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ODDAJ GŁOS NA RUMI Ę !  
 MONOPOLY.PL  

Każdy, kto kocha naszą Rumię, powinien w tej 
zabawie zagłosować! Dlaczego? Rumia znalazła 
się wśród miast, które mogą otrzymać Dziką 
Kartę w najnowszej grze MONOPOLY, która ma 
ukazać się na polskim rynku jesienią 2011 roku.   
Dzięki Waszym głosom na pewno znajdzie się na 
planszy tej gry. Głosy  można oddawać 
codziennie   do dnia 20 marca 2011 r. 
Burmistrz Miasta Rumi zaprasza do głosowania 
na stronie: www.monopoly.pl 
 
 

BURMISTRZ INFORMUJE 
 

Chipowanie bez kosztów 
Burmistrz Miasta Rumi Elżbieta Rogala-Kończak 
przypomina mieszkańcom, że zgodnie z  
Regulaminem utrzymania czystości i porządku na 
ternie Gminy Rumia, mają oni obowiązek 
chipowania swoich domowych czworonogów. 
Zabiegi wszczepiania elektronicznego 
identyfikatora wykonują wszystkie  gabinety 
weterynaryjne na terenie miasta. Właściciele 
psów nie ponoszą kosztów zabiegów, ponieważ 
finansuje je Gmina Miejska Rumia. 

Wymień dowód osobisty 
W bieżącym roku kończy się okres ważności 
części dowodów osobistych, co wymaga złożenia 
wniosku o wydanie nowego dokumentu Od 1 
stycznia 2010 r. nie jest pobierana opłata za 
wymianę dokumentu.  Wymianie nie podlegają 
dowody osobiste wydane na czas 
„nieoznaczony”, ponieważ zostały wydane 
bezterminowo.  

Opłata za grunty 
Burmistrz Miasta Rumi przypomina o 
obowi ązku uiszczenia opłat  za wieczyste 
użytkowanie gruntu, za 2011 rok w terminie do 
31 marca 2011r.  na konto Bank Rumia 
Spółdzielczy Nr 39 8351 0003 0000 2394 2000 
0110 lub w Filii Banku Rumia Spółdzielczy w 
Urzędzie Miasta Rumi, ul. Sobieskiego 7. 
Osobom fizycznym, których dochód miesięczny 
na jednego członka gospodarstwa domowego nie 
przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w 
gospodarce narodowej w roku poprzedzającym 
rok, za który opłata ma być wnoszona, Burmistrz 
Miasta Rumi  udziela na ich wniosek  50% 
bonifikaty od opłat rocznych z tytułu 
użytkowania wieczystego nieruchomości 
gruntowej, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona 
lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe. Do 
wniosku należy dołączyć dokumenty o wysokości 
dochodów brutto w roku poprzednim wszystkich 
członków gospodarstwa domowego. Przeciętne 
wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 
2010r. wyniosło 3.224,98zł, zgodnie z 
Komunikatem Prezesa GUS z dnia 9 lutego 
2011r. 

Zbli żają się wystawki 
Jak co roku, w przyszłym miesiącu odbędzie się 
na terenie miasta zbiórka odpadów 
wielkogabarytowych,  tzw. wystawki. Burmistrz 
Miasta informuje, że zbiórka odbywa się wprost  
sprzed posesji (w systemie „do krawężnika” lub 
sprzed pergoli śmietnikowej) lub do kontenera. 
Jednocześnie przypomina, że od kilku już lat 
terminy wystawek  zostały dostosowane  do dni 
wyznaczonych na odbiór odpadów 
segregowanych przez firmę, z którą mieszkaniec 
ma podpisaną umowę na odbiór odpadów.   
ODDAWAĆ MOŻNA: zużyty sprzęt agd, i rtv, 
stare meble, stolarkę budowlaną, opakowania i 
inne materiały o dużych rozmiarach.  
ODDAWAĆ NIE MOZNA:  odpadów bytowych, 
gruzu, odpadów zielonych, akumulatorów, 
eternitu, papy, pojemników z olejami i innymi 
substancjami ropopochodnymi. 

RUMIĘ ODWIEDZIŁ RZECZNIK PRAW DZIECKA  
MAREK MICHALAK  

 
Na zaproszenie dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 nasze miasto odwiedził w lutym Rzecznik Praw 
Dziecka Marek Michalak . Razem z rzecznikiem przyjechał do Rumi zastępca Głównego Inspektora 
Sanitarnego, wiceminister Jan Olgerbrand . Gościom towarzyszyli także pomorscy politycy: posłanka 
Krystyna Kłosin,  poseł Jerzy Budnik  oraz wicestarosta wejherowski Jan Doma ński . Przez cały czas 
wizyty gośćmi opiekowała się Burmistrz Miasta Rumi Elżbieta Rogala-Ko ńczak  i Zastępca Burmistrza 
Miasta ds. Społecznych Marcin Fuchs .  
Przy okazji wizyty goście spotkali się z władzami miasta. Tematem rozmów w Urzędzie Miasta Rumi 
była m.in. trwająca od ubiegłego roku rozbudowa gmachu Szkoły Podstawowej nr 1, która ma poprawić 
komfort nauki naszych uczniów.  
Po spotkaniu  goście pojechali do Szkoły Podstawowej nr 1, gdzie przywitały ich dzieci, dyrekcja i 
grono pedagogiczne. Uczniowie przygotowali prezentację multimedialną o swojej szkole, przedstawiły 
krótki program artystyczny i obdarowały wykonanymi własnoręcznie prezentami. Cała społeczność 
szkolna przyjęła rzecznika praw dziecka do grona „Przyjaciół Szkoły” wręczając pamiątkową statuetkę. 
Marek Michalak zrewanżował się przekazując dzieciom egzemplarz „Praw Dziecka” w formie pięknie 
zdobionego zwoju. 
Po uroczystości Marek Michalak rozpoczął rozmowę z dziećmi, przybliżając im ich  prawa i obowiązki 
oraz odpowiadając  na wszystkie zadawane przez dzieci pytania. Młodym, ciekawym świata ludziom 
bardzo spodobała się taka forma spotkania. Niemal przez godzinę nie wypuszczali Pana Rzecznika, 
zasypując pytaniami.  
Przed wyjazdem z Rumi Marek Michalak obejrzał stan zaawansowania robót remontowo-budowlanych 
oraz odwiedził uczniów podczas lekcji. Wizyta zakończyła się wspólną rozmową z dyrekcja i 
nauczycielami Szkoły Podstawowej nr 1. 
 

           
     Powitanie w Urz ędzie Miasta Rumi      Wręczenie dzieciom „Kodeksu Praw Dziecka”
  

          
 
           Rozmowa z dzie ćmi             Wizyta w klasie 
 

NAGRODY BURMISTRZA RUMI ZA ROK 2010 
 
Jak co roku Burmistrz Miasta Rumi El żbieta Rogala - Ko ńczak wr ęczyła Nagrody Burmistrza 
Miasta Rumi za 2010 rok oraz za nagrody wybitne osi ągni ęcia i zasługi na rzecz miasta w roku 
2010. Uroczysto ść odbyła si ę  15 lutego 2011 roku w Sali obrad Urz ędu Miasta Rumi.  
 
Nagrody wręczała osobiście Elżbieta Rogala – Kończak. Dla wszystkich zaproszonych wystąpiły dzieci z 
sekcji muzycznej Miejskiego Domu Kultury przy ul. Mickiewicza 19. Wśród gości znalazł się senator Edmund 
Wittbrodt, mentor Rumskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  
 

Doroczne nagrody za wybitne osi ągni ęcia i zasługi na rzecz miasta w roku  2010 rok otrz ymali:  
 
Tadeusz Dominik  - za działalno ść społeczn ą w zakresie krzewienia kultury kaszubskiej ,  
Działacz społeczny, rodowity rumianin, członek rumskiego Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego, 
od 15 lat organizator Jarmarku Kaszubskiego oraz Biesiady Kaszubskiej, poświęcający  obu imprezom wiele 
serca, starań i czasu. Z ramienia Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego/O Rumia współpracuje aktywnie z 
Oddziałem Rejonowym Polskiego  Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Jest współorganizatorem 
corocznych spotkań opłatkowych nie tylko dla członków Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego, ale również 
ich rodzin i sympatyków. Spotkania te integrują  sporą grupę mieszkańców  naszego miasta. Swoją 
aktywnością w życiu społecznym miasta udowodnił, że w pełni zasługuje na uhonorowanie go Nagrodą 
Burmistrza Miasta                                  (cdn. str.2) 



„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 
 

ROZSTRZYGNIĘTY  
KONKURS OFERT  
NA SZCZEPIENIA  

PRZECIW HPV 
W 2011 ROKU 

 
Komisja Konkursowa, powołana zarządzeniem Nr 
66/47/2011 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 22 
lutego 2011 roku, przeprowadziła konkurs ofert 
na realizatora szczepie ń profilaktycznych 
przeciwko rakowi szyjki macicy - wirus HPV 
(Typ 6,11,16,18)  w 2011 roku w ramach 
gminnego programu zdrowotnego „Program 
przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w gminie 
miasta Rumi na lata 2009-2014”.  
Zarządzeniem nr 68/49/2011 Burmistrz Miasta 
Rumi zatwierdziła wybór Komisji Konkursowej. 
Realizatorami zadania zostali:   
 
- Mikulski Janusz prowadz ący NZOZ „Ars 
Medica”  84-230 Rumia ul. Piłsudskiego 48A,  
 
- Szalewski Grzegorz prowadz ący NZOZ  
Nr 1 84-230 Rumia ul. Derdowskiego 23   
 
- PANACEUM Sp. z o.o. prowadz ąca NZOZ 
„Poradnia Medycyny Rodzinnej” 84-230 Rumia 
ul. Katowicka 16. 
 
Więcej informacji: www.miasto.rumia.pl w 
zakładce: informator/organizacje pozarządowe 
 

WALNE ZEBRANIE 
STOWARZYSZENIA RUTW 

 
Zarząd Stowarzyszenia Rumskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku informuje, że 
18 marca 2011 r. (piątek) o godz. 16.30 w 
Miejskim Domu Kultury ul. Mickiewicza 19 
odbędzie się Walne Zebranie  członków 
Stowarzyszenia RUTW. Obecno ść jest 
obowi ązkowa.  

 
ZOSTAŃ MISTRZEM 

OTROGRAFII 
 
Dom Kultury „Janowo” i Miejska Biblioteka 
Publiczna w Rumi zapraszają do udziału w  XI 
Dyktandzie Wybrze ża, które po kilku latach 
powróciło do Rumi. Swoje umiejętności będzie 
można sprawdzić 26 marca 2011 roku o godz. 
11 w Hali Widowiskowo-Sportowej MOSIR ul. 
Mickiewicza 49. Informacje i zapisy na stronie: 
www.dyktandowybrzeza.prv.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 
wyznaczył w marcu 2011 roku terminy 
stawiennictwa  dla osób z Rumi i posiadających 
prawo do zasiłku w nast ępujących dniach :  
 
4 marca  - nazwiska  A - J 
7 marca  - nazwiska K – Ł 
8 marca  - nazwiska M – R 
9 marca  - nazwiska S - Z 
 
Osoby bez prawa do zasiłku zgłaszaj ą się do 
Państwowego Urzędu Pracy w Wejherowie  
indywidualnie. 

 

NAGRODY BURMISTRZA MIASTA RUMI ( cd. ze str. 1 ) 
 
Mariola Jurkiewicz  - za pracę na rzecz dzieci i młodzie ży  
Nauczyciel  dyplomowany z 24 letnim stażem pracy. Pracuje jako nauczyciel  nauczania zintegrowanego w 
Ekologicznej Szkole Społecznej w Rumi. Działa na rzecz Odysei Umysłu na terenie miasta, powiatu 
wejherowskiego i  województwa pomorskiego. Utworzyła przy Ekologicznej Szkole Społecznej Park Naukowy, 
gdzie odbywają się zajęcia odysejowe. Przeprowadziła także wiele zajęć dla uczniów z innych rumskich szkół 
zaszczepiając w ten sposób idee odysejowe. Ponadto prowadzi  zajęcia z tego zakresu  w Ognisku Pracy 
Pozaszkolnej. Do szczególnych osiągnięć  Pani Jurkiewicz  i jej wychowanków zaliczyć można   m.in.  VII 
miejsce  na  świecie w finale Odysei Umysłu 2009 w USA, II miejsce w Eurofestiwalu w Kecskemet na 
Węgrzech w 2008 roku, V miejsce na świecie w finale Odysei Umysłu w USA w 2007 roku, I miejsce na 
Eurofestiwalu Odyseja Umysłu w Berlinie w 2007 roku, I miejsce na świecie w finale Odysei Umysłu  w USA w 
2004 roku, I miejsce w Polsce  w finale Odysei Umysłu w 2003 roku oraz II i III miejsce w Polsce  w Odysei 
Umysłu 2005. 
Jest twórcą  programu autorskiego  „Klasa teatralna”, a  jej uczniowie osiągają wysokie lokaty w 
ogólnopolskich konkursach   przedmiotowych  i artystycznych.  Jest wieloletnim animatorem pedagogiki 
Celestyna  Freineta,   prowadzi  liczne warsztaty dla   nauczycieli oraz  uczestniczy   aktywnie   w działalności 
organizacji  pozarządowych. Przez wiele lat pełniła funkcję społeczną Szefa  Rady Kultury przy Miejskim 
Domu Kultury w Rumi. 
Za swoją pracę  i zaangażowanie oraz osiągane wyniki była wielokrotnie  nagradzana i wyróżniana medalami i 
nagrodami oświatowymi. Zarówno ona sama, jak i jej wychowankowie promują nasze miasto w kraju i za 
granicą.  
 
Stowarzyszenie Rumski Uniwersytet Trzeciego Wieku  – za pracę na rzecz osób starszych  
SRUTW działa od października 2007 roku. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz osób starszych, 
głównie mieszkańców Rumi. Dzięki działalności Stowarzyszenia  osoby starsze mają możliwość 
kontynuowania lub rozwijania aktywności intelektualnej i fizycznej. Od  samego początku działalność 
Rumskiego  Uniwersytetu Trzeciego Wieku cieszy się dużym zainteresowaniem starszych mieszkańców 
naszego miasta  i jest przez nich wysoko oceniana. SRUTW, które w ciągu tak krótkiego czasu stało się 
prężnie działającą organizacją na stałe wpisującą się w przestrzeń naszego miasta, cieszącą się dużym 
zainteresowaniem społecznym w pełni zasługuje na wyróżnienie nagrodą Burmistrza Miasta. 
 

Doroczne nagrody za osi ągni ęcia w dziedzinie kultury i sportu za 2010 rok otrzy mali:  
 
Stanisława Mazurek  – za wybitne osi ągnięcia i całokształt dokona ń w dziedzinie upowszechniania 
kultury   
Laureatka wielu konkursów poetyckich lokalnych, krajowych i międzynarodowych. Ponad 10 lat prowadziła 
sekcję literacką przy Miejskim Domu Kultury w Rumi wprowadzając w świat poezji młodzież naszego miasta. 
Dla młodych poetów była nie tylko nauczycielką ale i powierniczką w trudnych chwilach. Wiersze młodzieży 
zdobywały nagrody, drukowane były w prasie i antologiach poetyckich.  Przygotowała do druku dwa tomiki 
wierszy „swoich poetek”: „Sercem i piórem” oraz „Kształt myśli”. Organizatorka imprez literackich, takich jak: 
„Zaduszki literackie”, „Kawiarenka literacko-poetycka”, „Stachuriada”.  
Nagrodzona szeregiem odznaczeń: „Zasłużony Działacz Kultury”, „Medal Jakuba Wojciechowskiego”, 
„Nagroda Burmistrza Miasta w Dziedzinie Kultury” w 1999 roku. W 2010 roku otrzymała medal „Zasłużony dla 
Kultury Polskiej” nadany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za propagowanie kultury i pracę z 
młodzieżą.  
 
Krzysztof Brzozowski  – za wybitne osi ągni ęcia i całokształt dokona ń w dziedzinie upowszechniania 
kultury 
Magister sztuki, pedagog, animator kultury, społecznik, absolwent Akademii Muzycznej w Gdańsku oraz 
Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej. Od 2002 roku dyrygent Chóru Św. Cecylii przy Parafii 
Podwyższenia Krzyża Św. w Rumi. Pomysłodawca i inicjator „Festiwalu Pieśni Maryjnych”, poświęconego 
Janowi Pawłowi II odbywającego się w maju. W 2010 roku inicjator „Inauguracji Roku Chopinowskiego w 
Rumi oraz koncertu „100 Chórzystów na 100-lecie Roty”.  
Dzięki profesjonalizmowi i zaangażowaniu dyrygenta, chór wielokrotnie reprezentował Rumię na festiwalach i 
przeglądach muzycznych. W 2010 roku zdobył główną nagrodę „Grand Prix” na IV Pomorskim Festiwalu 
Chóralnym w Szemudzie. 
 
Piotr Netter  - za wysokie osi ągnięcia i całokształt dokona ń w dziedzinie upowszechniania sportu  
Prezes i trener Uczniowskiego Klubu Sportowego Tri-Saucony Rumia Absolwent Akademii Wychowania 
Fizycznego w Gdańsku, w swojej karierze trener kadry narodowej, kadry olimpijskiej, kadry młodzieżowej w 
Polskim Związku Triathlonu.  
Jako doświadczony szkoleniowiec podjął się szkolenia zawodników w UKS Tri-Saucony Rumia. Krótki okres 
działalności na terenie naszego miasta od 2009 do 2010 zaowocował już zdobyciem 16 medali Mistrzostw 
Polski w kategoriach od juniora młodszego do młodzieżowca w triathlonie, aquathlonie i duathlonie.  
Zawodnicy klubu pod kierunkiem Pana Piotra Nettera brali udział w szeregu innych zawodach krajowych 
i międzynarodowych (między innymi w Mistrzostwach Świata w Triathlonie w Budapeszcie na Węgrzech). 
 

  
Wspólne zdj ęcie laureatów Nagród Burmistrza Miasta Rumi za 2010  rok (na zdj ęciu od lewej): Renata 
Grzesiak, wiceprezes RUTW, Piotr Netter, Burmistrz Miasta Rumi El żbieta Rogala-Ko ńczak, Krzysztof 
Brzozowski, Stanisława Mazurek, Renta Dominik (odbi erała nagrod ę w imieniu m ęża), Mariola 
Jurkiewicz 



 

W STULECIE HARCERSTWA BURMISTRZ MIASTA RUMI 
WYRÓŻNIONA ODZNAKĄ „PRZYJACIEL ZHR” 

 
Z okazji 100-lecia Harcerstwa Polskiego i 20-lecia Okręgu Pomorskiego Zwi ązku Harcerstwa 
Rzeczypospolitej odbyła si ę w Gdańsku uroczysta Gala. W śród zaproszonych znale źli si ę m.in. 
przedstawiciele harcerskich środowisk, władz samorz ądowych i wojewódzkich oraz gda ńskiej kurii i 
mediów. Rumi ę reprezentowała Burmistrz Miasta Rumi El żbieta Rogala-Ko ńczak.  
 
Podczas uroczystości, która odbyła się w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej na Ołowiance wręczono odznaki 
„Przyjaciel ZHR” . Z przyjemnością informujemy, że laureatk ą tej odznaki została  Burmistrz Miasta Rumi 
Elżbieta Rogala-Ko ńczak.  Wśród odznaczonych znaleźli się także przedstawiciele władz innych miast : Ewa 
Kamińska i Maciej Lisicki Zastępcy Prezydenta Miasta Gdańska, Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek, 
Wiceprezydent Miasta Gdyni Michał Guć, Prezydent Miasta Sopotu Jacek Karnowski.  
Natomiast, za szczególne zasługi we wspieraniu idei harcerstwa oraz działań Związku Harcerstwa 
Rzeczypospolitej Krzyż Honorowy ZHR „Pro Amico” otrzymał arcybiskup Tadeusz Gocłowski.  
Zaproszeni goście  wysłuchali recitalu Magdy Umer, obejrzeli występy zuchów, harcerzy i wędrowników oraz 
wysłuchali gawędy o stuleciu harcerstwa.  
 

  
Wspólne zdj ęcie wyró żnionych za działania na rzecz harcerstwa (pi ąta od lewej Burmistrz Miasta Rumi 
Elżbieta Rogala-Ko ńczak). Zdj ęcie pochodzi ze zbiorów ZHR. 
 

STRAŻACKI KONKURS PLASTYCZNY  
 
Aż 79 prac uczniów z rumskich szkół wzi ęło udział w tegorocznym XIII Ogólnopolskim Konkursi e 
Plastycznym dla dzieci i młodzie ży. Hasłem tegorocznej edycji jest: „Powód ź, pożar, dniem czy noc ą – 
stra ż przychodzi ci z pomoc ą”.  
 
Główny cel konkursu to uświadomienie dzieciom i młodzieży różnorodności działań zawodu strażaka podczas 
pełnienia służby. Istotne jest pokazanie znaczenia jego pracy dla zapewnienia bezpieczeństwa każdemu 
człowiekowi.  
Konkurs promuje wiedzę na temat działalności służb ratowniczych, szczególnie straży pożarnej, 
uczestniczących w usuwaniu skutków wypadków, pożarów, nieszczęśliwych zdarzeń oraz klęsk żywiołowych. 
Popularyzuje zasady bezpiecznego zachowania oraz właściwego postępowania w przypadku wystąpienia 
różnego rodzaju zagrożeń. Konkurs poszerza wiedzę o szeroko rozumianym bezpieczeństwie, o trudnej i 
bardzo potrzebnej pracy strażaka; pokazuje, że w dzisiejszych czasach strażak nie tylko gasi pożary, ale 
także ratuje ludzi poszkodowanych w wypadkach drogowych, podczas klęsk żywiołowych, usuwa skutki 
katastrof chemicznych i ekologicznych.  
Konkurs organizowany jest, jak co roku, przez Komendę Główną PSP we współpracy z Wydziałami 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich, a koordynatorem jest Wydział 
Informacji i Promocji Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. 
Skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 6-16 lat. Konkurs przebiega w kilku etapach: eliminacje gminne, 
powiatowe, wojewódzkie oraz centralne. Na każdym szczeblu eliminacji prace konkursowe wybiera specjalnie 
powołane Jury. Technika wykonania prac: rysunek, grafika, malarstwo, kolaż, malowanie na tkaninie.  
Po eliminacjach wojewódzkich po pięć prac finałowych z każdej z czterech grup zostanie przesłanych do 
Komendy Głównej PSP do dnia 3 czerwca 2011 r. Posiedzenie Centralnej Komisji Konkursowej odbędzie się 
w połowie czerwca 2011 r. 
 
Tegoroczni laureaci eliminacji gminnych w Rumi:  
Kategoria: 6 – 8 lat 
Zuzanna Klasa (Podstawowa Ekologiczna Szkoła Społeczna) 
Rafał Bury (Podstawowa Ekologiczna Szkoła Społeczna) 
Anastazja Malbecka (Szkoła Podstawowa nr 6) 
Kategoria: 9 – 12 lat  
Amelia Jakubowicz (Podstawowa Ekologiczna Szkoła Społeczna) 
Magdalena Szulc (Szkoła Podstawowa nr 9) 
Anna Rozmysłowicz (Podstawowa Ekologiczna Szkoła Społeczna) 
Kategoria: 13 – 16 lat 
Monika Kelm (szkoła Podstawowa nr 6) 
Jolanta Szmelter (Gimnazjum nr 1) 
Anna Stym (Gimnazjum nr 4) 
 

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 - BEZPIECZNE MIASTO 
WAŻNE TELEFONY 

 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 

 



Z OBRAD SESJI  
RADY MIEJSKIEJ RUMI 

 
W czwartek, 24 lutego 2011 roku, odbyła się VI sesja Rady Miejskie Rumi. 
Upłynęła pod znakiem odzyskiwania strat, jakie poprzednia kadencja – 
polegająca na blokowaniu wielu ważnych dla rozwoju miasta uchwał i 
projektów - przyniosła Rumi. Przede wszystkim dotyczących planów 
zagospodarowania przestrzennego miasta.  
Obsadzono także wakat na stanowisku radnego, powstały w rezultacie 
powołania Marcina Fuchsa z Klubu Platformy Obywatelskiej na stanowisko 
Zastępcę Burmistrza Miasta Rumi ds. społecznych.Nowym radnym Klubu 
Platformy Obywatelskiej Rady Miejskiej Rumi został Ariel Sinicki.  
Po zaprzysiężeniu nowego radnego, rada zajęła się omówieniem 
zasadniczego tematu sesji, jakim były sprawy rodziny, zdrowia i opieki 
społecznej w mieście.  
Radni wysłuchali sprawozdań z działalności Komisji ds. Rodziny, Zdrowia i 
Opieki Społecznej Rady Miejskiej Rumi oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej za rok 2010.  
W dalszym toku obrad zajęli się planami zagospodarowania 
przestrzennego miasta Rumi. Radni jednogłośnie – co zdarza się w 
rumskiej radzie niezmiernie rzadko – podjęli uchwałę w sprawie zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla 
terenu znajdującego się pomiędzy ulicami: Gdańską, Dąbrowskiego, 
Piłsudskiego, Wybickiego, Derdowskiego, Gdyńska i Częstochowską. W 
dalszym toku obrad przy czterech głosach wstrzymujących się, uchwalono 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Rumi dla układu 
komunikacyjnego ulicy Dębogórskiej. Długą dyskusję i nie bez udziału 
emocji, wywołał projekt zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
miasta zwanego „Wzgórzem Markowca”. Przeciwni przyjęciu uchwały byli 
radni Klubu Prawa i Sprawiedliwości oraz Klubu Samorządność Rumia. 
Głosami koalicji PO – Gospodarność uchwała została przegłosowana.. 
Kolejnym punktem zapalnym obrad była uchwała prywatyzująca usługi 
przedszkolne w Przedszkolu nr 6 z grupą żłobkową „Janowiaczek”. 
Przeciwko prywatyzacji były dwa Kluby: PiS i Samorządność. Radny 
Leszek Kiersznikiewicz z PO przywołał jednak, jako przykład udaną 
prywatyzację usług w przedszkolu „Iskierka” w Rumi, które przekształcono 
na podobnych zasadach. Wyszło to na dobre zarówno miastu, gronu 
pedagogicznemu, jak i rodzicom i dzieciom uczęszczającym do 
przedszkola. W rezultacie, głosami koalicji PO – Gospodarność uchwała 
przeszła. Drugą uchwałą dotyczącą funkcjonowania przedszkoli w Rumi, 
podjętą na lutowej sesji, było ustalenie wysokości opłat za świadczenie 
usług przedszkolnych na kwotę - 193,00 zł za jedno dziecko.  
Z pozostałych uchwał podjętych na sesji były to:  
- uchwała podnosząca opłaty za przejazd środkami komunikacji miejskiej, 
które obowiązywać będą na terenie Rumi od 1 maja br. Wiąże się to z 
koniecznością dostosowania opłat za przejazdy liniami obsługiwanymi 
przez ZKM Gdynia i MZK Wejherowo. Sąsiednie samorządy podjęły już 
podobne uchwały. 
- uchwała o zmianie wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Rumi w świetle 
nowych, obowiązujących od 1 stycznia br. przepisów 
- uchwała o powołaniu do składów stałych Komisji Rady Miejskiej Rumi 
nowego radnego Ariela Sinickiego, który rozpocznie pracę w dwóch 
komisjach: Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Komisji ds. Rodziny, 
Zdrowia i Opieki Społecznej  
 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA RUMI 
PLANY ZAGOSPODAROWANIA  

PRZESTRZENNEGO  
 

OGŁOSZENIE 
o wyło żeniu do publicznego wgl ądu 

projektu  miejscowego  planu  zagospodarowania prze strzennego  
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. 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 zmiany  miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego  miasta Rumi  w celu  
określenia trasy przebiegu gazoci ągu wysokiego ci śnienia ze 
strefami ochronnymi oraz stacj ą redukcyjno-pomiarow ą gazu wraz z  
prognoz ą  oddziaływania na środowisko . 
 
w dniach   od 07.03.2011r. do 05.04.2011r.  w siedzibie Urzędu Miasta 
Rumi, pok. 200 w godzinach pracy Urzędu. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu  rozwiązaniami 
odbędzie się w dniu 05.04.2011r. o godz. 15,00   w pokoju nr 200   
tutejszego Urz ędu.  
Zgodnie z art. 18 ust.1 wyżej cytowanej ustawy, każdy kto kwestionuje 
ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść uwagi. 
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Rumi z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz  adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,  w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 19.04.2011r.   
Organem właściwym do rozpatrzenia  uwag będzie Burmistrz Miasta Rumi. 
 

WYNIKI POSTĘPOWAŃ  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

W LUTYM 2011 ROKU 
 

Burmistrz Miasta Rumi informuje o wynikach postępowań publicznych 
rozstrzygniętych w m-cu Lutym  2011 r.: 

 
1. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na 
zimowe utrzymanie dróg: jezdni, chodników, ciągów pieszych, ścieżek 
rowerowych i miejsc postojowych, położonych na terenie Rumi w rejonie A. 
W przeprowadzonym postępowaniu złożono dwie, ważne oferty.    
  

WYBRANY WYKONAWCA  

Oferta nr 2 

1) nazwa: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.;    
2) siedziba i adres: 84-230 Rumia, ul. Dębogórska 148; 
3) zaproponowana cena jednostkowa brutto:  1961,18 zł/dzień  

Wybrana oferta była najtańszą spośród ważnych ofert złożonych w 
postępowaniu. Jedynym kryterium wyboru oferty była cena. Zgodnie z art. 
91 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy na 
podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 

 

POZOSTAŁE OFERTY 

Oferta nr 1 

1) nazwa: P.T.H.U. JAGAN Jacek Kalinowski;    
2) siedziba i adres: 84-230 Rumia, ul. Kilińskiego 58; 
3) zaproponowana cena brutto:  3.240,00 zł/dzień. 
 
2. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na 
przesył sygnału wizyjnego z kamer do Centrum Dozoru Wizyjnego w 
Rumi. W przeprowadzonym postępowaniu złożono jedną ofertę, która 
okazała się ważną. 

WYBRANY WYKONAWCA  

Oferta nr 1 

1)     nazwa: Telewizja Kablowa „CHOPIN” Bogdan Łaga, Dariusz 
Schmidtke Sp. j. 
2)    siedziba i adres: 84-200 Wejherowo, ul. Przemysłowa 3; 
3)    zaproponowana cena jednostkowa brutto:  658,05 zł 
miesięcznie/km  
 
Wybrana oferta była jedyną ofertą złożoną w postępowaniu. Jedynym 
kryterium wyboru oferty była cena. Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, 
Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy na podstawie kryteriów 
oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY 

BUDOWLANE, DOSTAWY I USŁUGI 
 

Burmistrz Miasta Rumi  
 

informuje, że w miesiącu marcu 2011 roku  zostało zaplanowane 
ogłoszenie otwarcia postępowań publicznych na następujące zadania: 
 
1. Świadczenie powszechnych usług pocztowych na przesyłki pow. 50 g. 
2. Dostawa, posadzenia i pielęgnacja kwiatów, bylin i krzewów na 
rabatach, w gazonach i kwiatonach. 
3.  Pielęgnacja zieleni miejskiej w podziale na rejon A i B. 
4. Modernizacja obiektu i budowa instalacji oddymiania w  przedszkolu  
nr       2 w Rumi. 
5. Zaciągnięcie kredytu na pokrycie planowanego deficytu  
 budżetowego w roku 2011 na kwotę 16.549.769 zł. 
  
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. 58-679-65-74. 



100 LAT PANI LEOKADII WO Ś! 
 
Burmistrz Miasta Rumi El żbieta Rogala-Ko ńczak była w lutym tego 
roku na jeszcze jednym niecodziennym rumskim jubile uszu. Stuleciu 
urodzin Pani Leokadii Wo ś! Jubileusz był niezwykle uroczysty, 
wzruszaj ący i gwarny.  
 
Do Pani Leokadii przyjechali  bowiem jej… uczniowie. Zresztą, czynią tak od 
wielu, wielu lat, odwiedzając ją dwa razy w roku: w dniu jej urodzin oraz imienin. 
Pani Leokadia, drobna, uśmiechnięta, ciepła i niezmiernie życzliwa kobieta, 
zaskarbiła sobie sympatię swoich uczniów ze wszystkich szkół, w których 
uczyła: Gdańsku, Pruszczu Gdańskim i Gdyni. Aż trudno uwierzyć, ale przez 
wszystkie lata swojej pracy pedagogicznej wkładała im do głowy… matematykę. 
Chociaż prowadziła także uczniowski chór. Jeszcze teraz sięga czasem do 
futerału, aby popatrzeć na swoje stare, wysłużone skrzypce.  
Wszyscy wierni uczniowie, bez wyjątku, zachowują się wobec niej z 
szacunkiem, niezwykłą sympatią, oddaniem i niezmiennym podziwem. 
Twierdzą, że oddawała im swoje nauczycielskie serce, bo własnych dzieci, ani 
bliskiej rodziny nie miała. Była wymagająca i surowa, ale sprawiedliwa i 
życzliwa. Każdy mógł do niej przyjść, zwierzyć się, usłyszeć słowa pocieszenia i 
radę. Swoją energię  przelewała na uczniów, aby wychować ich na porządnych, 
uczciwych  i mądrych ludzi. Odpowiadają niesłabnącą sympatią, oddaniem i 
taką samą życzliwością. To oni od lat organizują jej uroczyste imieniny i 
urodziny, pieką ciasta, przygotowują kawę i herbatę, zamawiają tort, szampana 
i tłumnie zjeżdżają się, by razem z nią świętować. Odpowiada uśmiechem i 
łezką w oku oraz życzliwością i wdzięcznością. 
 

  
Najpierw były życzenia i kwiaty od wszystkich…  
 

  
… a potem płon ące torty i wspomnienia, wspomnienia…. 
 

RUMSKIE JUBILEUSZE:  
ZŁOTY, DIAMENTOWY, BRYLANTOWY 

 
Trudno w to uwierzy ć, ale w lutym tego roku Burmistrz Miasta Rumi 
składała życzenie naszym mieszka ńcom, którzy sp ędzili w mał żeństwie 
lat: 50 – obchodz ąc tym samym Złoty Jubileusz, 60 – obchodz ąc 
Diamentowy Jubileusz oraz 70 wspólnych lat i Brylan towy Jubileusz! O ile 
do licznych Złotych Godów rumskich par ju ż się przyzwyczaili śmy, to 
pozostałe rocznice bywaj ą bardzo rzadko, a obecno ść na Brylantowej 
zdarzyła si ę Pani Burmistrz pierwszy raz. Ka żde spotkanie z Jubilatami 
było sympatyczne i wzruszaj ące. 
 
Państwo Eugenia i Wawrzyniec Kozyrowie,  nasi Brylantowi Jubilaci  
pochodzą z tej samej wioski – Łukowa koło Biłgoraja na Zamojszczyźnie. Ich 
wojenne losy były tragiczne. Zostali wysiedleni przez Niemców, rodzinę 
rozdzielono, a oni poprzez obozy koncentracyjne trafili do Niemiec na roboty 
przymusowe. Przebywali tam aż do końca drugiej wojny światowej. Po 
otrzymaniu w 1947 roku listu od ojca, który myśleli, że zginął, wrócili do Polski i 
osiedlili się na Mazurach. Dopiero w 1970 roku kupili działkę w Rumi i 
wybudowali dom. Dochowali się czwórki dzieci – trzech córek i syna oraz 17 
prawnuków.  
 
Chodzą na spacery i skromnie żyją, przy dwójce opiekujących się nimi dzieci.  

 
Wierni sobie od 70 lat Pa ństwo Kozyrowie 
 

  
 
Państwo Gertruda i Klemens Fobke,  nasi Diamentowi Jubilaci,  poznali 
się w Rumi. Pan Klemens wypatrzył Panią Gertrudę u sąsiada. Piękna 
dziewczyna przyjeżdżała do wuja w odwiedziny. Zakochali się i pobrali, 
żyją tak zapatrzeni w siebie do tej pory. Choć czas wojny odcisnął na nich 
swoje piętno, ciężka praca u Niemca wyżłobiła na twarzach głębokie 
bruzdy, wzajemna  miłość dała im siły na resztę życia. Urodziło im się  
czworo dzieci, trzech synów i córka, mają siedmioro wnuków. Jeden syn 
jest malarzem, drugi rzeźbiarzem, trzeci artystą kuchni, wspaniałym 
kucharzem, córka mieszka z mężem i dziećmi w Kanadzie. Bardzo za nią 
tęsknią, zwłaszcza Pani Gertruda, ale wspierana i kochana przez swoich 
mężczyzn, wierzy, że córka wróci do rodzinnej Rumi. Nie trzeba ich pytać 
o metodę na tak wiele wspólnych lat. To miłość. 
 
Ciągle kochaj ący si ę Państwo Gertruda i Klemens Fobke 
 

  
 
Państwa Eugenia i Tadeusz Klejbor,  naszych Złotych Jubilatów  
połączyła… kolejowa sieć telefoniczna. Oboje pracowali w PKP, on sieć 
naprawiał, ona łączyła rozmowy… I tak symbolicznie złączeni w młodości 
pozostają razem już 50 lat. W Rumi mieszkają od kilku lat, wcześniej w 
Gdańsku i na Oksywiu w Gdyni. Mają trójkę dzieci, trzech synów i córkę 
oraz troje wnuków.  
Wszyscy Jubilaci otrzymali od Prezydenta RP medale za wieloletnie 
Pożycie Małżeńskie, a od władz Rumi listy gratulacyjne, prezenty i kwiaty. 
 
Państwo Eugenia i Tadeusz Klejbor 
 

 



XVII RUMSKA GALA SPORTU 
 
To była ju ż kolejna doroczna impreza tego typu w Rumi, nale żąca do 
najwa żniejszych dla miasta, środowiska sportowego Rumi oraz 
wszystkich aktywnie uprawiaj ących sport mieszka ńców. 
  
We wtorek, 15 lutego 2011 roku na hali widowiskowo-sportowej Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyła się XVII Rumska Gala Sportu, na której 
wręczono nagrody m.in. dla „Najlepszego sportowca i trenera Rumi Roku2010".  
Kandydatów do powyższych tytułów nominowała Kapituła powołana przez 
Burmistrz Miasta Rumi Elżbietę Rogalę - Kończak.  
Najlepszy trener i sportowiec roku to nie jedyne wyróżnienia przyznawane 
podczas Gali. Kapituła przyznaje bowiem także nagrody i wyróżnienia dla 
całego środowiska sportowego Rumi, także w następujących kategoriach : 
- Sponsor roku  
- Wyró żnienie specjalne za wspieranie działalno ści sportowej 
- Wyró żnienie specjalne za promowanie Rumi w wydarzeniach 
Międzynarodowych 
- Wyró żnienie specjalne za działalno ści sportow ą na terenie Miasta Rumi  
- Wyró żnienie specjalne dla najlepszej siatkarki, piłkarza , rugbisty 
- Najlepiej zapowiadaj ący si ę zawodnik młodego pokolenia 
- Najlepsza dru żyna 
Pełną listę wszystkich wyróżnionych osób i instytucji działających na rzecz 
sportu w Rumi można znaleźć na stronie:www.miasto.rumia.pl 
Podczas Gali zaprezentowały się także rumskie kluby sportowe, które 
pochwaliły się swoimi osiągnięciami i sukcesami.  
Uroczystość uświetniły występy artystyczne  Zespołu Tanecznego "Spinki". 
 

  
Na XVII Gali Sportu wr ęczono nagrody i wyró żnienia 
 

  
Podczas imprezy wyst ąpiły dziewcz ęta z Zespołu Tanecznego SPINKI 
 

  
Swoje umiej ętności zaprezentowała tak że grupa taneczna „Dirty Getto 
Kids” 

WYBIERZ NAJPIĘKNIEJSZY ZAK ĄTEK RUMI 
 
Burmistrz Miasta Rumi, El żbieta Rogala - Ko ńczak zaprasza wszystkich 
mieszka ńców naszego miasta do udziału w konkursie "Najpi ękniejsze 
zakątki Małego Trójmiasta Kaszubskiego",  organizowanego przez Zespół 
Szkół nr 1 w Redzie. Konkurs odbywa si ę pod patronatem Burmistrza 
Miasta Redy i Rady Miejskiej w Redzie. Termin nadsyłania prac mija 20 maja 
2011 roku. 

Regulamin konkursu  
 

„Najpi ękniejszy zak ątek MTK”  
konkurs fotograficzny i na prezentacj ę multimedialn ą 

pod patronatem Burmistrza Miasta Redy  
i Rady Miejskiej w Redzie  

 
I. Cele konkursu:  
- promocja Małego Trójmiasta Kaszubskiego  
- poszerzenie wiedzy dzieci i młodzieży o miastach wchodzących w skład MTK  
- rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną  
- wykorzystywanie nowoczesnych technik przekazu informacji  
 rozwijanie zdolności artystycznych  
 
II. Organizator konkursu:  Zespół Szkół nr 1 w Redzie  
 
III. Terminy:  
Prace fotograficzne oraz prezentacje multimedialne na nośnikach CD-ROM 
należy składać do sekretariatu Zespołu Szkół nr 1 w Redzie lub przesłać na 
adres : Zespół Szkół nr 1 w Redzie, ul. Łąkowa 36/38 , 84-240 Reda do dnia 20 
maja 2011 roku (decyduje data stempla pocztowego z zastrzeżeniem że 
przesyłka dotrze do 25 maja) ; organizator nie odpowiada za brak możliwości 
odczytu danych ,gdy nośnik jest uszkodzony. Nośniki z prezentacjami nie 
podlegają zwrotowi,  

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród będzie miało miejsce na uroczystej 
sesji Rady Miejskiej w Redzie w czasie obchodów Dni Redy ( 10 – 
12.06.2011)..  
 
IV. Regulamin:  
 
a) Prezentacje multimedialne  
1. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych i 
gimnazjów z terenu Redy, Rumi i Wejherowa.  
2. Każda szkoła dokonuje w dowolny sposób wyboru maksymalnie 3 
prezentacji multimedialnych w 2kategoriach – szkoły podstawowe i 
gimnazja.  
3. Przedmiotem konkursu jest stworzenie interaktywnej prezentacji 
multimedialnej na temat – najpiękniejszy zakątek Małego Trójmiasta 
Kaszubskiego (czyli znajdujący się na terenie miast : Redy, Rumi lub 
Wejherowa).  
4. Prezentację należy przygotować w aplikacji Power Point i nagrać na 
nośnik CD-ROM.  
5. Organizator wymaga, by prezentacja zawierała maksymalnie 15 
slajdów.  
6. Do konkursu uczniowie przystępują indywidualnie.  
7. Pracę należy podpisać imieniem i nazwiskiem, podać imię i nazwisko 
nauczyciela pod kierunkiem którego powstawała praca oraz nazwę, telefon 
i maila szkoły.  
8. Kryteria oceny :  
- przejrzystość układu prezentacji,  
- estetyka wykonania,  
- dobór odpowiednich narzędzi, efektów, interaktywność.  
9. Warunkiem udziału w konkursie jest przeniesienie praw autorskich 
dotyczących stworzonej prezentacji na organizatorów.  
10. Przewidywane jest nagrodzenie prac, które zajmą miejsca I – III w 
każdej z kategorii oraz ewentualne wyróżnienia.  
11. W sprawach nieobjętych regulaminem decydują organizatorzy.  
 
b) Prace fotograficzne  
 
12. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych i 
gimnazjów z terenu Redy, Rumi i Wejherowa.  
13. Każda szkoła dokonuje w dowolny sposób wyboru maksymalnie 3 prac 
fotograficznych w 2 kategoriach ; szkoły podstawowe i gimnazjum.  
14. Przedmiotem konkursu jest stworzenie serii 5 - 8 zdjęć 
najpiękniejszego zdaniem autora zakątka  Małego Trójmiasta 
Kaszubskiego (czyli znajdującego się na terenie miast : Redy, Rumi lub 
Wejherowa).  
15. Do konkursu uczniowie przystępują indywidualnie.  
16. Pracę należy podpisać na jej odwrocie imieniem i nazwiskiem, podać 
imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego powstawała praca 
oraz nazwę, telefon i maila szkoły.  
17. Kryteria oceny :  
- pomysłowość ujęcia tematu,  
- estetyka wykonania,  
- oryginalność wykonania.  
18. Przewidywane jest nagrodzenie prac, które zajmą miejsca I – III w 
każdej z kategorii oraz ewentualne wyróżnienia.  
19. W sprawach nieobjętych regulaminem decydują organizatorzy  



KALENDARZ IMPREZ  W RUMI 
MARZEC 2011 

 
01 – 31 Galeria u Bibliotekarek – „Wystawa adeptów warsztat ów 
plastycznych Rumskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku ” , Miejska 
Biblioteka Publiczna ul. Pomorska 11, org. MBP 
 
01 – 20 Galeria SIGNUM Wystawa fotograficzna Andrze ja Gojke – 
reporta ż z planu filmowego pt. „Czarny czwartek” o wydarzen iach z 
1970 roku na Wybrze żu, Dom Kultury SM „Janowo” ul. Pomorska 11, org. 
DK SM Janowo 
 
03 - 28  Wystawa Malarstwa pt. „Twarze i Pejza że” Jolanty Kitowskiej,  
Miejski Dom Kultury ul. Mickiewicza 19, org. MDK 
 
02 (środa) godz. 10.00; Miejskie Igrzyska Młodzie ży Szkolnej w Piłce 
Ręcznej Dziewcz ąt i Chłopców ; SP 9 ul. Stoczniowców 6, org. SZS, SP 9 
 
03 (czwartek) godz. 18.00; Wernisa ż Wystawy Malarstwa Marii Michalskiej 
pt. „Mój Świat”,  Miejski Dom Kultury ul. Mickiewicza 19, org. MDK 
 
04 (piątek) godz. 18.00; Wieczór Rosyjski  – koncert zespołu ludowego 
KALINKA z Kaliningradu oraz Kwartetu Moskiewskich solistów , Domu 
Kultury SM „JANOWO” ul. Pomorska 11, org. DK SM Janowo 
 
05 (sobota) godz. 18.00 - 20.00; Mecz Plus Ligi Kobiet w Piłce Siatkowej 
Sandeco EC Wybrze że TPS Rumia - TAURON MKS D ąbrowa Górnicza ; 
Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49, org. . Sandeco EC 
Wybrzeże TPS Rumia  
 
06 (niedziela) godz. 09.00 - 17.00; Turniej SL SALOS Rumia w Piłce No żnej 
w Kategorii OPEN ; Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49, 
org. SALOS 
godz. 19.00; Biesiada Literacka  – gość spotkania – Anna Czerwi ńska – 
himalaistka Pierwsza Polka, która zdobyła „koron ę ziemi”,  autorka 8 
książek, Domu Kultury SM „JANOWO” ul. Pomorska 11, org. DK SM Janowo 
 
08 (wtorek) godz. 17.30; Muzyczny bukiet dla pa ń – gra zespół STROMSKI 
BAND,  Domu Kultury SM „JANOWO” ul. Pomorska 11, org. DK SM Janowo 
 
10 (czwartek) godz. 18.00; Wieczór Autorski Krzysztofa Cezarego 
Buszmana pt. „Strofy Życia”  Miejski Dom Kultury ul. Mickiewicza 19, org. 
MDK 
 
11 (piątek) godz. 15.30-20.00; 1/8 finału Mistrzostw Polski w Piłce Siatkowej 
Kadetek , Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49, TPS Rumia 
 
12 (sobota) godz. 10.00-14.00; 1/8 finału Mistrzostw Polski w Piłce 
Siatkowej Kadetek , Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49, 
TPS Rumia 
godz. 15.00 - 22.00; Grand Prix Rumi w Piłce Siatkowej - VI Turniej ; Hala 
Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49, org. MOSiR 
 
13 (niedziela) godz. 10.00-14.00; 1/8 finału Mistrzostw Polski w Piłce 
Siatkowej Kadetek , Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49, 
TPS Rumia 
godz. 19.00; Biesiada Literacka  – gość spotkania – Michał Jagiełło – taternik 
Naczelnik GOPR-u , autor 7 książek, Domu Kultury SM „JANOWO” ul. 
Pomorska 11, org. DK SM Janowo 
 
14 (poniedziałek) godz. 10.00 - 14.00; Miejskie Igrzyska Młodzie ży Szkolnej 
w Mini Piłce Koszykowej Dziewcz ąt i Chłopców ; Hala Widowiskowo-
Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49, org. SZS, MOSiR 
 
17 (czwartek) godz. 12.00; X Miejski Konkurs Plastyczny „Tu żyjemy”  motto 
konkursu: „Morze, jeziora i rzeki – malownicze zak ątki Kaszub” , Miejski 
Dom Kultury ul. Mickiewicza 19, org. MDK 
 
18 (piątek) godz. 9.00; Powiatowy Konkurs Recytatorski Prozy i Poezji 
Polskiej , Miejski Dom Kultury ul. Mickiewicza 19, org. Ognisko Pracy 
Pozaszkolnej i Miejski Dom Kultury w Rumi  
godz. 10.00 - 12.00; Miejska Gimnazjada oraz Miejskie Igrzyska Młodzie ży 
Szkolnej  w Indywidualnych Biegach Przełajowych ; Moje Boisko – ORLIK 
2012 ul. Świętopełka 24, org. SZS, MOSiR 
 
19 (sobota) godz. 15.00 - 17.00; Mecz Piłki No żnej Seniorów III Liga 
Bałtycka ORKAN Rumia SSA - Gryf-Orlex Wejherowo ; Stadion MOSiR 
ul. Mickiewicza 43, org. ORKAN Rumia SSA 
godz. 18.00 - 20.00; Mecz Plus Ligi Kobiet w Piłce Siatkowej Sandeco 
EC Wybrze że TPS Rumia - Organika Budowlani Łód ź; Hala 
Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49, org. Sandeco EC 
Wybrzeże TPS Rumia 
 
20 (niedziela) godz. 08.00 - 15.00; Grand Prix Rumi w Tenisie Stołowym 
- V Turniej ; Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49, org. 
MOSiR  
godz. 11.00 – 13.00; Mecz Piłki No żnej Juniorów C1 Liga Pomorska 
grupa I, SAPA Rumia Janowo - Chojnicznka Chojnice , Boisko MOSiR 
ul. Gdyńska, org.  SAPA Rumia Janowo 

godz. 12.00; przedstawienie dla dzieci pt. „Ba śń O !!!”  - wystawia 
Państwowy Teatr Lalki ze Słupska , Klub Parafialny Parafii Św. Józefa i 
Św. Judy Tadeusza, ul. Podgórna 1, org. Parafia 
godz. 14.00 – 16.00; Mecz Piłki No żnej Seniorów III Liga Bałtycka, 
ORKAN Rumia SSA – Gryf Orlex Wejherowo , Stadion MOSiR ul. 
Mickiewicza 43, org. ORKAN Rumia SSA  
godz. 16.00; Rodzinne Spotkania Teatralne – „Ba śń O !!!”  - wystawia 
Państwowy Teatr Lalki ze Słupska, otwarcie wystawy lalek teatralnych, 
Domu Kultury SM „JANOWO” ul. Pomorska 11, org. DK SM Janowo 
godz. 19.00; Biesiada Literacka  – gość spotkania -  Janusz L. 
Wiśniewski, naukowiec i pisarz,  autor powie ści „S@motno ść w 
sieci”, Domu Kultury SM „JANOWO” ul. Pomorska 11, org. DK SM 
Janowo 
 
21 (poniedziałek) godz. 10.00 - 14.00; Miejska Gimnazjada w Piłce 
Koszykowej Chłopców ; Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR 
ul. Mickiewicza 49, org. SZS, MOSiR 
 
23 (środa) godz. 18.00 - 20.00; Mecz 1/8 Pucharu Polski w Piłce 
Siatkowej Kobiet  Sandeco EC Wybrze że TPS Rumia - AZS Białystok ; 
Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49, org. Sandeco EC 
Wybrzeże TPS Rumia  
 
26 (sobota) godz. 11.00; Dyktando Ortograficzne Wybrze ża – Rumia 
2011 – Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49, org. DK 
SM Janowo, MBP, MOSiR www.dyktandowybrzeza.pl  
http://dyktandowybrzeza.prv.pl  
godz. 11.00 – 12.45; Mecz Piłki No żnej Juniorów B SL Salos Rumia - 
Jedynka Reda , Boisko MOSiR ul. Gdyńska, org. SL Salos Rumia 
godz. 14.00 – 15.45; Mecz Piłki No żnej Juniorów B MKS Orkan Rumia - 
Stolem Gniewino , Boisko MOSiR ul. Gdyńska, org. MKS Orkan Rumia 
godz. 15.00 - 22.00; Grand Prix Rumi w Piłce Siatkowej - VII Turniej ; 
Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49, org. MOSiR 
godz. 17.00; Koncert Muzyki Powa żnej pt. „Perły Muzyki Sakralnej”  w 
wykonaniu artystów Teatru Otwartego z Gdańska - Bogny Forkiewicz – 
sopran i Rafała Lewandowskiego – pianino, Miejski Dom Kultury ul. 
Mickiewicza 19, org. MDK 
 
 

Obchody 66 rocznicy zako ńczenia działa ń wojennych  
 

II Wojny Światowej na terenie Rumi  
 
27 (niedziela) godz. 12.30; Msza Św. w intencji Ojczyzny w Ko ściele 
p.w. Podwy ższenia Krzy ża Św. ul. Ko ścielna 20  (z udziałem pocztów 
sztandarowych, młodzieży SP1 i delegacji szkół)  
 
28 (poniedziałek) godz. 9.00 - składanie kwiatów w miejscach pami ęci 
narodowej  
1 - cmentarz przy Kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Św. ul. Świętopełka 
- mogiła żołnierzy, mogiła Hipolita Roszczynialskiego (z udziałem 
wojskowej asysty honorowej) 
2 - obelisk ul. Chełmińska  
godz. 9.40; 
3 - cmentarz w Łężycach z udziałem przedstawicieli konsulatów Rosji, 
Białorusi, Ukrainy (z udziałem wojskowej asysty honorowej) 
 
 
28 (poniedziałek) godz. 10.00-15.00; Halowe Dru żynowe Mistrzostwa 
Rumi Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych w Lekkiej A tletyce , Hala 
Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49, org. MOSiR 
 
29 (wtorek) godz. 10.00 - 14.00; Miejska Gimnazjada w Piłce  
Koszykowej Dziewcz ąt; Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR 
ul. Mickiewicza 49, org. SZS, 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 praw 



 


