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BURMISTRZ MIASTA RUMI 
INFORMUJE 

  
Jeśli dowód traci wa żność 

 
W bieżącym roku ko ńczy si ę okres wa żności 
części dowodów osobistych . Wymianie nie 
podlegają dowody osobiste wydane na czas 
„nieoznaczony”. 
Data ważności dowodu umieszczona jest w 
prawym, dolnym rogu  (na stronie ze zdjęciem) 
pod hologramem  (patrz zdjęcie poniżej)  

Jeśli ważność Państwa dowodu osobistego 
upływa w 2011 r., należy złożyć wniosek o 
wydanie nowego dokumentu  wraz z dwiema 
aktualnymi fotografiami o wymiarach 35x45 mm, 
bez nakrycia głowy, w pozycji lewego półprofilu z 
widocznym lewym uchem (zdjęcia takie same jak 
w poprzednim dowodzie nie będą przyjmowane) 
Od 1 stycznia 2010 r. opłata za wyrobienie 
dowodu osobistego nie jest pobierana. 
Wnioski o nowy dowód osobisty składa się 
osobiście w urzędzie gminy właściwym ze 
względu na miejsce stałego zameldowania, 
najpóźniej na miesiąc przed upływem ważności 
dokumentu. 
Brak ważnego dowodu może skutkować 
problemami podczas spotkania z policją, w 
banku, na poczcie lub podczas załatwiania 
różnego rodzaju spraw np. próby zrobienia 
zakupów na raty. 

 
Konkursy w ramach MTK  

 
Burmistrz Miasta Rumi Elżbieta Rogala-Kończak 
zachęca uczniów rumskich szkół do udziału w 
dwóch konkursach: literackim pt. 
„Najpi ękniejszy zak ątek Małego Trójmiasta 
Kaszubskiego”  oraz  fotograficznym pt. 
„Najpi ękniejsze zak ątki  Małego Trójmiasta 
Kaszubskiego” . Pierwszy organizuje Zespół 
Szkół nr 2 w Redzie, drugi Zespół Szkół nr 1 
także w Redzie. Oba swoim patronatem objęły 
władze Redy: Burmistrz Miasta Redy i Rada 
Miasta Redy. Więcej informacji można znaleźć na 
stronach: konkursmtk@wp.pl, www.zs2.reda.pl 
oraz www.rumia.miasto.pl  

 
Dni Otwarte w Urz ędzie Skarbowym  

 
Burmistrz Miasta Rum informuje mieszkańców, 
że 27 – 29 kwietnia 2011 r.  oraz 2 maja 2011 r.  
Urząd Skarbowy w Wejherowie (ul. Sobieskiego 
346) będzie pracował do godz. 18. Natomiast, 30 
kwietnia 2011 r.  (sobota) Urząd Skarbowy 
będzie czynny w godz. 9 – 13. 

 
Dni Otwarte PCI w Urz ędzie Miasta Rumi  

 
Powiatowe Centrum Informacyjne w Wejherowie 
zaprasza przedsiębiorców i osoby chcące 
otworzyć działalność gospodarczą na 
indywidualne konsultacje  poświęcone 
metodom dotacyjnego oraz pozadotacyjnego 
finansowania działalno ści gospodarczej.  
Pracownik Punktu PCI będzie 29 kwietnia 2011 
roku w Urzędzie Miasta Rumi w godz. 8 - 14:00. 
Udział w konsultacjach jest bezpłatny. 
Więcej dodatkowych informacji pod numerami 
Telefonów: 58 572 20 05 oraz 607 37 77 67. 
 

 WszWszWszWszystkim mieszkaystkim mieszkaystkim mieszkaystkim mieszkańcom Rumi z okazji com Rumi z okazji com Rumi z okazji com Rumi z okazji Świwiwiwiąt Wielkiej Nocyt Wielkiej Nocyt Wielkiej Nocyt Wielkiej Nocy 

niosniosniosniosących nadziejcych nadziejcych nadziejcych nadzieję    i odrodzenie i odrodzenie i odrodzenie i odrodzenie życia, pragniemy złoycia, pragniemy złoycia, pragniemy złoycia, pragniemy złożyyyyć    
najserdeczniejsze najserdeczniejsze najserdeczniejsze najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyyczenia wszelkiej pomyyczenia wszelkiej pomyyczenia wszelkiej pomyślnolnolnolności.ci.ci.ci.    

Niech Niech Niech Niech Świwiwiwięto Zmartwychwstania trwale zagoto Zmartwychwstania trwale zagoto Zmartwychwstania trwale zagoto Zmartwychwstania trwale zagości w naszych sercach ci w naszych sercach ci w naszych sercach ci w naszych sercach 

niosniosniosniosąc Wiarc Wiarc Wiarc Wiarę, Nadziej, Nadziej, Nadziej, Nadzieję    i Miłoi Miłoi Miłoi Miłość....    
Życzymy pogodnych, yczymy pogodnych, yczymy pogodnych, yczymy pogodnych, świwiwiwiątecznych dni sptecznych dni sptecznych dni sptecznych dni spędzonych w krdzonych w krdzonych w krdzonych w kręggggach Waszych ach Waszych ach Waszych ach Waszych 

rodzin i przyjaciół orazrodzin i przyjaciół orazrodzin i przyjaciół orazrodzin i przyjaciół oraz    radosnego radosnego radosnego radosnego 

przeprzeprzeprzeżywania ywania ywania ywania zwycizwycizwycizwycięstwa stwa stwa stwa Zbawiciela.Zbawiciela.Zbawiciela.Zbawiciela.    

    

Alleluja!Alleluja!Alleluja!Alleluja!    

    

ElElElElżbieta Rogala bieta Rogala bieta Rogala bieta Rogala ––––    KoKoKoKończakczakczakczak    

Burmistrz Miasta RumiBurmistrz Miasta RumiBurmistrz Miasta RumiBurmistrz Miasta Rumi    

    

Tadeusz PiTadeusz PiTadeusz PiTadeusz Piątkowskitkowskitkowskitkowski    

PrzewodniczPrzewodniczPrzewodniczPrzewodniczący Rady Miejskiej Rumicy Rady Miejskiej Rumicy Rady Miejskiej Rumicy Rady Miejskiej Rumi    
    

66 ROCZNICA ZAKOŃCZENIA DZIAŁAŃ WOJENNYCH 
II WOJNY ŚWIATOWEJ NA TERENIE RUMI 

 
W 66 rocznic ę zakończenia działa ń wojennych II wojny światowej na terenie Rumi odbyły si ę uroczyste 
obchody. W niedziel ę, 27 marca br. odbyła si ę msza św. w intencji Ojczyzny, a w poniedziałek 28 
marca br. – składanie kwiatów w miejscach pami ęci narodowej. Wi ązanki składały delegacje władz 
miasta, kombatanci oraz konsulowie Federacji Rosyjs kiej, Ukrainy i Republiki Białorusi.  
 
Niedzielna msza św. w intencji Ojczyzny odbyła się w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego przy ul. 
Kościelnej 21. We mszy św. wzięli udział przedstawiciele władz miasta, kombatanci, mieszkańcy Rumi oraz 
młodzież i dzieci z rumskich szkół. Podczas nabożeństwa w kościele obecne były poczty sztandarowe.  
W poniedziałek delegacje składały wiązanki kwiatów w miejscach pamięci narodowej na terenie Rumi: na 
Mogile Żołnierzy poległych w walkach 1939 r. i Mogile Hipolita Roszczynialskiego – wójta Rumi 
zamordowanego w Lasach Piaśnickich na cmentarzu przy ul. Świętopełka, pod obeliskiem upamiętniającym 
ofiary terroru hitlerowskiego zamęczonych w więzieniach, obozach i miejscach kaźni na Ziemi Gdańskiej  przy 
ul. Chełmińskiej oraz na cmentarzu żołnierzy Armii Radzieckiej i Polskiej I Brygady Pancernej im. Bohater 
Westerplatte poległych w marcu 1945 r. w walkach o wyzwolenie Gdańskiego Wybrzeża w Łężycach.  
 

              
 
Cmentarz przy ul. Świętopełka w Rumi            Cmentarz wojenny w Ł ężycach 
 

            
 
Obelisk ofiar terroru przy ul. Chełmi ńskiej          Cmentarz wojenny w Ł ężycach  



„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. Tatrza ńska 10, tel. 058  671 20 66 

 
I AQUATLON RUMIA 2011 

 
Uczniowski Klub Sportowy  Tri-Saucony 
Rumia  organizuje 30 kwietnia 2011 roku  
I Otwarte Zawody w Aquathlonie  (pływanie i 
bieg) na różnych dystansach dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych.    
Część pływacka odbędzie się na pływalni 
krytej MOSiR przy ul. Rodziewiczówny, a 
część biegowa odbędzie się w Parku Miejskim 
przy ul. Starowiejskiej.  
Udział w zawodach zadeklarowali zawodnicy z 
całej Polski.  
UKS Tri-Saucony zaprasza wszystkich do 
udziału i kibicowania.  
Więcej informacji wkrótce  na stronie:  
www.tri-sauconyrumia.pl 
 

 SADZONKA  
ZA ELEKTROŚMIECIA 

 
Każdy z nas na pewno znajdzie w domu 
zużyte baterie i akumulatory, świetlówki oraz 
nieużywany sprzęt, np. telefon, suszarka, 
telewizor, drukarka, klawiatura, wiertarka, 
radio, żelazko, toster czy kalkulator i inne 
elektrośmieci. 
Eko Dolina Sp. z o.o . zachęca, aby 
wymienionych wyżej rzeczy nie wyrzucać, 
organizując kolejna akcję „Sadzonka za 
elekro śmiecia”.  W zamian za oddanie 
elektrośmiecia można otrzymać sadzonki do 
ogrodu. 
W Rumi akcja odbędzie się na terenie Portu 
Handlowego Auchan Rumia, w sobotę, 16 
kwietnia 2011 r. w godz. 9 – 15.  

 
PRACA W URZĘDZIE 

 
Burmistrz Miasta Rumi ogłasza nabór na 
stanowisko: 
- Kierownika Referatu Integracji Europejskiej i 

Promocji Urzędu Miasta Rumi w pełnym 
wymiarze czasu pracy. 

Szczegółowa treść ogłoszenia o naborze 
dostępna jest na tablicy ogłoszeń 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: 

 
12 marca 2011 r. – nazwiska A - Z  

 
Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie 
wyznaczył w marcu 2011 roku terminy 
stawiennictwa  dla  osób z Rumi i 
posiadaj ących prawo do zasiłku  w 
następujących dniach :  
 
7 kwietnia – A – Z 
8 kwietnia – C – F 
11 kwietnia – G – J 
12 kwietnia – K 
13 kwietnia – P – R 
14 kwietnia – S 
18 kwietnia – T - Z 
 
Osoby bez prawa do zasiłku zgłaszaj ą się 
do Państwowego Urzędu Pracy w Wejherowie  
indywidualnie. 

 

Z SESJI RADY MIEJSKIEJ RUMI 
 
W czwartek 31 marca br. odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej Rumi. Tematem głównym obrad były 
plany zagospodarowania przestrzennego miasta. Warto podkreślić, że od marca 2010 roku do marca 
2011 roku, nastąpił wzrost pokrycia planami zagospodarowania przestrzennego Rumi o 6,7 % (z 39,3 
% powierzchni miasta do 46 % obecnie). Jeżeli prace nad pokryciem planami zagospodarowania 
przestrzennego będą posuwały się w podobnym tempie, pod koniec 2011 roku plany te pokryją teren 
Rumi w 73 %.  
- Dzięki uchwaleniu studium zagospodarowania przestrzenne go miasta Rumi oraz uchwalanym 
już od kilku miesi ęcy  przez obecn ą radę kolejnym opracowanym miejscowym planom 
zagospodarowania przestrzennego, Rumia zostanie upo rządkowana architektoniczne, czego 
brak poprzednia opozycja w Radzie Miejskiej Rumi po wszechnie krytykowała – mówi Elżbieta 
Rogala-Kończak, Burmistrz Miasta Rumi. – Szczerze mówi ąc, do dzi ś nie mog ę tego zrozumie ć. 
Nie mo żna bowiem, nie uchwalaj ąc planów zagospodarowania przestrzennego, krytykowa ć 
jednocze śnie ich braku.  
Na ostatniej sesji uchwalono kolejny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, tym razem  
dla obszaru położonego w Rumi, zwanego „CEYNOWY”. Objęto nim powierzchnię 57,6 ha ograniczoną 
ulicami: Kosynierów, Żwirki i Wigury, Starowiejską, Matejki.  
W toku obrad marcowej sesji większością głosów uchwalono także możliwość udzielania bonifikaty  od 
opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, 
położonej w Rumi przy ul. Stoczniowców 2N na rzecz współużytkowników wieczystych.  
Nie bez dyskusji obyło się przy uchwalaniu i ustaleniu liczby punktów sprzedaży napojów 
zawierających powyżej 4,5 % alkoholu. W końcu ustalono ich liczbę do 150 w przypadku napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) oraz do 100 - w 
przypadku alkoholi przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (placówki gastronomiczne). 
W związku ze zmianami przepisów Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, które weszły wżycie 15 
listopada 2010 r. i zakazujących palenia na przystankach autobusowych, uchylono uchwałę Rady 
Miejskiej Rumi z dnia 22 czerwca 2006 r. dotychczas regulującą tę kwestię w naszym mieście.  Radni 
zgodzili się także na podwyższenie ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Rumi za każdą godzinę udziału w działaniach ratowniczych.  
Z istotnych dla mieszkańców Rumi zagadnień, Rada Miejska uchwaliła regulamin i sposób rozliczania 
dotacji z budżetu gminy przeznaczonych na usuwanie azbestu i stosowanie systemów grzewczych  
przyjaznych środowisku. Do końca 2009 r. gminy mogły udzielać dopłat na powyższe cele. W roku 
2010, w związku ze zmianą przepisów gminy straciły taką możliwość. Pod koniec mijającego roku 
przepisy znów uległy zmianie i gminy ponownie mogą udzielać dotacji. Zgodnie z przyjętym  
regulaminem dotacja na likwidację azbestu wyniesie: 1200 zł, na zmianę systemów grzewczych – 750 
zł, a na zastosowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła – 1000 zł. Aby otrzymać dotację trzeba 
przed rozpoczęciem inwestycji podpisać z gminą umowę. 
 

PLAN ZAGOSPODAROWANIA STAREJ RUMI WYŁO ŻONY 
 

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  ze 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 ze zmianami) 

zawiadamiam 
wyło żeniu  do publicznego wgl ądu projektu  miejscowego planu zagospodarowania prz estrzennego  

dla obszaru poło żonego w Rumi, zwanego „Stara Rumia”. 
wraz z  prognoz ą  oddziaływania na środowisko . 

 
w dniach   od 23.03.2011r. do 13.04.2011r.  w siedzibie Urzędu Miasta Rumi, pok. 200 w godzinach pracy 
Urzędu. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu  rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12.04.2011r. o 
godz. 15,00   w  Sali posiedze ń  tutejszego Urz ędu.  
Zgodnie z art. 18 ust.1 wyżej cytowanej ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu 
może wnieść uwagi. 
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Rumi z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej oraz  adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,  w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.04.2011r.   
Organem właściwym do rozpatrzenia  uwag będzie Burmistrz Miasta Rumi. 
 

ZŁOTE GODY RUMIAN 
 
W marcu 2011 roku aż sześć par z Rumi obchodziło Jubileusz 50-letniego Pożycia Małżeńskiego. Byli to: 
Państwo Jadwiga i Andrzej Brejscy , Państwo Halina i Józef Bollin , Państwo Jadwiga i Leon Kramp , 
Państwo Aniela i Leopold Gulcz , Państwo  Anna i Bronisław Glica oraz Państwo  Elżbieta i Stanisław 
Popławscy .  
Każdą z naszych par odwiedzili przedstawiciele władz miasta wręczając kwiaty, dyplom i prezent oraz 
dekorując Złotych Jubilatów Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznanym przez Prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej – Bronisława Komorowskiego.  
Wszyscy Jubilaci byli uśmiechnięci, szczęśliwi i nie żałowali ani chwili z przeżytego wspólnie życia. Jak 
wzajemnie mówią o swoich wyborach małżonkowie – był to ich pierwszy i ostatni wybór.  
 

  
 
      Państwo J. i A. Brejscy                 Państwo H. i J. Bollin                        Pa ństwo J. i L. Kramp 



UWAŻAJ NA CZAD!   
 
Co roku zdarzaj ą się wypadki zatrucia tlenkiem w ęgla tzw. czadem. Nierzadko ze skutkiem 
śmiertelnym. Niebezpiecze ństwa dla naszego życia i zdrowia z powodu wadliwego stanu instalacji 
gazowej  nie nale ży lekcewa żyć. Co roku słu żby ratunkowe, nie tylko przed okresem grzewczym, 
ostrzegaj ą mieszka ńców przed tego typu zdarzeniami.  
 
Kolejny raz przypominamy, że do podstawowych zasad bezpieczeństwa w tym zakresie należą: 
- przeprowadzanie co najmniej raz w roku przegl ądu instalacji  gazowej i wentylacyjnej przez uprawnione 
osoby, 
- usuwanie na bie żąco zanieczyszcze ń z przewodów domowych i spalinowych, 
- zapewnienie dopływu świeżego powietrza do mieszkania  – jest to niezbędne do zupełnego spalenia 
gazu i zapewnienia odpływu spalinom , 
- kontrolowanie  (przy codziennym używaniu) zabarwienia płomienia gazowego   (nie powinien mieć barwy 
czerwonej), 
- nie pozostawianie bez nadzoru  włączonych urządzeń gazowych, 
- wymienianie  w miarę możliwo ści uszkodzonych lub niesprawnych urz ądzeń gazowych  (kuchenki, 
piecyki, piekarniki) na nowe. 
 

KWALIFIKACJE WOJSKOWE – ROCZNIK 1992 
 

UWAGA 
OSOBY ZOBOWIĄZANE DO STAWIENIA SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ 

osoby urodzone  w  1992  roku 
1. W dniach od 4 kwietnia do 31 maja 2011r. funkcjonować będzie w Wejherowie Poborowa Komisja 

Lekarska działająca na potrzeby kwalifikacji wojskowej. 
2. Osoby z Gminy Miejskiej Rumia zobowi ązane są stawi ć się przed Powiatow ą Komisj ą 

Lekarsk ą w Wejherowie w dniach 14, 15, 18, 19, 20, 21 i 22 kwietnia 2011r. (dzień dodatkowy 
dla kobiet 30 maja 2009r.) w Wejherowie ul. Ofiar P iaśnicy 22.  

3. Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają mężczyźni: 
1) urodzeni w 1992 roku ,  
2) mężczyźni urodzeni w latach: 1991, 1990, 1988, 1987, 1986: 

którzy dotychczas nie dopełnili tego obowiązku w określonym terminie i miejscu. 
4. Do kwalifikacji wojskowej wzywa się kobiety, wskazane przez Wojskowego Komendanta 

Uzupełnień w Wejherowie. 
5. Osoby zgłaszające się do kwalifikacji wojskowej: 

1) po raz pierwszy - przedstawiają: 
a) dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach in ny dokument ze 

zdjęciem pozwalaj ący na ustalenie to żsamości, 
b) posiadane dokumenty lekarskie dotycz ące stanu zdrowia, w tym 

wyniki bada ń specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 
miesi ęcy poprzedzaj ących dzie ń stawienia si ę do poboru, 

c) aktualną fotografi ę o wymiarach 3x4 cm bez nakrycia głowy, 
d) świadectwo (lub kopi ę) ukończenia szkoły (gimnazjum lub 

podstawowa), 
6. Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, w stosunku do których orzeczono stałą 

albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym, całkowicie niezdolne do pracy oraz 
niezdolne do samodzielnej egzystencji lub uznane za całkowicie niezdolne do pracy oraz zaliczone 
do osób o znacznym albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą nie być poddane 
badaniom lekarskim jeśli za pośrednictwem upoważnionej osoby, przedstawią komisji lekarskiej 
orzeczenie lub wypis z treści orzeczenia stwierdzającego tę niezdolność lub niepełnosprawność.  

7. Osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej, które z wa żnych przyczyn nie mog ą stawi ć się 
w wyznaczonym terminie i miejscu s ą obowi ązane zawiadomi ć o tym fakcie Wydział Spraw 
Obywatelskich Urz ędu Miasta Rumi, ul. Sobieskiego 7, pok. 111 w godzi nach pracy urz ędu, 
tel.  (0 58) 679 65 69 (lub stanowisko w BOM - ds. dowodów osobistych nr 2 - tel. (0 58) 679 
65 28) - istnieje mo żliwo ść zmiany terminu na inny.  

UWAGA  
8. Nieotrzymanie wezwania imiennego do stawienia si ę do kwalifikacji wojskowej  nie zwalnia 

osób, o których mowa powy żej od obowi ązku zgłoszenia si ę w terminie i miejscu 
określonym w pkt. 2.       

9. Osoby, zobowiązane, które nie stawią się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny we 
właściwym czasie i miejscu, nie przedłożą wymaganych dokumentów organowi prowadzącemu 
rejestrację albo odmówią poddaniu się badaniom lekarskim podlegają grzywnie albo karze 
ograniczenia wolności (art. 224 pkt.1 - 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym 
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej   (Dz. U. z  2004 r. Nr 241 poz. 2416 z późn. zm.).  

10. Zastosowanie powyższych sankcji może być poprzedzone nałożeniem grzywny w celu 
przymuszenia albo zarządzeniem przymusowego doprowadzenia przez Policję (art. 32 ust. 10 ww. 
ustawy). Koszt doprowadzenia ponosi osoba doprowadzana. 

11. Ponadto niezb ędne informacje mo żna też uzyska ć drog ą elektroniczn ą e:mail  
h.szymonska@um.rumia.pl  

 

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) 
 

ZŁOTE GODY RUMIAN (cd. ze str. 2) 
 

  
Państwo A. i L. Gulcz                      Pa ństwo A. i B. Glica                       Pa ństwo E. i S. Popławscy 

RUMIA - BEZPIECZNE 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 

Zespół Konsultacyjny Miejskiej 
Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 
 
Ośrodek Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Wejherowie 

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

 
 

58 736-37-84 

 



WIOSENNA ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH RUMIA -  2011 
 

W kwietniu zostanie przeprowadzona wiosenna akcja zbiórki odpadów wielkogabarytowych tzw. wystawki. Odpady wielkogabarytowe na terenach zabudowy 
jednorodzinnej winny być wystawione przed posesję, a w rejonach zabudowy wielorodzinnej do podstawianych w tym celu kontenerów lub przy pergoli 
śmietnikowej.  
Terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych s ą zgodne z dniami wyznaczonymi na odbiór odpadów seg regowanych przez firm ę, z któr ą 
mieszkaniec ma podpisan ą umow ę na odbiór odpadów komunalnych. 
Niepotrzebne sprzęty należy wystawić w sposób nie utrudniający ruchu pieszym i pojazdom. Jednocześnie zwracamy uwagę, iż zbiórka odpadów będzie 
odbywała się od godzin porannych wyznaczonego dnia i sprzęty wystawione później nie zostaną już zabrane. Wskazane jest więc wystawianie odpadów dzień 
wcześniej, nie później jednak niż do godz. 7-ej dnia, w którym przeprowadzana jest zbiórka. 
Można wystawia ć: 
- zużyty sprz ęt gospodarstwa domowego (lodówki, pralki, kuchenki,  piecyki, armatura sanitarna,                    
odkurzacze, meble), 
- sprz ęt elektroniczny (radia, telewizory, komputery), 
- stolark ę budowlan ą, 
- opakowania i inne materiały o du żych rozmiarach. 

UWAGA !  
Odpady inne ni ż wielkogabarytowe nie b ędą zbierane, dotyczy to m.in. odpadów bytowych, gruzu, 

odpadów zielonych, akumulatorów, eternitu, papy, pojemników z olejami i innymi substancjami ropopochodnymi. 
 

HARMONOGRAM WIOSENNYCH WYSTAWEK 
 

Lp. Firma obsługuj ąca 
mieszka ńca 

Termin wystawki  
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PUK  Rumia 
tel. 58 671-03-96,  
      58 671-06-23 

 
01.04.2011 ulice: Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Chełmińska, Grabowa, Jaworowa, Jesionowa, Jodłowa, Kasztanowa, 
Klonowa, Orzechowa, Rajska, Topolowa, Wiśniowa 
04.04.2011 ulice: 1-go Maja, Baczyńskiego, Bema, Bratkowa, Broniewskiego, Bławatkowa, Fenikowskiego, Gerberowa, 
Goździkowa, Gałczyńskiego, Irysowa,  Kilińskiego, Konwaliowa, Krasickiego, Krokusowa, Makowa, Nagietkowa, Narcyzowa, 
Norwida, Nowotki, Partyzantów, Torfowa, Wyspiańskiego, Żurawia  
05.04.2011 ulice:  Bądkowskiego, Fiołkowa, Napierskiego, Kościuszki, Ogrodowa, Przyrzeczna, Różana, Warzywna, 
Wróblewskiego 
06.04.2011 ulice: Chopina, I Dyw. Woj. Polskiego, Jana z Kolna, Kościelna, Krzywa, Ks. Sychty, Lipowa, Mostowa, Plac 
Kaszubski, Skłodowskiej, Starowiejska, Słowackiego, Śniadeckich, Waryńskiego 
07.04.2011 ulice: Agrestowa, Borówkowa, Cedrowa, Cisowa, Cyprysowa, Derdowskiego, Dębogórska, Dębowa, Jagodowa, 
Jarzębinowa, Kalinowa, Kazimierska, Klonowa (od Kazimierskiej), Leszczynowa, Malinowa, Miłosza, Modrzewiowa, 
Morelowa, Mściwoja II, Porzeczkowa, Poziomkowa, Sosnowa, Spółdzielcza, Subisława, Świerkowa, Świętopełka, 
Truskawkowa, Wiązowa, Wierzbowa 
08.04.2011 ulice: Prusa, Gen. Sikorskiego, Kopernika, Mackiewicza, Okrzei, Orzeszkowej, Tuwima, Tysiąclecia 
11.04.2011 ulice: Czechowa, Boh. Kaszubskich, Gen. Maczka, Hallera, Jaworskiego, Kusocińskiego, Matejki, Mickiewicza, 
Paderewskiego, Pułaskiego, Rodziewiczówny, Wejhera, Wybickiego 
12.04.2011 ulice: Abrahama, Dąbrowskiego (od E-6 do Piłsudskiego), Ks. L. Gierosa, Morska, Roszczynialskiego, Stolarska, 
Ślusarska, Torowa 
13.04.2011 ulice: Chrobrego, Cicha, Krótka, Okrężna, Poprzeczna, Równa, Sienkiewicza, Wąska, Żeromskiego, Żwirki i 
Wigury 
14.04.2011 ulice: Asnyka, Bieszka, Ceynowy, Fredry, Hepki, Jeziorna, Konopnickiej, Kosynierów, Ks. Heykego, Kwiatowa, 
Lotników, Majkowskiego, Marzanny, Trepczyka, Saperów, Spadochroniarzy, Słoneczna, Wiejska, Zapolskiej 
15.04.2011 ulice: Batorego, Chabrowa, Dolna, Grunwaldzka, Jaśminowa, Łąkowa, Owsiana, Piaskowa, Przemysłowa, 
Sadowa, Zbożowa, Zielona, Źródlana, Żytnia 
18.04.2011 ulice: Dąbrowskiego (od Piłsudskiego do granic miasta), Garbarska, Gryfa Pomorskiego, Gen. Andersa, 
Górnicza, Helska, Hutnicza, Marynarska, Metalowców, Na Stoku, Okrętowa, Poznańska, Pucka, Szczecińska, Szyprów, 
Stalowa, Tkacka, Włókiennicza 
19.04.2011 ulice: Admiralska, Biała, Białowieska, Cegielniana, Gajowa, Gniewowska, Górska, Kapitańska, Mazurska, 
Nizinna, Parkowa, Płk. Dąbka, Tatrzańska, Towarowa, Wyżynna, Wysoka, Zakopiańska, Zbychowska 
20.04.2011 ulice: Harcerska, Kombatantów, Korczaka, Leśna, Młyńska, Podgórna, Podgórska, Sabata, Skarpowa, 
Strzelecka, Szkolna, Śląska, Wałowa, Wodna, Zakole, Zawiszy Czarnego 
21.04.2011 ulice: Chełmońskiego, Chodkiewicza, Dunikowskiego, Długa, Grottgera, Herberta, Hetmańska, Kasprowicza, 
Kossaka, Królowej Jadwigi, Krzywe Koło, Reja, Malczewskiego, Migały, Nałkowskiej, Sędzickiego, Wita Stwosza 
22.04.2011 ulice: Kochanowskiego, Piłsudskiego, Sopocka, Targowa, Warszawska 
26.04.2011 ulice: 3-go Maja, Bydgoska, Chylońska, Czarneckiego, Częstochowska, Dokerów, Elbląska, Filtrowa, Gdańska, 
Gdyńska, Gnieźnieńska, Janowska, Jana Kazimierza, Kasztelańska, K. Jagiellończyka, Katowicka, Kazimierza Wielkiego, 
Kolejowa, Królowej Bony, Krakowska, Krzywoustego, Ks. Ormińskiego, Kujawska, L. Białego, Lubelska, Łódzka, Łużycka, 
Mieszka I, Objazdowa, Obrońców Westerplatte, Oksywska, Oliwska, Pomorska, Stoczniowców, Suwalska, Słupska, 
Świętojańska, Toruńska, Wileńska, W. Jagiełły, W. Łokietka, Władysława IV, Wrocławska, Z. Augusta, Z. Starego 
27.04.2011 ulice: Brzechwy, Chmielna, Granitowa, Janczarskiego, Kamienna, Makuszyńskiego, Marmurowa, Podmokła, 
Porazińskiej, Rycerska, Skośna, Szancera, Św. Józefa, Żwirowa, 
28.04.2011 ulice: Jantarowa, Ludowa, Polna, Robotnicza, Sobieskiego, Zdrojowa, Zielarska 
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Remondis  Gdynia 
tel. 58 781-70-56 

05.04.2011 
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METALPOL Rumia 
tel. 58 671-52-25,  
      58 671-93-91 

06.04.2011 ulice: 3-go Maja, Abrahama, Baczyńskiego, Bądkowskiego, Bema, Bławatkowa, Bohaterów Kaszubskich, Ceynowy (od 
Żwirki i Wigury do Starowiejskiej), Chełmińska, Chylońska, Cisowa, Derdowskiego, Dębogórska, Elbląska, Fiołkowa, 
Gałczyńskiego, Gdańska, Gdyńska, Filtrowa, Goździkowa, Harc. P. Wyszeckiego, I Dywizji W. P., Irysowa, Jagiełły, Jagodowa, 
Jaworowa, Kazimierska, Kielecka, Kilińskiego, Konopnickiej, Konwaliowa, Kościelna, Kościuszki, Krakowska, Ks. Ormińskiego, 
Kusocińskiego, l-go Maja, Lipowa, Lubelska, Łokietka, Majkowskiego, Marynarska, Marzanny, Morelowa, Morska, Mściwoja, 
Objazdowa, Okrzei, Oliwska, Olsztyńska, Opolska, Partyzantów, Piłsudskiego, Poznańska, Prusa, Pucka, Radomska, Różana, 
Saperów, Sikorskiego, Słoneczna, Słupska, Spółdzielcza, Starowiejska, Stoczniowców, Suwalska, Szczecińska, Świętojańska, 
Świętopełka, Targowa, Trepczyka, Tuwima, Tysiąclecia, Warszawska, Waryńskiego, Wiązowa, Wiejska, Wierzbowa, Wileńska, 
Władysława IV, Wrocławska, Żwirki i Wigury 
07.04.2011 ulice: Batorego, Ceynowy (od Grunwaldzkiej do Żwirki i Wigury),  Chełmońskiego, Chodkiewicza, Długa, Gajowa, 
Górnicza, Granitowa, Grunwaldzka, Hetmańska, Jantarowa, Jeziorna, Kamienna, Kapitańska, Kombatantów, Kossaka, Krzywe 
Koło, Leśna, Makuszyńskiego, Metalowców, Młyńska, Nizinna, Piaskowa, Płk. Dąbka, Podgórna, Podmokła, Polna, Robotnicza, 
Rybaków, Sadowa, Sienkiewicza, Skarpowa, Sobieskiego, Śląska, Św. Józefa, Tatrzańska, Towarowa, Wałowa, Włókiennicza, 
Wyżynna, Zawiszy Czarnego, Zbychowska, Zielarska, Żwirowa, Żytnia 



 
4 

 
 
 

 
ELWOZ Sierakowice  
tel. 58 684-71-24,  
      58  681-93-97 

08.04.2011 
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SANIPOR Gdynia  
tel. 58 660-96-00,  
      58 622-14-51 

09.04.2011 
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Z.O. Strach  
tel. 34  366-89-84 

12.04.2011 
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AGORA Wejherowo 
tel. 58 672-17-23,  
      58 672-33-88 

13.04.2011 
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F.H.U. Krystyna Bu żan  
Dobrzewino 
tel. 58 676-45-71 

14.04.2011 
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WIR Wywóz 
Nieczysto ści  
Wejherowo 
tel. 58 672-62-70 

16.04.2011 
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FIONER Białe Błota 
tel. 58 676-45-7 

18.04.2011 
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SITA POMORZE 
Kościerzyna 
tel. 58 686-52-05 

29.04.2011 

 

PIĘCIOLATEK I SZEŚCIOLATEK W SZKOLE 
 
Gdzie wysła ć swoj ą ukochan ą pociech ę? Do szkoły czy przedszkola? Przed tym dylematem st ają tysi ące rodziców pi ęcio- i sze ściolatków. By cho ć 
troch ę ułatwi ć im podj ęcie decyzji poni żej przedstawiamy gar ść podstawowych informacji.  
 
Dzieci 5-cio letnie (urodzone w 2006 r.), w roku szkolnym 2011/2012, 
obowiązkowo realizują roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. klasę „0”).  
Oznacza to, iż każde dziecko, które w 2011 roku ukończy 5 rok życia ma 
obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. Przygotowanie to 
może być realizowane w przedszkolu, w oddziale przedszkolnym zorganizowanym 
w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.  
W przypadku dzieci 6-letnich  (urodzone w 2005 roku) rodzice zdecydują czy ich 
dziecko ma rozpocząć realizację obowiązku szkolnego (pójść do pierwszej klasy) 
czy wolą by odbyło ono roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. zerówkę). Jeśli 
zdecydują się na posłanie dziecka do pierwszej klasy, mogą to zrobić pod 
warunkiem wcześniejszego zrealizowania przez nie rocznego przygotowania 
przedszkolnego tj. w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole. 
Jeśli wybiorą zerówkę to ich dziecko trafi do pierwszej klasy w przyszłym roku.  
Najistotniejsze dla dzieci jak i dla rodziców jest to, że w tym roku przygotowanie 
przedszkolne (zerówka) może odbywać się zarówno w przyszłej szkole do której 
uczęszczać będzie dziecko, jak i w przedszkolu lub w innej formie wychowania 
przedszkolnego. 
Począwszy od roku szkolnego 2012/2013 dzieci urodzone w roku 2005 i 2006 
będą podlegać już  obowiązkowi szkolnemu czyli rozpoczną naukę w klasie „I” 
szkoły podstawowej. 
Rodziców pragniemy uspokoić, że program edukacji dla sześciolatków jest w pełni 
dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci w tym wieku, przewiduje indywidualne 
podejście do każdego z nich, stawia na indywidualny rozwój dziecka oraz 
utrzymuje właściwe proporcje pomiędzy nauka i zabawą. Wszystkiemu sprzyja 
odpowiednie wyposażenie sal oraz przyjaźnie nastawieni i odpowiednio przeszkoleni nauczyciele.       Przedszkole „Iskierka” w Janowie  
Szkoły w Rumi są dostosowane do nauki sześciolatków, a sale, w których nauka będzie się odbywać mają odpowiednio wydzielone dwie części: edukacyjną (z tablica, 
stolikami, krzesłami itp.) i wolną, nadającą się do zabawy.    
 

NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2011 
 
Od 1 kwietnia 2011 r. trwa na terenie Polski Narodowy Spis Powszechny Ludno ści i Mieszka ń. Termin, zakres tematyczny, organizację i sposób przeprowadzenia 
reguluje ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. z dnia 4 marca 2010 r. Informacje będą zbierane według stanu na dzień 31 marca 
2011 r. godz. 24.00.  
Najważniejsze informacje dotyczyć będą m.in.: stanu liczebnego ludności Polski oraz sytuacji demograficznej, liczby i struktury gospodarstw domowych i rodzin, 
warunków mieszkaniowych, sytuacji społeczno-ekonomicznej, łącznie z poziomem wykształcenia, aktywnością ekonomiczną, dojazdami do pracy, procesów migracji 
ludności. Informacje te będą niezbędne do porównań międzynarodowych oraz wynikających ze zobowiązań Polski wobec Unii Europejskiej i Organizacji narodów 
Zjednoczonych.  
Po raz pierwszy spis ludności i mieszkań zostanie przeprowadzony w formie elektronicznej, bez użycia formularzy papierowych. Spis będzie wykonywany metodą 
mieszaną, tj. z wykorzystaniem systemów informacyjnych oraz danych zebranych w badaniu pełnym i reprezentacyjnym, w następującej kolejności: 

1) pobranie danych z systemów informacyjnych, 
2) samospis internetowy polegający na zaakceptowaniu lub korekcie danych pozyskanych z systemów informacyjnych (1 kwietnia – 16 czerwca br.),  
3) wywiad telefoniczny przeprowadzany przez ankieterów statystycznych (8 kwietnia – 30 czerwca br.),  
4) wywiad przeprowadzany przez rachmistrza spisowego z wykorzystaniem  przenośnego urządzenia elektronicznego (8 kwietnia – 30 czerwca br.).  

 
UWAGA! 
Rachmistrz spisowy będzie nosić w widocznym miejscu identyfikator ze zdjęciem, imieniem i nazwiskiem oraz pieczęcią urzędu statystycznego, pieczątką imienną i 
podpisem dyrektora urzędu. Tożsamość rachmistrza można potwierdzić dzwoni ąc na infolini ę NSP 2011, której numer jest dostępny na stronie internetowej Głównego 
Urzędu Statystycznego  oraz w wojewódzkich i gminnych biurach spisowych.  
Więcej informacji na stronach: www.spis.gov.pl , www.stat.gov.pl  oraz pod adresem: spis@stat.gov.pl .  



OGŁOSZENIA O PRZETARGACH 
 

Burmistrz Miasta Rumi 
 
Ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości 
niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia, położonej w Rumi 
przy ul. Gdyńskiej, składającej się z działki nr 17 o powierzchni 571m2, zapisanej w 
KW 9309, obręb 17.  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego miasta Rumi działka znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem 
06MN co oznacza, ze jest to teren przeznaczony pod zabudowę jednorodzinną.   
Na działce znajduje się studzienka kanalizacyjna i studnia z kręgów. Działka jest 
zakrzewiona. 
Nieruchomość jest wolna od obciążeń. 
Pierwszy przetarg odbył się w dniu 23.08.2010r. , a drugi przetarg w dniu 
26.10.2010r. 
Cena wywoławcza  308.000,00zł netto + 23% podatek V AT.    Wadium –   
30.800,00zł   
Minimalne post ąpienie –  3.080,00zł  
Kolejny przetarg odb ędzie si ę w dniu  19 kwietnia 2011r. o godzinie 12.00  w 
siedzibie Urz ędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7.  Warunkiem wzięcia udziału 
w przetargu jest wpłacenie wadium gotówką w Filii Banku Rumia Spółdzielczego w 
Urzędzie Miasta Rumi lub przelewem na konto Urzędu Miasta Rumi Nr: 18 83510003 
0000 2394 2000 0100 w terminie  do dnia 12 kwietnia 2011r.      
Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem 
przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu, warunkami przetargu i ich 
akceptacją. Oferent zobowiązany jest zapoznać się z warunkami przetargu. Przed 
przystąpieniem do przetargu konieczne jest przedłożenie komisji przetargowej 
dowodu wniesienia wadium, okazanie dowodu tożsamości  przez uczestnika 
przetargu, a w przypadku osób prawnych okazanie aktualnego dokumentu, z którego 
wynika upoważnienie dla uczestnika przetargu do reprezentowania  tej osoby 
prawnej. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza 
się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu 
wpłacone przez nich wadium zwraca się przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia 
przetargu, bez odsetek, gotówką lub przelewem na konto uczestnika przetargu. 
Szczegółowe informacje o nieruchomości uzyskać można pod tel.0586796524 lub w 
pokoju 105. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez 
usprawiedliwienia w miejscu i w terminie wyznaczonym przez Gminę do zawarcia 
umowy, Burmistrz Miasta Rumi odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie 
będzie podlegać zwrotowi. Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo do odwołania 
przetargu, zgodnie z art.38 ust.4 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

 
Burmistrz Miasta Rumi 

 
Ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone  na sprzedaż nieruchomości 
niezabudowanych, położonych w Rumi przy ul. Władysława IV, stanowiących 
własność Gminy Rumia:   
1) nieruchomość, składająca się z działek nr 27/6 o pow.526m2 i nr 28 o pow.30m2, o 
łącznej powierzchni 556m2, obręb 12, zapisana w KW 9339 i KW 33562. Zgodnie z 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Rumi dla obszaru 
położonego w rejonie ulicy Gdańskiej, Gdyńskiej i Łokietka nieruchomość ta 
przeznaczona jest pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  
Nieruchomość jest wolna od obciążeń. 
Cena wywoławcza   289.000,00zł  netto + 23% podatek  VAT.    Wadium –  
28.900,00zł.  
Minimalne post ąpienie –  2.890,00zł.  
2) nieruchomość, składająca się z działek nr 14/3 o pow.21m2 , nr 29 o pow.340m2  i  
nr 27/5 o pow.186m2 o łącznej powierzchni 547m2, obręb 12, zapisana w KW 33562, 
KW 9339 i KW 5770. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Rumi dla obszaru położonego w rejonie ulicy Gdańskiej, 
Gdyńskiej i Łokietka nieruchomość ta przeznaczona jest pod teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej.  
Nieruchomość jest wolna od obciążeń. 
Cena wywoławcza  285.000,00zł   netto + 23% podatek  VAT.    Wadium –   
28.500,00zł. 
Minimalne post ąpienie –  2.850,00zł.  
Drugie  przetargi odb ędą się w dniu 27 kwietnia 2011r. o godzinie 12.00  w 
siedzibie Urz ędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7.  Warunkiem wzięcia udziału 
w przetargach jest wpłacenie wadium gotówką w Filii Banku Rumia Spółdzielczego w 
siedzibie Urzędu Miasta Rumi lub przelewem na konto Urzędu Miasta Rumi Nr: 18 
8351 0003 0000 2394 2000 0100 w terminie  do dnia 20 kwietnia 2011r.   Wpłata 
wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego 
faktu zapoznania się z regulaminem przetargu, warunkami przetargu i ich akceptacją. 
Oferent zobowiązany jest zapoznać się z warunkami przetargu. Przed przystąpieniem 
do przetargu konieczne jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia 
wadium, okazanie dowodu tożsamości  przez uczestnika przetargu, a w przypadku 
osób prawnych okazanie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie dla 
uczestnika przetargu do reprezentowania  tej osoby prawnej. Wadium wniesione 
przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia 
nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone przez nich wadium 
zwraca się przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, bez odsetek, gotówką 
lub przelewem na konto uczestnika przetargu. Szczegółowe informacje o 
nieruchomości uzyskać można pod tel.0586796524 lub w pokoju 105. Jeżeli osoba 
ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i 
w terminie wyznaczonym przez Gminę do zawarcia umowy, Burmistrz Miasta Rumi 
odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi. 
Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo do odwołania przetargów, zgodnie z art.38 
ust.4 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 
 

WYNIKI POSTĘPOWAŃ W MARCU 2011 
 

Burmistrz Miasta Rumi informuje o wynikach postępowań publicznych 
rozstrzygniętych w marcu  2011 r.: 

1. Post ępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczon ego na budow ę 
odcinka ulicy wraz z infrastruktur ą w ulicy Jagiełły i Królowej Bony-etap II. W 
post ępowaniu zło żono 8 ofert, z czego wszystkie okazały si ę ważne. 

WYBRANY WYKONAWCA  
Oferta nr 4 
1) nazwa: „BOB-ROLLO” Sp. z o.o.;    
2) siedziba i adres: 84-230 Rumia, ul. Młyńska 8; 

3) zaproponowana cena brutto:  424.395,99 zł.  
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. 
2. Post ępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczon ego na 
czyszczenie i monitoring sieci kanalizacji deszczow ej na terenie Gminy 
Rumia w roku 2011. 

WYBRANY WYKONAWCA  
Oferta nr 1 
1) nazwa: Konsorcjum firm; 
     a) lider: „PORT SERVICE” Sp. z o.o. 
     b) uczestnik:  Wielobranżowe Przedsiębiorstwo  Robót Inżynieryjnych Sp. z 
o.o.;    
2) siedziba i adres: 80-601 Gdańsk, ul. Mjr H. Sucharskiego 75 ; 
3) zaproponowana suma cen jednostkowych brutto:  1.150,05 zł . Wybrana oferta 
była tańszą ofertą spośród dwóch 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. 
3. Post ępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczon ego na 
dostaw ę, posadzenie i piel ęgnacj ę kwiatów, bylin i krzewów na rabatach, w 
gazonach i kwiatonach na terenie miasta Rumi w 2011  roku. 
W postępowaniu złożono 3 oferty, z których wszystkie okazały się ważnymi. 

WYBRANY WYKONAWCA  
Oferta nr 2 
1) nazwa: „GREEN POLAND” Krzysztof Polakowski;    
2) siedziba i adres: 84-206 Gniewowo, ul. Ogrodowa 12; 
3) zaproponowana cena brutto:  77.760,00 zł.  
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. 
4. Post ępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczon ego na 
wykonywanie remontów bie żących  i  cz ąstkowych placów i chodników na 
terenie Rumi w roku 2011. 
W postępowaniu Wykonawcy złożyli 4 oferty, z których jeden został wykluczony. 

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 brutto (przeliczona z cen jednostkowych):  450.000,00 zł.  
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. 
5. Post ępowanie prowadzone w trybie zapytania o cen ę na  dostaw ę 
oryginalnych materiałów  eksploatacyjnych do drukar ek komputerowych, 
kserokopiarek, faksów na potrzeby Urz ędu Miasta  
Rumi w roku 2011. 
W postępowaniu złożono 5 ofert, z których dwie został odrzucone. 

WYBRANY WYKONAWCA  
Oferta nr 3 
1) nazwa: PHU „AGAT” Alicja Gołąbek;    
2) siedziba i adres: 84-230 Rumia, ul. Dębogórska 50; 
3) zaproponowana cena brutto:  65.578,00 zł. 
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. 
6. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczon ego na 
świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i 
zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszcza nia i dor ęczania 
przesyłek pocztowych o wadze powy żej 50 g i przesyłek kurierskich w obrocie 
krajowym oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Gminy Miejskiej Rumi.  P 
Postępowanie unieważniono na podstawie art.93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych z powodu braku ofert. 
7. Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej r ęki na promocj ę 
Gminy Rumia przez  Spółdzielni ę Mieszkaniow ą „JANOWO” w roku 2011 
poprzez organizowanie imprez kulturalnych. 
Zamówienia udzielono Spółdzielni Mieszkaniowej „JAN OWO” za kwot ę 55.000 
zł brutto. 

UZASADNIENIE 
Promocja gminy jest jednym z zadań własnych gminy zgodnie z art. 7 pkt 18 ustawy o 
samorządzie gminnym. Gmina Miasta Rumia realizuje to zadanie m.in. kreując 
przedsięwzięcia służące budowaniu wizerunku Miasta poprzez udział w wydarzeniach 
promocyjnych o charakterze kulturalnym, sportowym, turystycznym. Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „JANOWO” poprzez prowadzony Dom Kultury „Janowo” może być 
organizatorem imprez kulturalnych skierowanych do mieszkańców Rumi. Wielu 
mieszkańców Rumi, to osoby, które osiedliły się w mieście stosunkowo niedawno 
i z miastem się nie identyfikują, także się w nim nie meldują. Intensywna promocja 
miasta podczas imprez kulturalnych ma wpłynąć na zwiększenie liczby mieszkańców 
utożsamiających się z Rumią oraz wzrost atrakcyjności osiedleńczej miasta.  
Jednocześnie zgodnie z art. 6 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ zaspakajanie 
zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Jednym z tych 
zadań zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 9 w/w ustawy są sprawy kultury. Spółdzielnie 
mieszkaniowe, zgodnie z art. 1 § 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo 
Spółdzielcze (Dz. U. Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.) mogą prowadzić działalność 
oświatowo-kulturalną. Dlatego też, by zwiększyć atrakcyjność imprez i rozszerzyć 
ofertę kulturalną dla mieszkańców miasta Rumia, zasadnym jest zawarcie ze 
Spółdzielnią Mieszkaniową „JANOWO” umowy na organizowanie tych imprez. Dom 
Kultury „Janowo” jako jedyny jest wyposażony w scenę koncertową wraz z zapleczem 
scenicznym wewnątrz budynku, dzięki czemu istnieje możliwość organizowania w 
nim ogólnodostępnych imprez kulturalnych, niezależnie od pory roku czy też 
warunków atmosferycznych w związku z czym  uzasadnione jest udzielenie 
zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1a ustawy Prawo zamówień 
publicznych.  
Przedmiotowe zamówienie zostało zakwalifikowane do kategorii CPV 79342200-5 
oraz wiąże się z kategorią 92312240-5.  
 



PRZETARGI PLANOWANE W KWIETNIU 
 

Burmistrz Miasta Rumi 
informuje, że w miesiącu kwietniu 2011 roku  zostało zaplanowane ogłoszenie 
otwarcia postępowań publicznych na następujące zadania: 
1.Świadczenie powszechnych usług pocztowych na przesyłki powyżej 50 g – 
przetarg II. 
2. Pielęgnacja zieleni miejskiej w podziale na rejon A i B. 
3. Modernizacja obiektu i budowa instalacji oddymiania w  przedszkolu nr 2 w 
Rumi. 
4. Zakup sprzętu komputerowego. 
5. Wykonanie konserwacji urządzeń melioracji szczegółowych. 
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.  
 

KALENDARZ IMPREZ  - KWIECIE Ń 2011  
 
01 – 30 Galeria u Bibliotekarek – wystawa „New York – Simpl e Story – 
Marcin Wasyluk” , Miejska Biblioteka Publiczna ul. Pomorska 11, org. MBP 
01 – 30 Galeria SIGNUM - Wystawa lalek teatralnych – prezentuje Państwowy 
Teatr Lalki „TĘCZA” ze Słupska, Dom Kultury SM „JANOWO” ul. Pomorska 11, 
org. DK SM Janowo 
14 - 30  Wystawa Malarstwa Iwony Jagodzi ńskiej pt. „fale spokoju”,  Miejski 
Dom Kultury ul. Mickiewicza 19, org. MDK 
 
01 (piątek) godz. 18.30; Galeria u Bibliotekarek – otwarcie wystawy „New 
York – Simple Story – Marcin Wasyluk” , Miejska Biblioteka Publiczna 
ul. Pomorska 11, org. MBP 
02 (sobota) godz. 15.00 - 17.00; mecz piłki no żnej seniorów III Liga Bałtycka 
- ORKAN Rumia SSA - Gwardia Koszalin, Stadion MOSiR ul. Mickiewicza 43, 
org. ORKAN Rumia SSA 
godz. 15.00 - 17.00; mecz piłki no żnej seniorów B Klasa grupa II - OKS 
Janowo-Rumia - Damor Rumia, Boisko MOSiR ul. Gdyńska, org. OKS 
Janowo-Rumia 
godz. 16.00; mecze piłki no żnej I i II liga salezja ńska ; boisko SL SALOS, ul. 
Świętopełka; org. SL SALOS 
godz. 18.00 - 20.00; mecz Plus Ligi Kobiet w Piłce Siatkowej - Sandeco E C 
Wybrze że TPS Rumia - GCB Centrostal Bydgoszcz, Hala Widowiskowo-
Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49, org. TPS Rumia 
godz. 18.45; „Jan Paweł II Błogosławiony” - III Koncert Rocznicowy Chóru 
Świętojańskiego z udziałem orkiestry, akompaniament Adam Stencel - Kościół 
Św. Jana z Kęt ul. Stoczniowców 23, org. Chór i Orkiestra Świętojański, Parafia  
godz. 21.00; Apel Jasnogórski w Kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Św. ul. 
Kościelna 20, przemarsz pod Pomnik Jana Pawła II, godz. 21.37; Światełko do 
nieba  - czuwanie z Janem Pawłem II  dla mieszkańców Rumi przy Pomniku, 
rondo Jana Pawła II  
03 (niedziela) godz. 08.00 - 15.00; Grand Prix Rumi w Tenisie Stołowym - VI 
Turniej, Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49, org. MOSiR 
godz. 11.00 - 13.00; mecz piłki no żnej Juniorów C1 Liga Pomorskia grupa I 
- SAPA Rumia Janowo - Rodło Kwidzyn, Boisko MOSiR ul. Gdyńska, org. 
SAPA Rumia Janowo  
godz. 12.00; mecze piłki no żnej I i II liga salezja ńska ; boisko SL SALOS, ul. 
Świętopełka; org. SL SALOS 
godz. 14.00 - 16.00; mecz piłki no żnej Seniorów A Klasa Grupa I - MKS 
Orkan Rumia - Olimpia Osowa, Stadion MOSiR ul. Mickiewicza 43, org. MKS 
Orkan Rumia 
godz. 14.00 - 16.00; mecz piłki no żnej Juniorów D1 - Orkan Rumia SSA - 
Bałtyk II Gdynia, Boisko MOSiR ul. Gdyńska, org. Orkan Rumia SSA 
godz. 16.00; Jazz dla dzieci  – nauka, zabawa, widowisko w wykonaniu 
artystów trójmiejskiej sceny jazzowej, Dom Kultury SM „JANOWO” ul. 
Pomorska 11, org. DK SM Janowo 
godz. 19.00; Wielkopostny koncert akustyczny 2Tm2,3 (Tymoteusz),  
Kościół NMP Wspomożenia Wiernych ul. Dąbrowskiego 26, org. Parafia  
godz. 19.00; Biesiada Literacka – go ść spotkania prof. Magdalena Środa – 
filozof i etyk , Dom Kultury SM „JANOWO” ul. Pomorska 11, org. DK SM 
Janowo 
06 (środa) godz. 10.00 - 15.00; Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego Szkół 
Gimnazjalnych w Piłce Koszykowej Dziewcz ąt, Hala Widowiskowo-Sportowa 
MOSiR ul. Mickiewicza 49, org. MOSiR 
07 (czwartek) godz. 18.00; Wystawa Wielkanocna  Pani Murki Sykora pt. 
„Ale jaja…”  w części artystycznej wystąpią: Jacek Szyma ński  – tenor, 
Andrzej Nanowski  – pianino, Miejski Dom Kultury ul. Mickiewicza 19, org. 
MDK 
godz. 18.45; „W rocznic ę Katastrofy Smole ńskiej” koncert Chóru 
Świętojańskiego z udziałem Orkiestry Świętojańskiej, akompaniament Adam 
Stencel - Kościół Św. Jana z Kęt ul. Stoczniowców 23, org. Chór i Orkiestra 
Świętojański, Parafia 
09 (sobota) godz. 09.00 - 11.00; Biegaj Razem z Nami, Stadion MOSiR ul. 
Mickiewicza 43, org. MOSiR 
godz. 11.00 - 13.00; mecz piłki no żnej Juniorów B - SL Salos Rumia - 
Stolem Gniewino, Boisko MOSiR ul. Gdyńska, org. SL Salos Rumia 
godz. 11.00 - 13.00; mecz piłki no żnej Juniorów D1 - Orkan Rumia SSA - 
GKS Luzino, Boisko Boczne ul. Mickiewicza 43, org. Orkan Rumia SSA 
godz. 13.00 - 15.00; mecz piłki no żnej Juniorów D2 - Orkan Rumia SSA - 
Bałtyk II Gdynia, Boisko Boczne ul. Mickiewicza 43, org. Orkan Rumia SSA 
godz. 15.00 - 22.00; Grand Prix Rumi w Piłce Siatkowej - VIII Turniej – 
zakończenie, Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49 
godz. 15.00 - 17.00; mecz piłki no żnej Juniorów B - MKS Orkan Rumia - 
Kaszuby Połchowo, Stadion MOSiR ul. Mickiewicza 43, org. MKS Orkan 
Rumia 
godz. 16.00; mecze piłki no żnej I i II liga salezja ńska ; boisko SL SALOS, ul. 
Świętopełka; org. SL SALOS 

10 (niedziela) godz. 12.00; mecze piłki no żnej I i II liga salezja ńska ; boisko 
SL SALOS, ul. Świętopełka; org. SL SALOS 
godz. 15.00; Kaszubska Niedziela w Janowie  w programie: koncert uczniów 
Prywatnej Szkoły Muzycznej w Rumi, spotkanie z Pawłem Nowakiem  – twórcą 
pierwszego w Polsce muzeum akordeonów, otwarcie wystawy plastycznej 
„Drogi Stolema” , projekcja filmu „Figle Gnie żdżewskich Gburów” , Dom 
Kultury SM „JANOWO” ul. Pomorska 11, org. DK SM Janowo 
14 (czwartek) godz. 18.00; Wernisa ż Wystawy  Malarstwa pani Iwony 
Jagodzi ńskiej pt. „fale spokoju”  w części artystycznej wystąpi: Marek 
Gerwatowski  – tenor, Karolina Karcz  – sopran, Jakub Ostrowski  – pianino,  
Miejski Dom Kultury ul. Mickiewicza 19, org. MDK 
15 (piątek) godz. 11.00; Miejski Konkurs Recytatorski Prozy i Poezji 
Kaszubskiej „Rodno Mowa”,  eliminacje miejskie w sześciu kategoriach 
wiekowych od przedszkolaków do dorosłych, Miejski Dom Kultury ul. 
Mickiewicza 19, org. MDK 
16 (sobota) godz. 15.00 - 17.00; mecz piłki no żnej Seniorów B Klasa Grupa 
II - OKS Janowo-Rumia - Damor Rumia, Boisko MOSiR ul. Gdyńska, org. 
OKS Janowo-Rumia 
godz. 15.00 - 17.00; mecz piłki no żnej Seniorów III Liga Bałtycka - ORKAN 
Rumia SSA - Pogo ń Barlinek, Stadion MOSiR ul. Mickiewicza 43, org. 
ORKAN Rumia SSA 
godz. 16.00; mecze piłki no żnej I i II liga salezja ńska ; boisko SL SALOS, ul. 
Świętopełka; org. SL SALOS 
17 (niedziela) godz. 11.00; Turniej ORLIKA - eliminacje wojewódzkie , Moje 
Boisko - Orlik 2012 przy ZSO, ul. Stoczniowców 6 
godz. 11.00 - 13.00; mecz piłki no żnej Seniorów A Klasa Grupa I - MKS 
Orkan Rumia - Kaszubia Starzyno, Stadion MOSiR ul. Mickiewicza 43, org. 
MKS Orkan Rumia 
godz. 11.00 - 13.00; mecz piłki no żnej Juniorów C1 Liga Pomorskia grupa I 
- SAPA Rumia Janowo - Bałtyk Gdynia, Boisko MOSiR ul. Gdyńska, org. 
SAPA Rumia Janowo 
godz. 12.00; mecze piłki no żnej I i II liga salezja ńska ; boisko SL SALOS, ul. 
Świętopełka; org. SL SALOS 
godz. 13.00 - 15.00; mecz piłki no żnej Juniorów C2 - Orkan Rumia SSA - 
Gedania II Gda ńsk, Boisko MOSiR ul. Gdyńska, org. Orkan Rumia SSA 
godz. 13.30; Koncert Pasyjny w wykonaniu Chóru Św. Cecylii , Kościół p.w. 
Podwyższenia Krzyża Św. ul. Kościelna 20, org. Zespół Śpiewaczy Św. Cecylii, 
Parafia 
godz. 14.00 - 16.00; mecz piłki no żnej Juniorów A MKS - Orkan Rumia - 
Olimpia Osowa, Stadion MOSiR ul. Mickiewicza 43, org. MKS Orkan Rumia 
godz. 19.00; Biesiada Literacka – go ść spotkania Jacek Hugo Bader – 
dziennikarz i reporta żysta Gazety Wyborczej , autor książki pt. „Biała 
gorączka”, Dom Kultury SM „JANOWO” ul. Pomorska 11, org. DK SM Janowo 
21 (czwartek) godz. 11.00 - 15.00; Miejska Gimnazjada w Piłce Siatkowej 
Dziewcz ąt, Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR, ul. Mickiewicza 49, org. 
MOSiR 
22 (piątek) godz. 10.00 - 14.00; Miejska Gimnazjada w Piłce Siatkowej 
Chłopców, Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49, org. 
MOSiR 
25 (poniedziałek) godz. 18.45; „Koncert Wielkanocny” - IV Koncert 
Rocznicowy Chóru Świętojańskiego z  udziałem Orkiestry Świętojańskiej z cyklu 
10 koncertów na 10 lecie – akompaniament  Adam Stencel - Kościół Św. Jana z 
Kęt ul. Stoczniowców 23, org. Chór i Orkiestra Świętojański, Parafia 
27 (środa) godz. 10.00 - 15.00; Miejska Gimnazjada w Piłce No żnej 
Chłopców, Boisko MOSiR ul. Gdyńska, org. MOSiR 
29 (piątek) godz. 10.00 - 15.00; Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego Szkół 
Gimnazjalnych w Piłce Siatkowej Dziewcz ąt, Hala Widowiskowo-Sportowa 
MOSiR ul. Mickiewicza 49 
30 (sobota) godz. 09.00 - 12.00; XIII Bieg Wielkanocny, Park Miejski przy ul. 
Filtrowej, org. MOSiR 
godz. 09.00; I Otwarte Zawody w Aquathlonie  (pływanie i bieg) kryta 
pływalnia MOSiR ul. Rodziewiczówny, parku miejskim przy ul. Starowiejskiej, 
org. UKS Tri-Saucony Rumia,  szczegóły  na stronie www.tri-sauconyrumia.pl 
godz. 11.00 - 13.00; Mecz piłki no żnej Juniorów B - SL Salos Rumia - 
Kaszuby Połchowo, Boisko MOSiR ul. Gdyńska 
godz. 16.00; mecze piłki no żnej I i II liga salezja ńska ; boisko SL SALOS, ul. 
Świętopełka; org. SL SALOS 
godz. 17.00 - 19.00; Mecz piłki no żnej Seniorów B Klasa Grupa II - OKS 
Janowo-Rumia - Bałtyk II Gdynia, Boisko MOSiR ul. Gdyńska, org. OKS 
Janowo-Rumia 
godz. 17.00 - 19.00; mecz piłki no żnej Seniorów III Liga Bałtycka - ORKAN 
Rumia SSA - Energetyk Gryfino, Stadion MOSiR ul. Mickiewicza 43, org. 
ORKAN Rumia SSA 
godz. 18.00; Koncert Kameralny „Polskie Standardy Muzyczne”  w 
wykonaniu Artystów z Teatru Muzycznego z Gdyni: Agnieszka Babicz  – 
sopran, Rafał Ostrowski  – tenor, Zbigniew Kosmalski  – pianino, Miejski Dom 
Kultury ul. Mickiewicza 19, org. MDK 
 

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 bezpo średnio u organizatorów. 
Organizatorzy zastrzegaj ą sobie prawo do zmian w programie.  



 


