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XIX WIELKA ORKIESTRA 
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 
- WIĘCEJ NIŻ ZWYKLE  

 
Podczas styczniowego finału XIX Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy w Rumi 
udało  si ę zebrać prawie 30 tys. złotych.  
 
Pieniądze pochodziły ze zbiórki pieniędzy na 
ulicach Rumi, aukcji prowadzonej w Sztabie 
WOŚP oraz z zakupów poczynionych przez 
odwiedzających kawiarenkę i sklepik, które  
działały w Miejskim Ośrodku Sportu i 
Rekreacji.  
Wolontariusze zebrali 22 tys. zł, aukcja 
przyniosła ponad 4700 zł, a sklepik i 
kawiarenka – 2 701 zł. 

 
Występowały przej ęte przedszkolaki… 
 
Udział w XIX Finale WOŚP chcieli zaznaczyć 
wszyscy. Przedszkolaki z „Janowiaczka”, 
„Słonecznej Jedynki”, „Bajki” i „Pod Topolą” 
zaprezentowały swoje przedstawienia, 
zatańczyły: Spinki i Spineczki oraz EMBI, 
zaśpiewali soliści: z SP 1 i Gimnazjum nr 1, 
chór z Gimnazjum nr 2, a zatańczyli i 
zaśpiewali uczestnicy Studia Piosenki w Rumi.  
Podczas aukcji zlicytowano m.in. za 500 zł 
złotą monetę wydaną z okazji 30-lecia NSZZ 
„Solidarność” ofiarowaną przez Krystynę 
Kłosin posłankę na Sejm RP, piłkę siatkową z 
autografami zawodniczek Sandeco EC 
Wybrzeże TPS Rumia, piłkę i koszulkę z 
autografami zawodników ORKAN RUMIA 
SSA, koszulkę Rugby Club Arka Rumia, 
maskotkę z autografami mistrzyń świata w 
tańcu modern, czyli rumskich SPINEK oraz 
zestaw kolarski podarowany przez Bank 
Gospodarki Żywnościowej.  
 

 
 
… i młodzie ż, oswojona ju ż z publiczno ścią 
 
W trakcie imprezy zrealizowano cały 
zaplanowany program, podczas którego 
mieszkańcy Rumi, odwiedzający halę MOSiR, 
świetnie się bawili. Oczywiście, punktualnie o 
godz. 20 wystrzeliło nad stadionem miejskim 
„Światełko do nieba” XIX Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy.  

AKCJA HONOROWEGO ODDAWANIA KRWI 
UDAŁO SIĘ ZEBRAĆ 63,5 LITRA KRWI 

 
 To była siedemnasta Akcja Honorowego Oddawania Krwi , organizowana przez Burmistrza 
Miasta Rumi. Jak zawsze rumianie nie zawiedli. Udał o si ę zebrać ponad 63 litry krwi. Akcja 
odbyła si ę 9 stycznia 2011 roku. 
 
Akcja Honorowego Oddawania Krwi, organizowana co pół roku przez Burmistrz Miasta Rumi Elżbietę 
Rogalę – Kończak, była już siedemnastą z kolei. Tym razem na apel Pani Burmistrz odpowiedziało 157 
osób, krew oddało 141 (16 osób lekarze zdyskwalifikowali), a zebrano 63,5 litrów krwi. 
Akcja odbyła się tradycyjnie w „Panaceum” NZOZ Przychodni Medycyny Rodzinnej przy ul. Katowickiej 
16 w Rumi – Janowie. Rejestracja trwała od godz. 8 do godz. 14. Chętnych do oddania krwi było 
jednak tak dużo, że pobieranie krwi trwało niemal do godz. 15.30.  
 
Wszyscy oddający krew znajdowali się pod fachową opieką białego personelu z Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Oddział Wejherowo. Do dyspozycji krwiodawców było osiem 
stanowisk. Zebraną krew odwożono na bieżąco do banku krwi.  
Długi ogonek oczekujących na rejestrację rzadko się skracał, hol przychodni gęsto wypełniony 
chętnymi do oddania krwi zaczął się przerzedzać dopiero około godz. 13, a pobierające krew 
pielęgniarki nie miały dłuższych chwil wytchnienia. Każdego krwiodawcę należy bowiem obserwować 
przez cały czas poboru krwi. Zabieg nie trwa wprawdzie długo, bo około 7 minut, ale mogą się zdarzyć 
zasłabnięcia lub omdlenia.  
 
Każdy odwiedzający przychodnię podczas akcji, mógł poczęstować się grochówką oraz kawą i herbatą, 
które przygotowali rumscy harcerze. Wszystkie osoby, które oddały krew, wzięły udział w losowaniu 
upominków ufundowanych przez sponsorów, którym Burmistrz Miasta Elżbieta Rogala – Kończak 
serdecznie dziękuje za hojność.  
Kolejna, osiemnasta Akcja Honorowego Oddawania Krwi odbędzie się tradycyjnie w czerwcu 2011 
roku.  

Sponsorzy naszej akcji: 
 

LEROY MERLIN Rumia,  

Bank Rumia Spółdzielczy, Axel Computer Taxi Rumia, Kwiaciarnia 

„ASIA”, Hotel „Falko”, Restauracja „Credence”, Restauracja 

„Podkowa”, Cukiernia „Kubuś”, Cukiernia „Sabinka”, Villa Virgo, 

Delikatesy „Delima”, Wytwórnia Wędlin KUMMER, Meblomak, 

Castorama Rumia, Port Handlowy Auchan Rumia,  

Hipermarket „Auchan”. 
 

  
 
Przez cały czas trwania akcji  w rejestracji   Dla uśmiechni ętych krwiodawców wa żny był 
panował ogromny ruch    cel  akcji – pomoc innym 
 

  
 
Mimo długiego oczekiwania na pobieranie krwi  Zebra na krew w specjalnych pojemnikach była 
nikt nawet nie pomy ślał o rezygnacji   na bie żąco przewo żona do banku krwi  



„Rumskie Nowiny”   
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 
 
Druk: Z.P. MERKO 84-230 Rumia, 
ul. Tatrzańska 10, tel. 058 671 20 66 
 

ROZSTRZYGNIĘTE 
OTWARTE KONKURSY 
OFERT NA 2011 ROK 

 
Burmistrz Miasta Rumi, zarządzeniem z dnia 24 
stycznia 2011 r. rozstrzygnął Otwarte Konkursy 
Ofert na realizację zadań publicznych Gminy w 
zakresie: pomocy społecznej , w tym pomocy 
rodzinowm i osobom w trudnej sytuacji życiowej   
oraz wyrównania szans tych rodzin i osób; 
ochrony i promocji zdrowia ; nauki, 
szkolnictwa wy ższego, edukacji, o światy i 
wychowania ;  wypoczynku dzieci i młodzie ży; 
kultury, sztuki , ochrony dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego ; wspierania i 
upowszechniania kultury fizycznej i sportu ; 
turystyki i krajoznawstwa oraz 
przeciwdziałania  uzale żnieniom  
i patologiom społecznym . 
Więcej informacji: www.miasto.rumia.pl w 
zakładce: informator/organizacje pozarządowe 
 

RUMSKI UNIWERSYTET 
TRZECIEGO WIEKU 

ZAPRASZA NA ZAPISY 
 
W lutym rozpoczyna się drugi semestr  
trwającego roku akademickiego 2010/2011. 
Zapisy odbywać się będą w terminie: 
 

7 -  18 lutego 2011 roku  
w godz. 11 - 13  

w siedzibie Rumskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku, która mieści się w Miejskim Domu 
Kultury przy ul. Mickiewicza 19.   
W siedzibie RUTW można także otrzymać 
wydawnictwo poświęcone Uniwersytetom 
Trzeciego Wieku funkcjonującym w Trójmieście, 
w tym także w Rumi.  
Znajdują się w nim informacje dotyczące 
działalności Uniwersytetów Trzeciego Wieku, 
ideom przyświecającym powołaniu  ich do życia, 
założycielom, historii powstania oraz 
funkcjonowania tych instytucji w naszym regionie. 
 

PRACA W URZĘDZIE  
 

Burmistrz Miasta Rumi ogłasza nabór  
na wolne stanowisko: 

 
- Kierownik Referatu Gospodarki 
Nieruchomo ściami  Wydziału Geodezji 
Nieruchomości i Rolnictwa w pełnym wymiarze 
czasu pracy. 
Szczegółowa tre ść ogłoszeń o naborze 
dostępna jest na tablicy  ogłosze ń Urzędu 
Miasta Rumi oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej  Urzędu Miasta Rumi 
/www.bip.rumia.pl. 
 

WAŻNE DLA 
BEZROBOTNYCH 

 
Klub Pracy przy Urzędzie Miasta Rumi informuje, 
że w lutym 2011 roku Powiatowy Urząd Pracy w 
Wejherowie ustalił termin wypłaty zasiłków dla 
osób bezrobotnych posiadaj ących prawo do 
zasiłku z terenu Rumi  w Kaszubskim Banku 
Spółdzielczym w Redzie w dniu: 

 
10 lutego 2011 r. – nazwiska A - Z  

 
Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie nie 
wyznaczył  w lutym 2011 roku specjalnych 
terminów stawiennictwa  dla osób z Rumi i 
posiadających prawo do zasiłku.  
Osoby bez prawa do zasiłku zgłaszaj ą się w 
PUP w Wejherowie  indywidualnie. 

 

ZŁOCI JUBILACI Z RUMI 
 
W styczniu 2011 roku aż sześć par z Rumi obchodziło Jubileusz 50-letniego Pożycia Małżeńskiego. Byli to: 
Państwo Zofia i Zygmunt Wagnerowie , Państwo Anna i Józef Rompczykowie , Państwo Krystyna i Jan 
Kornelukowie , Państwo Marianna i Kazimierz Mrukowie , Małgorzata i Jan Meronkowie  oraz Maria i 
Zbigniew Kołodziejscy .  
Każdą z naszych par odwiedził Burmistrz Miasta Rumi, wręczając kwiaty, dyplom i prezent oraz dekorując 
Złotych Jubilatów Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznanym przez Prezydenta Rzeczpospolitej 
Polskiej – Bronisława Komorowskiego.  
Wszystkie pary są pogodne i uśmiechnięte. Choć ich młodość i życie przypadło na ciężkie czasy, zachowali 
optymizm i wewnętrzną radość. Każda para miała innym sposób na spędzenie tych wielu wspólnych lat.  
Państwo Rompczykowie uważają, że należy zrozumieć i wybaczać i nie trzeba wszystkiego pamiętać. W ich 
pracowitym życiu nie było czasu na kłótnie i nawet nie pamiętają, kiedy i jak minęło te 50 lat. Z kolei Państwo 
Kornelukowie mówią, że nie należy się zbytnio wszystkim przejmować. Oni cały czas potrafią się ze sobą 
bawić, grać w szachy czy karty, rozwiązywać krzyżówki, być blisko siebie. Państwo Mrukowie są wobec siebie 
uśmiechnięci i życzliwi. Uważają, że życie jest po to, aby pokonywać trudności. Niezbędna do tego jest 
nadzieja, że uda się wszystko szczęśliwie zakończyć. Dla Państwa Meronków najważniejsza jest rodzina. 
Daje radość, miłość, siłę, odpowiedzialność, szacunek. Swoich najbliższych mają blisko siebie, więc dom 
nigdy nie jest pusty. Aż chce się żyć. Zwyczajnie i po prostu. Zawsze razem.  
 
       Państwo Zofia i Zygmunt Wagnerowie                  Pa ństwo Anna i Józef Rompczykowie 

 
         Państwo Krystyna i Jan Kornelukowie        Państwo Marianna i Kazimierz Mrukowie 

 
    Państwo Małgorzata i Jan Meronkowie        Państwo Maria i Zbigniew Kołodziejscy 

                                                         

 Z OBRAD SESJI RADY MIEJSKIEJ RUMI 
 
W ostatni czwartek stycznia odbyła si ę V sesja Rady Miejskiej Rumi. Cho ć głównym tematem obrad 
była profilaktyka i rozwi ązywanie problemów alkoholowych  i przeciwdziałanie narkomanii w 
środowisku lokalnym, to najwi ęcej emocji wzbudziły dwa inne punkty: uchwalenie mi ejscowego planu 
zagospodarowania  przestrzennego cz ęści dzielnicy Szmelta oraz uchwalenie studium uwarun kowań i 
zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi.  
 
Styczniowa sesja Rady Miejskiej Rumi miała także wyjątkowego gościa. Była nim posłanka na Sejm RP 
Krystyna Kłosin – mieszkanka naszego miasta. Rumscy radni podziękowali za przybycie, a przewodniczący 
rady Tadeusz Piąkowski wręczył pani Krystynie wiązankę kwiatów. Rumska posłanka podziękowała 
mieszkańcom za głosy, jakie otrzymała w wyborach do Sejmu i obiecała reprezentować interesy naszego 
miasta w Parlamencie oraz robić wszystko, by rumianom żyło się lepiej. Zaprosiła także do odwiedzenia jej 
biura poselskiego, które organizuje przy ul. Dąbrowskiego 22. Obiecała ponadto, że będzie wspierać 
wszystkie dążenia do politycznej zgody, aby wspólnie i ponad podziałami rumscy politycy pracowali dla Rumi. 
Pani poseł pozostała na sesji na czas obrad dotyczących zagospodarowania przestrzennego miasta.  
Chociaż nie udało się przekonać do wspólnych działań na rzecz miasta wszystkich radnych, a dyskusja była 
długa i merytoryczna, większością głosów koalicji Gospodarność i PO uchwalono miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego dla Szmelty oraz studium uwarunkowań i zagospodarowania 
przestrzennego miasta Rumi. 



Ciąg dalszy ze str. 2 (Z OBRAD SESJI)      
 
Studium uchwalono głosami PO i Gospodarności. Ponadto Rada Miejska Rumi przyjęła „Gminny Program 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałaniu Narkomanii na 2011 rok”, 
harmonogram zadań programu „Rumia – Bezpieczne miasto” na 2011 rok oraz tegoroczny plan pracy Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej Rumi. Udzieliła również zgody na przystąpienie Gminy Miejskiej Rumia do 
organizacji prac społecznie użytecznych, podpisanie porozumienia z Komendantem Wojewódzkim Policji w 
Gdańsku na dofinansowanie przez Gminę w 2011 roku wynagrodzenia funkcjonariuszy Policji za pracę po 
godzinach. Uchwaliła również zasady udzielania i rozliczania dotacji placówkom oświatowym w Rumi, tryb 
ustalania stawek czynszów za dzierżawę gruntów należących do Gminy cedując te kompetencje na 
Burmistrza Miasta Rumi oraz zasady umarzania i udzielania ulg w spłacie należności na rzecz Gminy 
Miejskiej Rumia.  
 

SPRZĄTANIE CZY MANDAT?  
WYBÓR NALEŻY DO CIEBIE 

 
Niewielki okazał się skutek dwóch akcji Straży Miejskiej w Rumi o nazwie: „Nasz pies” z 2009 roku i 
„Nasz pies - II edycja” z 2010 r. Ich celem było rozpowszechnienie wśród społeczeństwa idei 
sprzątania po swoich psach oraz sprawdzanie sposobu wyprowadzania ich na spacery – na smyczy i 
kagańcu. Strażnicy podczas interwencji zwracali uwagę, pouczali i rozdawali nieodpłatnie jednorazowe 
zestawy higieniczne do sprzątania odchodów, jednocześnie informując, że można je tanio kupić w 
sklepach zoologicznych. Tylko w wyjątkowych przypadkach zdarzał się mandat karny i był nakładany w 
sytuacji powtórnego wykroczenia.  Aby ułatwić mieszkańcom pozbywanie się psich odchodów Urząd 
Miasta Rumi rozmieścił na terenie miasta kosze przeznaczone do tego celu. 
Straż Miejska informuje jednak, że od bieżącego roku obowi ązują zmiany w przepisach okre ślone w 
Rozporz ądzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 20 11 r. zmieniaj ące rozporz ądzenie 
w sprawie wysoko ści grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych z a wybrane rodzaje 

wykrocze ń.  
Zgodnie z nowymi przepisami  mandat za 
wypuszczanie psa bez smyczy lub bez 
kagańca, bądź za brak szczepie ń ochronnych 
wynosi od 50 do 250 zł  (do tej pory 200 zł), a 
za zaśmiecanie  (w tym nie sprz ątanie psich 
odchodów ) - od 50 do 500 zł  (dotychczas 50 
zł).  
Straż Miejska w Rumi w lutym i marcu 2011 r . 
przeprowadzi intensywną akcję kontroli pt. 
„Nasz pies - III edycja”. Cele i sposób 
prowadzenia tegorocznej akcji będą takie same 
jak poprzednio. Strażnicy  jednak nie będą już 
rozdawać zestawów higienicznych, tylko 
wymierza ć mandaty karne . Ich wysokość 
będzie zależała od tego, czy wykroczenie 
popełniono po raz pierwszy, czy kolejny. 

Komendant Straży Miejskiej w Rumi  
Roman Świrski 

 
Kosze rozlokowane na terenie miasta maj ą ułatwia ć, a nie utrudnia ć mieszka ńcom dbanie  
o prz ądek.  
 

ROZPOCZNIJ SWÓJ BIZNES  
Z PROJEKTEM - MŁODZI W BIZNESIE 

 
W najbli ższym czasie Agencja Rozwoju Pomorza S.A. b ędzie realizowa ć projekt „Młodzi w 
biznesie”, w ramach Działania 6.2 Programu Operacyj nego Kapitał Ludzki.  
 
Jego głównym celem jest pomoc w zakładaniu jednoosobowej działalności gospodarczej. Wyjątkowa 
jest jednak grupa odbiorców projektu. Mogą w nim wziąć udział osoby, które nie ukończyły 25 roku 
życia, są osobami nieaktywnymi zawodowo lub zwolnionymi z winy pracodawcy w okresie nie 
dłuższym niż 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu, zarejestrowane jako osoby bezrobotne. W 
grupie preferowanej są osoby niepełnosprawne  i kobiety powracające oraz wchodzące po raz 
pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dziecka oraz osoby z 
terenów wiejskich. 
 
Uczestnikom, którzy pozytywnie przejdą proces rekrutacji, oferowane będą szkolenia, doradztwo oraz 
wsparcie finansowe . Cykl szkoleń oraz spotkań z doradcami ma przygotować 36 beneficjentów do 
założenia i prowadzenia własnego biznesu. Kolejnym etapem będzie przyznanie środków na 
uruchomienie własnej firmy, w postaci wsparcia pomostowego wypłacanego przez sześć miesięcy, z 
możliwością przedłużenia oraz jednorazowej dotacji inwestycyjnej. Nabór wniosków osób, które będą 
chciały uczestniczyć w projekcie, rozpocznie się 14 lutego, a zakończy 28 lutego 2011 r. 
 
Więcej informacji na temat programu „Młodzi w biznesie” można znaleźć na stronach: 
www.arp.gda.pl (zakładka szkolenia/projekty 
www.rumia.miasto.pl (aktualności/komunikaty) 
 

MASZ PROBLEM Z ALKOHOLEM – ZADZWO Ń! 
 
1. Zespół Konsultacyjny Miejskiej Komisji Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych  
(dyżury w budynku Straży Miejskiej – I piętro pok. 14) w Rumi ul. Abrahama 17 tel. 58-671-94-73, 58 – 
679-35-55, pierwszy i trzeci piątek miesiąca 16.00 – 18.00. 
2. Poradnictwo – dy żury pierwszego kontaktu ( Klub Abstynenta „Alfa” w Rumi ul. Starowiejska 46) 
poniedziałek, czwartek godz. 15.00-18.00). 
3. Ośrodek Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych w Wejherowie  ul. Kościuszki 2 
tel. 58 – 736-37-84 (od poniedziałku do czwartku 8.00-20.00, piątek 8.00-16.00). 
4. Grupa AA ATOL Rumia,  ul. Starowiejska 46 spotkania czwartki o godz. 18.00. 
5. Grupa AA ŚWIT Rumia,  ul. Dąbrowskiego 26, sala nr 53 Salezjańskie LO (wejście od kancelarii, 
środa godz. 18.00. 

 

RUMIA - BEZPIECZE MIASTO 
Powiatowe Centrum Powiadamiania 
Ratunkowego 

112 

Policja 997 
Straż Pożarna 998 
Pogotowie Ratunkowe 999 
Pogotowie Gazowe 992 
Pogotowie Wodno  - Kanalizacyjne 994 

Policja 
58 679-67-02, 

 

Straż Pożarna 58 671-01-98 

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

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

Pogotowie Gazowe 58 671-18-82 
Pogotowie Energetyczne  
Gdynia 58 620-45-50 

Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne 
58 621-67-20    
58 621-90-19 

Pogotowie Drogowe 58 679-44-40 
Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej  

58 671-05-56 
 

Powiatowy Lekarz Weterynarii 58 672-18-60 
Zarząd Drogowy Wejherowo 58 774-32-80 
Powiatowy Urząd Pracy 58 672-21-62 
Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie 58 672-40-63 

Centrum Powiadamiania 
Ratunkowego - dyżurny straży 
pożarnej 
 
Centrum Powiadamiania 
Ratunkowego - dyżurna 
pogotowia ratunkowego 

58 677-61-00 
58 677-61-01 

 
 

58 677-61-02 
58 677-61-03 

Komendant Powiatowy Policji 
w  Wejherowie 
Komisariat Policji w Rumi 

58 672-97-22 
 

58 679 67 22 
Prokuratura Rejonowa w 
Wejherowie 

58 672-98-60 
 

Sąd Rejonowy w Wejherowie 58 672-23-13 
Areszt Śledczy Wejherowo 58 778-79-21 
Urząd Skarbowy Wejherowo 
(centrala) 58 736-39-00 

Ośrodek Doradztwa Rolniczego 58 672-13-09 
Terenowy Punkt Paszportowy 
w Wejherowie 58 672-45-56 

Państwowa Inspekcja Pracy 58 672-71-83 
Urząd Statystyczny o/Wejherowo 58 677-20-90 
Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Nr 1  
ul. Derdowskiego 23 

58 671-15-11 

Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Nr 3 
ul. Katowicka 16 

58 671-26-66 

Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej „Ars Medica” 
ul. Piłsudskiego 48A 

58 671-98-25 

„Panaceum” NZOZ Poradnia 
Medycyny Rodzinnej  
ul. Katowicka 16 

58 671-72-10 

Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna 

58 672-74-23 
58 672-74-27 

Szpital Specjalistyczny im. 
Floriana Ceynowy w Wejherowie 
(centrala) 

58 572-72-00 

  



KALENDARZ IMPREZ - LUTY 2011 
 
Galeria u Bibliotekarek  – „Wystawa adeptów warszta tów plastycznych 
Rumskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku” , Miejska Biblioteka Publiczna 
ul. Pomorska 11, org. MBP 
 

 Galeria SIGNUM Dom Kultury SM „Janowo” ul. Pomorska 11, org. DK SM 
Janowo 
01 – 18 Wystawa malarstwa Leona Bieszke,  
18 – 28 Wystawa fotograficzna Andrzeja Gojke – reporta ż z planu 
filmowego pt. „Czarny czwartek” o wydarzeniach z 19 70 roku na Wybrze żu  
 
03 - 28  Wystawa Malarstwa pt. „Twarze i Pejza że” Jolanty Kitowskie,  
Miejski Dom Kultury ul. Mickiewicza 19, org. MDK 
 
02 (środa) godz. 18.00; Wernisa ż wystawy adeptów warsztatów 
plastycznych Rumskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku , Galeria 
u Bibliotekarek Miejska Biblioteka Publiczna ul. Pomorska 11, org. MBP 
godz. 18.30; Koncert "Rocznicowy" Chóru Świętojańskiego z cyklu "10-ciu 
Koncertów na 10-lecie" , Kościół Św. Jana z Kęt, ul. Stoczniowców 23, org. 
Chór Świętojański, Parafia 
 
03 (czwartek) godz. 18.00; Wernisaż Wystawy Malarstwa pt. „Twarze i Pejzaże” 
Jolanty Kitowskiej, Miejski Dom Kultury ul. Mickiewicza 19, org. MDK. 
 
04 (piątek) godz. 10.00; Miejski Konkurs Wiedzy o Kaszubach Finał Miejski 
Szkół Podstawowych, Miejski Dom Kultury ul. Mickiewicza 19, org. MDK. 
 
05 (sobota) godz. 9.00 - 14.00; Turniej Belfra w Piłce Siatkowej, Hala 
Widowiskowo-Sportowa MOSiR, ul. Mickiewicza 49, org. G1  
godz. 9.30 i 12.00; Zabawa karnawałowa podopiecznych MOPS, Dom 
Kultury SM „Janowo” ul. Pomorska 11, org. MOPS, DK SM Janowo  
godz. 15.00 - 22.00 Grand Prix Rumi w Piłce Siatkowej - V Turniej,  Hala 
Widowiskowo-Sportowa MOSiR, ul. Mickiewicza 49, org. MOSiR 
 
06 (niedziela) godz. 9.00 - 13.00; Rumia Dystans - Zawody Pływackie, Kryta 
Pływalnia MOSIR ul. Rodziewiczówny 8, org. MOSiR 
godz. 15.00 - 20.00; Rumska Liga Halowa - X kolejka;  Hala Widowiskowo-
Sportowa MOSiR, ul. Mickiewicza 49, org. MKS ORKAN Rumia 
godz.17.00; Janowski Wieczór Teatralny „Dziecko dla pocz ątkuj ących” – 
spektakl Teatru Rapsodycznego z Chojnic, Dom Kultury SM „Janowo” ul. 
Pomorska 11, org. DK SM Janowo 
 
11 (piątek) godz. 10.00; Miejski Konkurs Wiedzy o Kaszubach Finał Miejski 
Gimnazja, Miejski Dom Kultury ul. Mickiewicza 19, org. MDK. 
 
13 (niedziela) godz. 17.00; Janowski Salon Muzyczny „W Walentynkowym 
Nastroju” – koncert zespołu NOWAK Band,  Dom Kultury SM „Janowo” ul. 
Pomorska 11, org. DK SM Janowo 
 
15 (wtorek) godz. 18.00 - 21.00 II Rumska Gala Sportu, Hala Widowiskowo-
Sportowa MOSiR, ul. Mickiewicza 49, org. MOSiR 
 
16 (środa) godz. 9.00; Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Prozy i Poezji 
Jednego Autora ,  Miejski Dom Kultury ul. Mickiewicza 19, org. MDK., 
współpraca z SP 6 
 
17 (czwartek) godz. 16.00; Konkurs Plastyczny pt. „Hej Kaszuby jak Wy 
Cudne” – motto: „Ko ścioły, kapliczki i Świątki Kaszub” , Miejski Dom 
Kultury ul. Mickiewicza 19, org. MDK. 
 
19 (sobota) godz. 18.00 - 20.00; Mecz Plus Ligi Kobiet w Piłce Siatkowej 
Sandeco EC Wybrze że TPS Rumia - Bank BPS Muszynianka Muszyna,  
Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR, ul. Mickiewicza 49, org. Sandeco EC 
Wybrzeże TPS Rumia 
 
20 (niedziela) godz. 8.00 - 14.00; Turniej Młodzie żowy w Piłce No żnej, Hala 
Widowiskowo-Sportowa MOSiR, ul. Mickiewicza 49, org. MKS ORKAN Rumia 
godz. 15.00 - 20.00; Rumska Liga Halowa - XI kolejka, Hala Widowiskowo-
Sportowa MOSiR, ul. Mickiewicza 49, org. MKS ORKAN Rumia 
godz. 17.00; Koncert zespołu NOCNA ZMIANA BLUESA,  Dom Kultury SM 
„Janowo” ul. Pomorska 11, org. DK SM Janowo 
 
24 (czwartek) godz. 10.00 - 14.00; Miejska Gimnazjada w Piłce R ęcznej 
Dziewcz ąt, Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR, ul. Mickiewicza 49, org. SZS, 
MOSiR 
 
25 (piątek) godz. 9.00; spotkanie z pisarką dla dzieci z panią Anną Czerwińską 
–Rydel, Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Pomorska 11, org. MBP 
godz. 10.00 - 14.00; Miejska Gimnazjada w Piłce R ęcznej Chłopców, Hala 
Widowiskowo-Sportowa MOSiR, ul. Mickiewicza 49, org. MOSiR 
 
26 (sobota) godz. 8.00 - 19.00; Turniej Ta ńca SZKOŁY SZCZEPAN, Hala 
Widowiskowo-Sportowa MOSiR, ul. Mickiewicza 49, org. Szkoła Tańca 
Szczepan 
godz. 17.00; Koncert Kameralny  pt. „George Gershwin i Musicale”  w 
wykonaniu Artystów z Akademii Muzycznej z Gdańska: Marta Nanowska – 
skrzypce, Andrzej Nanowski – pianino, Monika Fedyk – Klimaszewska – wokal,  
Miejski Dom Kultury ul. Mickiewicza 19, org. MDK 
 
27 (niedziela) godz. 8.00 - 15.00; Grand Prix Rumi w Tenisie Stołowym - IV 
Turniej, Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR, ul. Mickiewicza 49, org. MOSiR 

Zapraszamy na boiska ze sztuczn ą nawierzchni ą na terenie Rumi (przy 
sprzyjających warunkach atmosferycznych) 

„Blisko Boisko” – Gimnazjum Nr 4, ul. Batorego 29, tel. 58 671-01-40 
„Moje Boisko – ORLIK 2012” – Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. 
Stoczniowców 6, tel. 58 671-29-17, (animator tel. kom. 519 102 398)  
„Moje Boisko – ORLIK 2012” – boisko MOSiR  ul. Świętopełka 24 (SL 
SALOS), tel. 58 771-17-37, (animator tel. kom. 604 776 516)  

Organizatorzy 
MDK ul. Mickiewicza 19, tel. 58 671-07-37 http://mdkrumia.org/    
MBP ul. Pomorska 11, tel. 58 671-83-04 http://www.mbprumia.org/  
MOSiR ul. Mickiewicza 49, tel. 58 771-17-37 www.mosir.rumia.pl  
 http://mosir.rumia.pl/pl/kalendarz-imprez  
DK SM Janowo  ul. Pomorska 11, tel. 58 671-82-93 http://www.smj-
rumia.pl/index.php?w=r&b=3000&mn=3   

 
Szczegółowe informacje mo żna uzyska ć bezpośrednio u organizatorów. 

Organizatorzy zastrzegaj ą sobie prawo do zmian w programie 
 

JAK NIE NUDZIĆ SIĘ W DOMU, CZYLI:   
FERIE ZIMOWE 2011 W RUMI 

 
W Rumi zako ńczyła si ę tegoroczna Akcja Zima 2011. Miasto przeznaczyło 
na ten cel ponad 30 tys. zł. Dzieci pozostaj ące na czas ferii zimowych w 
mieście, mogły korzysta ć z zajęć organizowanych przez rumskie szkoły, 
organizacje pozarz ądowe, domy kultury i parafie. Czynna była tak że kryta 
pływalnia przy ul. Rodziewiczówny, na której działa ła zimowa szkółka 
pływania.  
 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rumi organizował dla dzieci i młodzieży 
rozgrywki sportowe, jak: Turniej Piłki Nożnej „5”, Zimowy Turniej Tenisa 
Stołowego, Turniej Tenisa Ziemnego, Zimowy Turniej Piłki Siatkowej.  
Dom Kultury „Janowo” postawił na „Ferie ze sztuką 2011. Nie ma czasu na 
nudę!!!” Do wyboru były: biesiada  historyczna z rycerzami, wizyta i pokazy 
psów ratowniczych, spotkania z magią i iluzją oraz baśniami i bajkami, teatrem i 
muzyką, bal przebierańców, podróż do Meksyku i opowiadanie pomorskich 
legend, a nawet olimpiada sportowa. 
Miejski Dom Kultury zaproponował m.in. wycieczkę do Aqua Parku i pokazy 
tańca nowoczesnego.  
Oprócz tego podczas „Zimowiska w MDK” można było skorzystać z zajęć 
różnego typu: od gry na gitarze do karnawałowej szkoły tańca. Zajęcia 
świetlicowe, gry i zabawy sportowe, warsztaty plastyczne i wiele innych 
ciekawych propozycji miały także rumskie szkoły, nasi harcerze oraz parafia 
Św. Krzyża w Rumi i Oratorium św. Dominika Savio.  
Z ferii zimowych organizowanych przez miasto i organizacje pozarządowe 
skorzystało około 2,5 tys. dzieci i młodzieży.  

Zajęcia taneczne w Domu Kultury „Janowo” 

Zajęcia sportowe na Orliku 2012 w Rumi - Janowie 



 
Zimowa szkółka pływania na krytej pływalni MOSiR w Rumi 
 

 
Bal przebiera ńców w Miejskim Domu Kultury przy ul. Mickiewicza 19  

 

 
Wspólne ognisko uczestników Zimowiska w Miejskim Do mu Kultury 
 

Uczestnicy półkolonii przy Parafii pw. Podwy ższenia Krzy ża Świętego 

 

 
Najlepsi i najaktywniejsi uczestnicy ferii organizo wanych przez 
rumski MOSIR otrzymali nagrody i upominki podczas u roczystego 
zakończenia Akcji Zima 2011 w pi ątek 28 stycznia 2011 roku. 
 

PLANY ZAGOSPODAROWANIA  
PRZESTRZENNEGO MIASTA RUMI 

 
OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Rumi  

o wyło żeniu do publicznego wgl ądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego  miasta Rumi 

 
Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. nr 80, poz. 717 z późn. 
zmianami) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz. U. z dnia 20 lipca 2010 r. Nr 130 poz. 871), oraz art. 21 ust.2, pkt 2 i 7, art. 
30, art.39 ust.1 pkt 2-5, art.46 pkt 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 z późn.zmianami) 

 
Zawiadamiam  

o wyło żeniu do publicznego wgl ądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi  dla ob szaru poło żonego 
w rejonie ulicy Kamiennej  wraz z prognoz ą oddziaływania na środowisko,  

 
w dniach od 01.02.2011r. do 25.02.2011r. 

w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Sobieskiego 7 w Rumi, w pokoju nr 200, w 
godzinach pracy urzędu. 
 
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. 
 
W celu umożliwienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektów w/w 
dokumentów w dniu 15.02.2011r. w sali posiedzeń tut. Urzędu o godz.15.00  
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 11.03.2011r. na adres: Urząd Miasta Rumi, 84-230 Rumia, ul. 
Sobieskiego 7. 
 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Rumi1 
 

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY 

BUDOWLANE, DOSTAWY I USŁUGI 
 

Burmistrz Miasta Rumi 
informuje, że w miesiącu lutym 2011 roku  zostało zaplanowane 
ogłoszenie otwarcia postępowań publicznych na następujące zadania: 
 
1. Świadczenie powszechnych usług pocztowych na przesył ki 
powy żej 50 g. 
2.   Budowa ul. Jagiełły i Królowej Bony – etap II.  
3. Eksploatacja, czyszczenie oraz monitoring sieci kanalizacji  
deszczowej na terenie Gminy Rumia w roku 2011. 
  
Pełne ogłoszenia dotyczące tych postępowań zostaną opublikowane w 
momencie ich wszczęcia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi oraz na 
stronie internetowej: www.miasto.rumia.pl w BIP.  
 
Szczegółowych informacji udziela Referat Zamówień Publicznych: 
tel. 58-679-65-74.  




