (WE) 183/2005. 
2) Rolnicy, którzy prowadzą produkcję inną niż pierwotna, w tym produkcję pasz 
na użytek we własnym gospodarstwie, ale z zastosowaniem dodatków 
paszowych (takich jak koncentraty białkowe, tzw. „prowity”, dodatki witaminowe) 
i premiksów z dniem  
1 stycznia 2008 r. muszą spełnić wymogi zawarte w załączniku II 
Rozporządzenia (WE) 183/2005. 
3) Przedsiębiorstwa paszowe produkujące pasze (premiksy, dodatki paszowe, 
pasze lecznicze, mieszanki pełnoporcjowe, mieszanki uzupełniające, itd.) i 
wprowadzające je do dystrybucji z dniem 1 stycznia 2008 r. muszą spełnić 
wymogi zawarte w załączniku II Rozporządzenia (WE) 183/2005. 

Informacje na temat wymogów dla poszczególnych kategorii 
rolników dostępne są w lecznicach weterynaryjnych, u sołtysów wsi, w 
urzędach gmin, w starostwie powiatowym i w Powiatowym Inspektoracie 
Weterynarii w Wejherowie. 
W przypadku spełnienia powyższych wymogów podmiot zajmujący się 
produkcją pasz (także pierwotną) zobowiązany jest do potwierdzenia tego 
przez podpisanie oświadczenia, które dostępne są w lecznicach 
weterynaryjnych, u sołtysów wsi, w urzędach gmin, w starostwie powiatowym i 
w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii. Wyżej wymienione należy przekazać 
do Powiatowego Lekarza Weterynarii, który po 1 stycznia 2008 r. zajmie się 
kontrolą stopnia spełnienia wymagań u podmiotów. 

Po 1 stycznia 2008 r. produkcja pasz (w tym także pierwotna) bez złożenia 
oświadczenia o spełnieniu wymogów Rozporządzenia 183/2005 oraz złożenie 
oświadczenia bez spełnienia wymogów powyższego Rozporządzenia zgodnie 
podlega karze grzywny (na podstawie Art. 53, pkt. 1 Ustawy o Paszach z dnia 
22 lipca 2006 r.)-w takich sprawach orzeka się na podstawie przepisów o 
postępowaniu w sprawach o wykroczenia. 
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