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Elżbieta Rogala – 
Kończak ,  

Burmistrz Miasta Rumi . 
 
-  W bankach krwi wciąż 
jej  brakuje. Każda 
inicjatywa tego rodzaju 
jest więc niezwykle 
potrzebna i nasze miasto 
włącza się do tego już od 
dziewięciu lat. Cieszy 
nas niezmiernie, że akcję 
organizowaną w Rumi 
tak licznie odwiedzają 
krwiodawcy i nie 
opuszczają sponsorzy. 
Bardzo im wszystkim 
serdecznie dziękujemy, 
ponieważ każda kropla 
krwi jest bezcenna, gdy 
chodzi o ratowanie 
ludzkiego życia. 
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BURMISTRZ MIASTA RUMI 
INFORMUJE 

 
Trwa Akcja Rumia LATO 2011 

Lato i wakacje w pełni. Nie wszyscy mogą jednak 
wyjechać  na lato poza Rumie. Dzieci i młodzież 
pozostające na czas wakacji w mieście mogą 
korzystać z zajęć organizowanych przez Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rumi, organizacje 
pozarządowe, domy kultury i parafie.   
Szczegóły Akcji Lato 2011 można znaleźć na 
stronie internetowej www.rumia.miasto.pl  
w zakładce Aktualności/Kalendarz imprez,  
w Urzędzie Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7 
oraz w placówkach i instytucjach organizujących 
zajęcia w czasie wakacji. 
 

Bezpłatna mammografia 
Narodowy Fundusz Zdrowia  i Centrum Usług 
Medycznych FADO zapraszają mieszkanki Rumi  
w wieku od 50 do 69 lat na bezpłatne badania 
mammograficzne. Będzie można je zrobić w 
dniach od 18 do 21 lipca 2011r.  w specjalnym 
mammobusie, stojącym  przy hali widowiskowo – 
sportowej rumskiego MOSiR. Rejestracja od 
poniedziałku do piątku w godz. 8 - 20 pod 
numerami telefonów: 58 666 24 44 i 801 080 007 
oraz na stronie: www.rejestracja.fado.pl.  
 

Zagłosuj na plac zabaw w Rumi 
Przypominamy rumianom, że z okazji setnych 
urodzin marki NIVEA, firma NIVEA Polska 
organizuje projekt ufundowania i budowy 100 
placów zabaw w Polsce. Rumia wytypowała  
i zgłosiła do konkursu dwie lokalizacje: przy  
ul. Topolowej i ul. Bukowej.  Czy place u nas 
powstaną zależy od mieszkańców. Aby 
zagłosować należy zarejestrować się na stronie 
internetowej: www.nivea.pl. Szczegóły konkursu 
znajdują na stronie internetowej: 
www.100latNIVEA.pl. Więcej  informacji można 
otrzymać także w Urzędzie Miasta Rumi w pok. 
108 lub pod nr  tel. (58) 679-65-60. Zachęcamy 
do głosowania! 
 

Praca w Urz ędzie Miasta Rumi 
Burmistrz Miasta Rumi ogłasza nabór na 
stanowisko: 
- Podinspektora Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami Wydziału Geodezji 
Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa 
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/ 
 

KREW DLA NASZYCH DZIECIAKÓW 
 

Prawie 33 litry krwi udało si ę zebrać podczas osiemnastej Akcji Honorowego 
Oddawania Krwi, która odbyła si ę 5 czerwca 2011 r. w przychodni PANACEUM w 
Rumi – Janowie. Krew została przeznaczona   dla ratowania życia dzieci, które 
ulegn ą wypadkom w czasie tegorocznych wakacji. Jak zawsze  nie zawiedli 
krwiodawcy oraz sponsorzy.  
 
 

Akcje Honorowego Oddawania Krwi organizowane przez Burmistrz Miasta Rumi odbywają się  
w naszym, mieście co pół roku: w styczniu oraz w czerwcu.  
 
Tym razem w Przychodni PANACEUM przy ul. Katowickiej 16 w Rumi –  Janowie, pomimo upału 
zarejestrowały się 104 osoby. Lekarze obsługujący akcję zakwalifikowali do oddania 73 krwiodawców.  
Do poboru przygotowano osiem stanowisk i trzy gabinety lekarskie. Akcje obsługiwał biały personel z 
Terenowego Oddziału Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wejherowie. Zebraną 
krew odwożono do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku.  
 
- Akcje Honorowego Oddawania Krwi organizowane w Rumi, od początku cieszą się dużym 
powodzeniem wśród krwiodawców i frekwencja jest zawsze wysoka – dodaje Bogumiła Piernicka, 
szefowa Oddziału Terenowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  w Wejherowie.  – 
Rumia jest w zdecydowanym liderem pod względem udanych akcji krwiodawstwa, obsługiwanych 
przez nasz oddział. 
 
Zgodnie z tradycją, każda osoba, która oddała krew, brała udział w losowaniu upominków 
ufundowanych przez sponsorów. Warto było, ponieważ rumscy fundatorzy i tym razem okazali się 
bardzo życzliwi. Można było wylosować m.in.: artykuły dekoracji wnętrz, narzędzia, artykuły do 
przechowywania rzeczy i narzędzi, lampy ogrodowe, wagi elektroniczne itp. ufundowane przez Leroy 
Merlin w Rumi, torty przygotowane przez rumskie cukiernie: „Kubusia” 
i „Sabinkę”, Villę Virgo, karnety SPA od Hotelu „Falko”, zaproszenia 
na śniadanie do Hotelu „Faltom”, zaproszenia na kolację ufundowane 
przez rumskie restauracje „Credence” i „Podkowa”, wędliny od 
Wytwórni Kummer, gratisowe przejazdy samochodami korporacji Axel 
Computer Taxi, karnety na zakupy w Galerii Rumia i zaproszenia do 
Multikina, a także  stroiki, lampiony i świeczki przepięknie 
udekorowane przez Kwiaciarnię „Asia”, parasole i kubki od Banku 
Rumia i Galerii Auchan.  
 
- Moim zdaniem towarzyszące tej akcji losowanie upominków, to tylko 
dodatek, bo najważniejsza jest idea ratowania życia, do czego w 
niezwykle licznych przypadkach krew którą oddajemy jest niezbędna 
– mówi Łukasz Hinz, który już kolejny raz oddaje krew w rumskiej 
akcji. 

 
 

Dziękujemy wszystkim Sponsorzom Akcji Honorowego Oddawa nia Krwi: 
 
 

LEROY MERLIN RUMIA,GALERIA RUMIA, MULTIKINO RUMIA ,  
 

AXEL COMPUTER TAXI Rumia, KWIACIARNIA „ASIA”, HOTEL „FALKO ”, HOTEL SPA 
„FALTOM”,  RESTAURACJA „CREDENCE”, RESTAURACJA „PODKOWA”, 

CUKIERNIA „KUBU Ś”, CUKIERNIA „SABINKA”, VILLA VIRGO, WYTWÓRNIA W ĘDLIN 
KUMMER, P.P.H.U. „SOPEL”, BANK RUMIA SPÓŁDZIELCZY,  

Port Handlowy Auchan Rumia, Hipermarket Auchan, 
 

 



„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 
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Kończak 

Burmistrz Miasta Rumi  
 
- Dziękując za udzielenie 
absolutorium wierzę 
jednocześnie, że mimo 
różnic wszyscy będziemy 
wspólnie pracować nad 
znajdowaniem lepszych 
rozwiązań, wypracujemy 
wizję nowoczesnego 
miasta poprzez 
zaktualizowanie strategii 
rozwoju  Rumi. Właśnie  
w ten sposób, przy 
współdziałaniu 
mieszkańców, radnych  
i władz, powstają 
nowoczesne miasta, do 
których zaliczyć chcemy 
także naszą piękną Rumi. 
Chcę także podziękować  
pracownikom urzędu, bo 
bez ich wiedzy  
i kompetencji nie mogłoby 
nic powstać.  

 

WAŻNE TELEFONY  
 
 

BURMISTRZ MIASTA RUMI  
OTRZYMAŁA ABSOLUTORIUM ZA ROK 2011 

 
Burmistrz Miasta Rumi El żbieta Rogala – Ko ńczak otrzymała od Rady Miejskiej Rumi absolutorium za 
wykonanie bud żetu miasta w roku 2010. Sesja absolutoryjna odbyła się w ostatni czwartek czerwca, 
podczas X obrad Rady Miejskiej Rumi. Za udzieleniem  absolutorium była koalicja  PO – Gospodarno ść 
Rady Miejskiej Rumi, przeciwko głosowała opozycja, czyli Klub Radnych Samorz ądność i Prawo i 
Sprawiedliwo ść.  
Udzielenie absolutorium nie obyło się bez długiej i pełnej emocji dyskusji. 
Sprawozdanie finansowe i opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Gdańsku przedstawiła Skarbnik Miasta Celina Pałasz. Uzupełnienie 
stanowiły wyjaśnienia Burmistrz Miasta udzielana na zadawane przez 
radnych pytania. 
- Uważamy, że sprawozdanie finansowe z realizacji budżetu należy 
zdecydowanie przyjąć, ponieważ został on wykonany najlepiej, jak to 
możliwe przy istniejących uwarunkowaniach, zarówno wewnętrznych, jak i 
zewnętrznych – stwierdził radny Józef Chmielewski z PO. – Wszyscy 
przecież zdajemy sobie sprawę, że budżet uchwalony w poprzedniej 
kadencji Rady Miejskiej był wirtualny i nierealny. Na szczęście udało się go 
urealnić przez radę nowej kadencji, a dzięki temu zrealizować w najlepszym 
z możliwych stopniu. 
Pozostające w opozycji Kluby Radnych: PiS i Samorządności uznały, że 
Burmistrz Miasta nie wykonała założeń zeszłorocznego budżetu, nie 
zrealizowała zaplanowanych inwestycji, a w tych niewielu realizowanych 
brakowało odpowiedniego nadzoru nad postępami prac. Zarzuciły także 
spadek dochodów miasta o 14 mln oraz zmniejszenie wydatków o 12 mln.  
- Szczerze mówiąc, nie spodziewałam się innego stanowiska radnych PiS i 
Samorządności, niż zostało tu przedstawione, ale liczyłam na rzeczową 
dyskusję i argumenty – ripostowała Burmistrz Miasta, Elżbieta Rogala - 
Kończak. – Bardzo bym chciała wykonać wszystkie zaplanowane inwestycje, 
ale nie było na to wystarczających środków. Rada Miejska od kilku lat nie 
podniosła podatków - jedno z podstawowych źródeł dochodu miasta oraz 
ustalała nierealne ceny wywoławcze nieruchomości gminnych 
przeznaczonych do sprzedaży przetargowej. Niestety, trwająca na rynku 
nieruchomości stagnacja jest po prostu faktem i to rynek – a nie rada - ustala 
cen. Zbyt wysokie ceny wywoławcze spowodowały jedynie  to, że do 
przetargów nikt nie przystępował lub oferent był tylko jeden. Natomiast 
niższa stawka znacznie zwiększa grono startujących, a w rezultacie  
osiągnięta cena może być o wiele, wiele wyższa, niż zakładano.   
W toku dalszych  obrad radni podjęli uchwały m.in.: w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części dzielnicy Szmelta, zakupu nowoczesnego sprzętu 
pożarniczego dla Jednostki  Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 w Rumi, zgody na 
nagradzanie osób za szczególne działanie na rzecz bezpieczeństwa w 
mieście, przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt (m.in. 
sterylizacja i kastracja) finansowany przez Gminę oraz pakiet uchwał dotyczących nieruchomości należących 
do Gminy. 
 

KONIECZNE OPŁATY EKOLOGICZNE 
 
Urząd Miasta Rumi przypomina , iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zmianami), podmioty korzystaj ące ze środowiska maj ą 
obowi ązek ustalenia we własnym zakresie wysoko ści nale żnej opłaty za korzystanie ze środowiska i 
wniesienia jej na rachunek  właściwego urz ędu marszałkowskiego . 
Przez podmiot korzystający ze środowiska rozumie się: przedsiębiorcę, jednostkę organizacyjną niebędącą 
przedsiębiorcą, osobę fizyczną niebędącą przedsiębiorcą a korzystającą ze środowiska w zakresie,  
w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia. 
Opłaty ponoszone są za: 
- wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (m. in. w przypadku korzystania z kotłowni opalanej węglem, olejem, 
koksem, drewnem lub gazem, a także w przypadku użytkowania pojazdów czy urządzeń z silnikami spalinowymi), 
- wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, w tym za wody roztopowe i opadowe, pochodzące z powierzchni 
zanieczyszczonych (utwardzone place, parkingi itp.), 
- pobór wody z ujęć własnych, 
- składowanie odpadów (właściciele składowiska). 
Opłat ę wnosi si ę do ko ńca miesi ąca nast ępuj ącego po upływie ka żdego półrocza (tj. za I półrocze 2011r. do 
31.07.2011r.) 
Podmiot korzystający ze środowiska, w terminie wniesienia opłaty, przedkłada marszałkowi województwa oraz 
wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska wykaz zawierający informacje i dane wykorzystane do ustalenia 
wysokości opłat oraz wysokość tych opłat. Informacje należy sporządzać na odpowiednich formularzach, zgodnych z 
aktualnymi aktami prawnymi w tym zakresie, dla danego okresu sprawozdawczego. Wysokość opłaty ustala się 
według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie za środowisko miało miejsce. 
Obowi ązujące stawki opłat za I półrocze 2011 roku okre ślone s ą w Obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 4 
października 2010r.  w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2011 (M.P. Nr 74, poz. 
945). Wzór formularza  określony jest w Rozporz ądzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009r.  w 
sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości 
należnych opłat (Dz. U. z 2009r. Nr 97, poz. 816). 
Za I półrocze 2011r. nie wnosi się opłat z tytułu 
korzystania ze środowiska za poszczególne rodzaje 
korzystania ze środowiska, gdy półroczna wysokość 
opłaty nie przekracza 400 zł. Zwolnienie z opłaty nie 
zwalnia jednak z obowi ązku składania półrocznej 
informacji.  
Więcej informacji w sprawie zagadnień związanych z 
opłatami za korzystanie ze środowiska można uzyskać 
w siedzibie Referatu Opłat Środowiskowych 
Departamentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu 
Marszałkowskiego przy ul. Augustyńskiego 2 w 
Gdańsku, w pokoju 122, numer telefonu (0-58) 32-68-
679 lub na stronie internetowej: www.wrotapomorza.pl 
/zakładka: Biuletyn Informacji Publicznej /zakładka: 
Samorząd Województwa Pomorskiego /zakładka: 
Urząd /zakładka: Sprawy /zakładka: Sprawy do 
załatwienia /Opłaty za korzystanie ze środowiska.  
 

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 

Ośrodek Doradztwa Rolniczego 58 672-13-09 

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 

Państwowa Inspekcja Pracy 58 672-71-83 

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie 58 672-40-63 

Zespół  Konsultacyjny Miejskiej 
Komisji Rozw. Prob. Alkoh.  

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

Ośrodek Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Wejherowie 

58 736-37-84 

NZOZ Przychodnia Biała Rzeka 
ul. Chełmońskiego 58 

609424814 
 

Niepubliczny Zakład Opieki 
Pielęgniarskiej DOM - MED. 
ul. Sobieskiego 10A 

58 679 56 86 
 

NZOZ Pielęgniarek 
Środowiskowo - Rodzinnych 
"Krąg" s.c. 
ul. Derdowskiego 25A 

58 771-16-77 
 

NZOZ Nr 1  
ul. Derdowskiego 23 58 671-15-11 

NZOZ Nr 3 
ul. Katowicka 16 58 671-26-66 

NZOZ „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 

Informacje nale ży przesyła ć na adres:  
 
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA 
POMORSKIEGO W GDAŃSKU,  
Departament Środowiska i Rolnictwa  
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gda ńsk 
POMORSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY 
ŚRODOWISKA W GDAŃSKU,  
Trakt Św. Wojciecha 293, 80-001 Gda ńsk 
 

Nazwa i numer konta,  
na które nale ży dokonywa ć wpłat:  

 
KREDYT BANK S.A. II ODDZIAŁ GDA ŃSK 

97 1500 1171 1211 7001 6391 0000 



 

90. ROCZNICA KONSEKRACJI KO ŚCIOŁA 
PW. PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIETEGO 

 
Z okazji 90-lecia konsekracji świątyni pw. Podwy ższenia Krzy ża 
Świętego w Rumi, w niedziel ę 19 czerwca 2011 r. odbyła si ę 
uroczysta msza św. Eucharystii przewodził Ksi ądz Arcybiskup 
Sławoj Leszek Głód ź Metropolita Gda ński.  
 
Wśród gości uroczystości byli min.: Krystyna Kłosin Posłanka na Sejm 
RP, Elżbieta Rogala - Kończak Burmistrz Miasta Rumi, przedstawiciele 
Rady Miejskiej Rumi, organizacji pozarządowych, szkół rumskich oraz 
licznie zgromadzeni wierni.  
Konsekracja tej najstarszej świątyni rzymsko-katolickiej w Rumi miała 
miejsce po powrocie Rumi do Polski po I wojnie światowej i 123 latach 
zaborów. Świątynię uroczyście konsekrował 19 czerwca 1921 roku  - 
biskup sufragan Jakub Klunder. Obecnie Parafia i Kościół pw. 
Podwyższenia Krzyża Świętego w Rumi należy do zakonu salezjanów. 
Obchody rocznicy konsekracji świątyni Parafia rozpoczęła już 5 czerwca 
2011 r. Koncertem Jubileuszowym w wykonaniu Orkiestry Kameralnej 
Progress. W programie znalazły się utwory: Antonio Vivaldiego, Edwarda 
Griega, Piotra Gnaczyńskiego. Współorganizatorem koncertu był Zespół 
Śpiewaczy Św. Cecylia. Orkiestra oraz Chór św. Cecylii wykonali 
wspólnie pieśń „Va pensiero” z opery „Nabucco” Giuseppe Verdiego.  
Drugim niezwykle uroczystym punktem obchodów była niedzielna 
Eucharystia. Oprócz Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia, w 
Rumi gościł także Ksiądz Inspektor Marek Chmielewski. Uroczysta msza 
święta odbyła się o godz. 13 i była na żywo transmitowana przez 
Telewizję Polonia. 
 

  

IX ZJAZD ŚPIEWAKÓW KASZUBSKICH 
 
W czerwcu w Rumi odbył si ę IX Zjazd Śpiewaków Kaszubskich. Była 
to dziewi ąta impreza z tego cyklu. W tym roku zjazd odbył si ę w 
Kościele Św. Józefa i Św. Judy Tadeusza na Zagórzu. Go ściem 
specjalnym była Krystyna Kłosin, Posłanka na Sejm R P oraz 
Burmistrz Miasta Rumi El żbieta Rogala Ko ńczak i wiceburmistrz 
Rumi Marcin Fuchs.   
 
Na IX Zjeździe Śpiewaków Kaszubskich gościło dziewięć chórów i 
zespołów śpiewaczych z Pomorza. Organizatorami zjazdu były: Miejski 
Dom Kultury w Rumi oraz Rada Chórów Kaszubskich, a imprezę wsparło 
finansowo Starostwo Powiatowe w Wejherowie.  
Zjazd rozpoczął się mszą św. w kościele św. Józefa i św. Judy Tadeusza 
przy ul. Podgórnej 1. Po nabożeństwie prezentowali się uczestnicy, 
każdy wykonując po trzy pieśni. Po południu, o godz. 17.30  w Miejskim 
Domu Kultury przy ul. Mickiewicza 19 odbyło się spotkanie integracyjne 
wszystkich uczestników i zaproszonych gości.  
 

   
Z Chórem „Rumianie” za śpiewały tak że: Elżbieta Rogala – Ko ńczak i 
Krystyna Kłosin 

 
9TH BALIC RHYTMIC GYMNASTICS CUP 2011 
 
Ponad 80 zawodniczek z czternastu krajów świata przyjechało do 
Rumi na czerwcowy IX Mi ędzynarodowy Turniej Gimnastyki 
Artystycznej w układach zbiorowych i indywidualnych  (9th Balic 
Rhytmic Gymnastics Cup 2011).   
 
Zawody odbywały się na hali widowiskowo – sportowej Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi przy ul. Mickiewicza 49 w dniach od 4 
do 5 czerwca 2011r., a  rozgrywane były w kilku konkurencjach: 
wieloboju i finałach seniorek, wieloboju juniorek i juniorek młodszych oraz 
wieloboju i finałach w układach zbiorowych seniorek. 
 

 
 
W kategorii seniorek wygrała wielokrotna i aktualna mistrzyni Polski, 
uczestniczka Igrzysk Olimpijskich w Pekinie - Joanna Mitrosz z UKS 
Jantar Gdynia. W kategorii juniorek trzecie miejsce zajęła Malwina 
Kozłowska z UKS Jantar Gdynia, za Rosjanką Darią Kolobową i Rebeccą 
Sereda z USA. W układach zbiorowych Polki stanęły na trzecim miejscu 
podium, za Izraelkami i Rosjankami.  
Organizatorami turnieju byli: Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej 
Gdynia oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rumi.  
Patronat honorowy nad imprezą objęli: Marszałek Województwa 
Pomorskiego, Prezydent Miasta Gdyni, Starosta Powiatu 
Wejherowskiego, Prezydent Miasta Wejherowa, Burmistrz Miasta Rumi, 
Prezes Polskiego Związku Gimnastycznego, Rektor AWFiS w Gdańsku i 
Dyrektor Zespołu Ogólnokształcących Szkól Sportowych w Gdyni.  
 

MISTRZOSTWA ŚWIATA JUNIORÓW  
W BIEGU NA ORIENTACJ Ę  

RUMIA – WEJHEROWO 2011 
 
Uczestnicy z całego świata, cztery konkurencje, siedmiodniowa 
rywalizacja, wyst ępy artystyczne. To tylko cz ęść programu 
Mistrzostw Świata Juniorów w Biegu na Orientacj ę Rumia – 
Wejherowo 2011, które odbyły si ę od 2 do 9 lipca 2011r.  
 
Organizatorem zawodów były: Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka” 
Rumia i Polski Związek Orientacji Sportowej. Ceremonię otwarcia 
zawodów zaplanowano w sobotę 2  lipca 2011 r. o godz. 20 na  
pl. Wejhera w Wejherowie. 
Współorganizatorzy zawodów to: Urząd Marszałkowski Województwa 
Pomorskiego, Starostwo Powiatowe w Wejherowie, Urząd Miasta 
Wejherowa, Urząd Gminy Wejherowo, Urząd Miasta Rumi, Urząd Miasta 
Lęborka, Marynarka Wojenna RP, WKS „Gryf” Wejherowo, Miejski 
Ośrodek Sportu i Turystyki w Rumi, Centrum Sportu i Rekreacji  
w Lęborku.  
Mistrzostwa odbywały się na terenach Wejherowa, Lęborka, Gniewowa i 
Rumi. W zawodach wzięły udział ekipy z 35 państw, a ogółem - około 
400 uczestników. Z Europy przyjechali zawodnicy z: Austrii, Belgii, 
Białorusi, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, 
Niemiec, Hiszpanii, Irlandii, Litwy, Łotwy, Norwegii, Polski, Portugalii, 
Rosji, Słowacji, Szwecji, Szwajcarii, Ukrainy, Węgier, Wielkiej Brytanii, 
Włoch, Turcji oraz Kanady i Stanów Zjednoczonych Startowały także 
ekipy z tak egzotycznych miejsc, jak: Hong Kong, Japonia oraz 
Republika Południowej Afryki, a z antypodów - Australia i Nowa Zelandia.  
 
Zawody zostały rozegrane w czterech konkurencjach: SPRINT, LONG, 
MIDDLE oraz RELAY – bieg sztafetowy. Mistrzostwom towarzyszyły 
zawody Kaszebe O-CUP, które odbyły się w dniach od 3 do 7 lipca na 
terenie Lęborka i Wejherowa. W tych dniach, od godz. 19 do godz. 21 na 
scenie przed wejherowskim ratuszem odbywały się występy kulturalne 
dla uczestników mistrzostw i mieszkańców. We wtorek, 5 lipca na  
pl. Wejhera odbył się Dzień Rumski. 
Uroczyste zakończenie imprezy odbyło się w Hali Widowiskowo-
Sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi.  

 
Szczegółowe informacje oraz galeria zdj ęć z zawodów na stronie: 

http://www.jwoc2011.pl ; www.siódemka.rumia.pl ; 



 

SPINKI WYTAŃCZYŁY W SERBII 
MISTRZOSTWO EUROPY 

 
Z czterema tytułami, w tym Mistrzy ń Europy i Wice-Mistrzy ń Europy, 
rumskie SPINKI wróciły z europejskich zawodów tanec znych, które odbyły 
się w Nowym Sadzie w Serbii. Dziewcz ęta spędziły na Bałkanach cztery 
dni na przełomie maja i czerwca 2011 roku.  
 
Polskę i Rumię, na Mistrzostwach Europy w tańcu modern i Pucharze Świata w 
tańcu jazz dance (European Modern Championship and World Cup Jazz 
Dance), reprezentowały zespoły SPINKI 1 i SPINKI 2.   
Konkurentkami naszych dziewcząt były rówieśnice z innych krajów 
europejskich, miedzy innymi: Rosji, Norwegii, Holandii, Niemiec, Słowenii, 
Czech, Słowacji, Włoch, Węgier, Chorwacji. Po pokonaniu silnej konkurencji, 
rumianki zdobyły: 
- Mistrzostwo Europy w tańcu modern w duecie dzieci - Magdalena Konkel i 
Weronika Sapińska  
- Wice Mistrzostwo Europy w tańcu modern w duecie dzieci - Kaja Leszka i 
Julia Trościanko 
- Wicemistrziostwo Europy w tańcu modern mini formacji dzieci - SPINKI 2 
- Wice Mistrzostwo Europy w tańcu modern formacji dzieci – SPINKI 2 

oraz 
III miejsce w formacji w ta ńcu modern juniorów  – SPINKI 1 
IV miejsce w mini formacji w ta ńcu modern juniorów  – SPINKI 1 
VI miejsce modern solo dzieci  – Weronika Sapińska 
VII miejsce jazz solo dzieci  – Julia Trościanko 
VII miejsce duet modern juniorów  – Kinga Dawidowska i Karolina Konkel 
VII miejsce duet modern juniorów  - Patrycja Zwolinska i Joanna Janiak 
 

 
 

RUMSCY ODYSEUSZE POWRÓCILI  
ZE STANÓW Z SUKCESAMI 

 
Dwie odysejowe grupy z Ekologicznej Szkoły Społeczn ej w Rumi 
zajęły wysokie miejsca na 32 Finałach Światowych Odysei Umysłu 
2011, które odbyły si ę na przełomie maja i czerwca w Stanach 
Zjednoczonych. Na Uniwersytet Maryland w Waszyngton ie zjechało 
na zawody a ż 61 dru żyn z całego świata. 
 
Z Ekologicznej Szkoły Społecznej w Rumi wyjechały dwie grupy 
odysejowe. W I grupie wiekowej, tj. (klasy  I – V) wyjechały maluszki z II 
klasy, a w II grupie wiekowej (klasy VI i gimnazjalne) – uczniowie klasy VI 
oraz I i II gimnazjalnej. Obie drużyny startowały do międzynarodowej 
rywalizacji z tym samym problemem – „To raczej proste inaczej”.   
Po niesamowitych emocjach i wspaniałych występach, w ostatecznej 
klasyfikacji odysejowa drużyna kl. II zajęła  IV miejsce, a drużyna 
składająca się z uczniów kl. VI i dwóch klas gimnazjalnych – miejsce VIII 
na 61 drużyn biorących udział w konkursie. 
 

  
Nasi odyseusze z „ekologa” na Uniwersytecie Marylan d w USA 

- Naszym maluszkom zabrakło tylko 5 punktów, żeby pozostać na II 
miejscu po zadaniu długoterminowym, ale stres z powodu zadań 
spontanicznych spowodował, że spadły na IV miejsce – mówi trenerka 
Mariola Jurkiewicz . – Niezależnie od stresu, jaki wywoływało 
współzawodnictwo z drużynami ze świata,  i tak uznały te dwa tygodnie za 
najpiękniejsze dni w ich życiu. 
 
Nie ma się czemu dziwić. Przed rozgrywkami konkursowymi nasze 
odysejowe dzieciaki z Rumi zwiedzały przez dwa dni Waszyngton, a po 
zakończeniu konkursu spędziły tydzień w Nowym Jorku. Do tej pory są 
pod wrażeniem Muzeum Historii Naturalnej, Muzeum Lotnictwa i 
Przestrzeni Kosmicznej i Białego Domu.  
 

RUMSKI „OGRYZEK” 
WCALE NIE TAKI OGRYZEK  

 
Z ogromn ą satysfakcj ą informujemy, że gazetka szkolna „Ogryzek”, 
wydawana przez Gimnazjum nr 4 im. Karola Wojtyły w Rumi, została 
uznana za najlepsz ą w kategorii Junior Media, w konkursie 
Dziennikarz Obywatelski 2010 roku.  
 
Konkurs zorganizował portal internetowy www.wiadomosci24.pl. 
Uczniowskim zespołem redakcyjnym „Ogryzka” - składającym się z 34 
osób, uczniów wszystkich klas gimnazjalnych - opiekuje się Dorota 
Gadomska, nauczycielka języka angielskiego. Gazetka wychodzi raz w 
miesiącu, a wydawana jest także w języku angielskim.  
 
- To ogromny powód do dumy, to satysfakcja dla uczniów pierwszej klasy, 
którzy redagują gazetę – mówi Dorota Gadomska. – Cieszę się o naszym 
wspaniałym mieście, jakim jest Rumia usłyszano w samej stolicy. Możemy 
być z tego dumni, że właśnie rumianie okazali się najlepsi w konkursie. 
 
„Ogryzek” to gazetka z prawdziwego zdarzenia. Uczniowie piszą o życiu 
szkoły i swojego miasta, przeprowadzają wywiady ze znanymi ludźmi, nie 
tylko z Rumi, ale także spoza naszego miasta. Praca w redakcji przynosi 
im na co dzień ogromną satysfakcję. Tym bardziej ich cieszy, że docenili 
ich gazetkę profesjonalni dziennikarze. 
 

  
Młodzi jurnali ści „Ogryzka” w trakcie rozmowy z Pani ą Burmistrz 
Elżbietą Rogal ą - Kończak 
 

SFINANSUJ SWÓJ DALSZY ROZWÓJ 
SPRAWDŹ JAK ZDOBYĆ STYPENDIUM 

 
Jesteś uczniem, studentem lub doktorantem? Pasjonujesz si ę sportem? 
Masz artystyczn ą dusz ę? Sprawd ź możliwo ści finansowania swojego 
dalszego rozwoju! W bazie serwisu mojestypendium.pl  czeka ponad 3000 
informacji dotycz ących stypendiów, grantów i konkursów!  
 
Fundacja Dobra Sieć zaprasza wszystkich uczących się do odwiedzenia 
serwisu www.mojestypendium.pl. 
Jest to strona dla uczniów i studentów, nauczycieli, doktorantów, młodych 
naukowców, artystów i sportowców - wszystkich, którzy szukają możliwości 
finansowania swojego rozwoju. 
Mojestypendium.pl to baza aktualnych ofert 
stypendialnych oraz konkursów naukowych i 
artystycznych. Dzięki wbudowanej 
wyszukiwarce każdy zainteresowany może 
znaleźć ofertę najbardziej odpowiadającą jego 
zainteresowaniom i potrzebom. 
W serwisie www.mojestypendium.pl można 
znaleźć:  
- Bazę aktualnych stypendiów i konkursów 
(ponad 3000 informacji z  Polski i zagranicy) 
- Artykuły o stypendiach i grantach  
- Regulacje prawne dotyczące przyznawania 
stypendiów i badania rynku stypendialnego  
- Blogi stypendystów, którzy wyjechali na 
studia za granicę    
Serwis powstał w 2006 r. Prowadzony jest 
przez Fundację Dobra Sieć w partnerstwie z Polsko-Amerykańską Fundacją 
Wolności i Fundacją Orange.  



KALENDARZ IMPREZ  
RUMIA – LIPIEC 2011 

 
Galeria „U Bibliotekarek”  Galeria Dobrego Humoru,  Miejska 
Biblioteka Publiczna ul. Pomorska 11. 
Wystawa Rumskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Miejski Dom 
Kultury ul. Mickiewicza 19 
 
02 (sobota)  godz. 9.30; wycieczka rowerowa , trasa:  Gdynia - 
Twierdza Wisłouj ście - Sopot,  zbiórka parking przy SP 9 ul. 
Stoczniowców, org. Klub Turystyki Rowerowej „Sama Rama” przy DK SM 
Janowo 
02 – 09 Mistrzostwa Świata Juniorów w Biegu na Orientacj ę 2011 
Rumia-Wejherowo, teren Wejherowa, Lęborka, Gniewowa, Rumi; 
równolegle zawody Kaszebe O-Cup w BnO , org. UKS Siódemka, Urząd 
Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Starostwo Powiatowe w 
Wejherowie, Urząd Miasta Rumi, Urząd Miasta Wejherowa, Urząd Miasta 
Lęborka, Gmina Wejherowo; szczegóły na stronie http://jwoc2011.pl  
05 (wtorek) godz. 19.00-21.00; oprawa artystyczna  Mistrzostw Świata 
Juniorów w Biegu na Orientacj ę 2011 dzień Rumi , Wejherowo scena 
na Wejherowskim Rynku - Pl. Wejhera, org. MDK, DK SM Janowo 
06 (środa) godz. 19.00; Letni Koncert Organowy - Jerzy Kukla - 
organy;  Kościół NMPWW ul. Dąbrowskiego 26, org. MDK, Pomorskie  
Stowarzyszenie „MUSICA SACRA”, Parafia NMPWW 
07 (czwartek) godz. 8.30; wycieczka autokarowa do Grudzi ądza - 
miasteczko westernowe, lunapark, zoo, zbiórka Dom Kultury SM 
„Janowo” ul. Pomorska 11 (zapisy); org. DK SM Janowo 
08 (piątek) godz. 9.00; wycieczka autokarowa do Pot ęgowa - baza 
harcerska , zbiórka przy Miejskim Domu Kultury ul. Mickiewicza 19 
(zapisy); org. MDK  
godz. 19.00; ceremonia zamkni ęcia  Mistrzostw Świata Juniorów w 
Biegu na Orientacj ę 2011, Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR 
09 (sobota) godz. 10.00; wycieczka rowerowa , trasa: Mrzezino - 
Osłonino - Beka - Uj ście Zagórzanki,  zbiórka przy Miejskim Domu 
Kultury ul. Mickiewicza 19, org. MDK  
13 (środa) godz. 19.00; Letni Koncert Organowy - Andrzej Mikulski - 
organy, Ewa Mikulska - alt ;  Kościół NMPWW ul. Dąbrowskiego 26, org. 
MDK, Pomorskie  Stowarzyszenie „MUSICA SACRA”, Parafia NMPWW 
14 (czwartek) godz. 8.30; wycieczka autokarowa, trasa: Słupsk  - 
Zamek Książąt Pomorskich, Swołowo  - Kraina w kratę, wozy drabiniaste 
– ognisko, zbiórka Dom Kultury SM „Janowo” ul. Pomorska 11 (zapisy); 
org. DK SM Janowo 
16 (sobota)  godz. 9.30; wycieczka rowerowa , trasa: Zbychowo - 
Reszki - Bieszkowice , zbiórka parking przy SP 9 ul. Stoczniowców, org. 
Klub Turystyki Rowerowej „Sama Rama” przy DK SM Janowo 
godz. 16.00; „Letnia Biesiada”  impreza plenerowa  przy scenie letniej 
w parku ul. Starowiejska, przy Miejskim Domu Kultury w Rumi 
ul. Mickiewicza 19 – gość wieczoru  Irena Jarocka , org. MDK  
20 (środa) godz. 19.00; Letni Koncert Organowy - Koncert 
Promocyjny Młodych Talentów  uczniów klasy organów Szkoły 
Muzycznej; Kościół NMPWW ul. Dąbrowskiego 26, org. MDK, 
Pomorskie  Stowarzyszenie „MUSICA SACRA”, Parafia NMPWW 
21 (czwartek) godz. 8.30; wycieczka autokarowa, trasa: Kwidzyn – 
Zamek Krzyżacki, Katedra, Miłosna - stadnina koni, mini ZOO, ognisko, 
bryczki, zbiórka Dom Kultury SM „Janowo” ul. Pomorska 11 (zapisy); org. 
DK SM Janowo 
23 (sobota) godz. 9.30; wycieczka rowerowa , trasa: Reda - Rekowo - 
Dworek „Wieniawa” Wejherowo , zbiórka parking przy SP 9 ul. 
Stoczniowców, org. Klub Turystyki Rowerowej „Sama Rama” przy DK SM 
Janowo 
godz. 10.00; wycieczka rowerowa, trasa: Szmelta - Stara Piła - 
Piekiełko - Koleczkowo Młyn - Marchowo , zbiórka przy Miejskim Domu 
Kultury ul. Mickiewicza 19, org. MDK  
27 (środa) godz. 19.00; Letni Koncert Organowy - Adam Sadowski - 
organy, Kościół NMPWW ul. Dąbrowskiego 26, org. MDK, Pomorskie  
Stowarzyszenie „MUSICA SACRA”, Parafia NMPWW 
28 (czwartek) godz. 8.30; wycieczka autokarowa, trasa: Kartuzy  - 
klasztor, Sierakowice – ołtarz papieski, Kaszubski Park Miniatur, Gdynia  
- Klub Bowlingowy U7, Muzeum Starych Samochodów, zbiórka Dom 
Kultury SM „Janowo” ul. Pomorska 11 (zapisy); org. DK SM Janowo 
29 (piątek) godz. 9.00; wycieczka autokarowa, trasa: Czołpino - 
wydmy i latarnia morska, Kluki - Skansen Słowińskiej Wsi, Smołdzino - 
wieża widokowa na wzgórzu Rowokół, zbiórka przy Miejskim Domu 
Kultury ul. Mickiewicza 19 (zapisy); org. MDK  
 
KRYTA PŁYWALNIA MOSiR ul. Rodziewiczówny 8, tel. 58 679-44-09 
szczegóły na stronie: www.mosir.rumia.pl/pl/plywalnia   
Bilet wakacyjny  – 2 zł (od poniedziałku do pi ątku)  godz. 8.00 - 17.00 
(dzieci młodsze oraz uczniowie: szkół podstawowych, gimnazjów i 
średnich za okazaniem legitymacji szkolnej) 
18 – 29 (od poniedziałku do pi ątku)  dwutygodniowe turnusy nauki 
pływania, (wejścia co 45 minut w zależności od stopnia zaawansowania 
– 10 x 45min)  
godz. 8.00 - 12.30 „Letnia szkółka pływania dla dzieci” (koszt – bilet 
wakacyjny 2zł) 
godz. 16.15 - 19.15 „Lekcje pływania dla dorosłych”  (lekcje płatne) 
 

Zapraszamy na boiska ze sztuczn ą nawierzchni ą na terenie Rumi 

Ogólnodost ępne Strefy Rekreacji Dzieci ęcej: 
 
„Sabata” - Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Rewalidacyjno-
Wychowawczych ul. Sabata 12, tel. 58 671-07-19 (poniedziałek - piątek 
godz. 9.00-13.00)  
„Starowiejska”  - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1,  
ul. Starowiejska 4 
„Grunwaldzka”- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2,  
ul. Grunwaldzka 57 
„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 http://mosir.rumia.pl 
DK SM Janowo  ul. Pomorska 11, tel. (58) 671 82 93  
http://www.smj rumia.pl 

 
Szczegółowe informacje mo żna uzyska ć bezpośrednio  

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

 
Zajęcia dla dzieci i młodzie ży w ramach Akcji LATO 2011  

według odr ębnego kalendarza. 
 

RUMSKI UNIWERSYTET TRZECIEKO WIEKU 
ZAKOŃCZYŁ KOLEJNY ROK AKADEMICKI 

 
W sobot ę, 18 czerwca 2011r. odbyło si ę zakończenie roku 
akademickiego 2010/2011 na Rumskim Uniwersytecie Tr zeciego 
Wieku. W ramach uroczysto ści odbyła si ę msza św.  
w intencji słuchaczy, wr ęczenie dyplomów oraz spotkanie 
integracyjne w Miejskim Domu Kultury. W śród go ści specjalnych 
był jeden z mentorów rumskiego uniwersytetu – prof.  Edmund 
Wittbrodt.   
 
Uroczystości rozpoczęły się o godz. 9 mszą św. w Kościele Najświętszej 
Marii Panny Wspomożenia Wiernych przy ul. Dąbrowskiego. Po mszy, w 
krótkim, ale bardzo wzruszającym występie zaprezentował się Chór 
„Rumianie”. Uroczystość zakończenia roku akademickiego otworzyła 
oraz słowo wstępne wygłosiła Teresa Zielińska, wiceprezes 
Stowarzyszenia Rumskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Przedstawiła 
gościom historię powstania oraz dzień dzisiejszy RUTW.  
 
Kolejnym punktem programu był wykład, które przedstawił dr Artur Szutta 
z Instytutu Socjologii, Filozofii i Dziennikarstwa Uniwersytetu 
Gdańskiego. Tematem wykładu było „O poznaniu dobra i zła”. Po 
wykładzie, głos zabrał prof. Edmund Wittbrodt, a po nim zaproszeni 
goście: Krystyna Kłosin, Posłanka na Sejm RP oraz Elżbieta Rogala-
Kończak Burmistrz Miasta Rumi. Wszyscy wyrazili radość z faktu, że idea 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku tak pięknie rozwinęła się w Rumi. 
Podziękowania słuchaczy były niezwykle wzruszające. 
 
Podczas uroczystości słuchacze RUTW otrzymali także dyplomy, które 
wręczał prof. Wittbrodt. Na tym zakończyły się oficjalne uroczystości 
związane z zakończeniem roku akademickiego 2010/2011. Potem 
uczestnicy oraz zaproszeni goście przenieśli się do Miejskiego Domu 
Kultury, gdzie odbyło się spotkanie integracyjne wszystkich uczestników i 
zaproszonych gości.  
 

 
 
Wspólne zdj ęcia słuchaczy Rumskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku z posłanka Krystyn ą Kłosin i prof. Edmundem Wittbrodtem  



 


