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KASZUBSKIE 

JARMARKOWANIE W RUMI 
 
W pierwszy weekend sierpnia odbył si ę w 
parku przy Starowiejskiej w Rumi doroczny 
Jarmark Kaszubski. Była to ju ż szesnasta 
jarmarkowa zabawa, zorganizowana przez 
rumskie koło Zrzeszenia Kaszubsko-
Pomorskiego i Miejski Dom Kultury w Rumi. 
Dopisała pogoda, arty ści i uczestnicy. 
 
Na rodzinny piknik kaszubski przybyły całe 
rodziny. Nie ma się co dziwić, bo bogaty 
program zapewnił atrakcje dla wszystkich 
pokoleń. Całą imprezę prowadził 
niezastąpiony mistrz gawędy kaszubskiej – 
Edmund Lemańczyk, który zapraszał na 
scenę kaszubskie zespoły, prowadził 
konkursy, opowiadał kawały i wypełniał 
kaszubskim językiem cały park. A robił to tak 
ciekawie i dowcipnie, że co chwila było 
słychać wybuchy śmiechu rozbawionej 
publiczności.  
„Dla każdego coś miłego”, czyli program 
imprezy zadowolił chyba wszystkich 
odwiedzających park przy Starowiejskiej. Na 
scenie wystąpili: Zespół „Rumianie” z Rumi, 
zespół „Sierakowice” z Sierakowic, zespół 
„Kaszubianki” z Władysławowa, Orkiestra 
Dęta z Redy oraz młoda, zdolna wokalistka 
Weronika Korthals.  
Cały czas obsługę dziennikarką zapewniło 
Radio Kaszebe, zapraszając do rozmów 
zaproszonych gości oraz relacjonując 
słuchaczom, którzy Rumi w tym dniu nie 
odwiedzili, co aktualnie na festynie się dzieje.  
Nie brakowało konkursów, sprawdzających 
zarówno wiadomości, jak konkurs wiedzy o 
Rumi, jak i umiejętności gry w „Baśkę”, czy 
wspinaczki na słup,. Dzieci mogły szaleć na 
dmuchanych zjeżdżalniach, w 
minisamochodach, jeździć na kucyku, 
malować i być malowanym, ponieważ jak na 
rodzinny festyn przystało nie zabrakło 
malowania twarzy.  
Jarmarkowi towarzyszyła także prezentacja 
gołębi ozdobnych, kaktusów, samochodów 
Toyoty oraz liczne stoiska z rękodziełem 
kaszubskim, zabawkami, słodkościami, 
biżuterią oraz punkty małej gastronmiommi. 
Można więc było coś zjeść i wypić.  
Gwoździem jarmarkowego programu był 
koncert Gwiazdy Wieczoru, czyli Zespołu 
„Krywań”z Zakopanego. Górale już od 
początku występu porwali Kaszubów do 
zabawy, wspólnego śpiewu i tańców.  
Tegoroczny Jarmark Kaszubski można więc z 
pewnością zaliczyć do bardzo udanych. 
 

 
 
Zespół „Krywa ń” z Zakopanego porwał do 
zabawy wszystkich uczestników festynu 

RUMSKIE MISTRZYNIE ŚWIATA,  
CZYLI  

WIELKI SUKCES MAŁYCH SPINEK!!!!!  
 
Dziewcz ęta z zespołu tanecznego SPINKI z Rumi, wygrały światow ą rywalizacj ę na 
Mistrzostwach Świata w ta ńcu modern. Impreza odbywała si ę w Niagara Falls w Ontario w 
Kanadzie od 28 lipca do 5 sierpnia 2009 roku.  
 
Wspaniałe dziewczęta z Rumi zapewniły sobie zwycięstwo perfekcyjnym wykonaniem układu „Życie 
Ziemi”. Dzięki temu stanęły na najwyższym podium i zdobyły tytuł mistrzyń świata w tańcu modern 
formacji dziecięcych. Wyprzedziły Kanadyjki i Amerykanki.  
To jednak nie wszystkie tytuły, jakie nasze dziewczęta przywiozły z Kanady. Jedenastoletnia Monika 
Gniotyńska, kapitan rumskich SPINEK –– zdobyła tytuł wicemistrzyni świata w solówkach modern.  
 
Trzy miesiące temu, podczas Olimpiady Tanecznej w Moskwie, młodziutkie tancerki, za wykonanie 
tego samego układu zostały mistrzyniami Europy. 
Przed dziewczętami jeszcze jedno tegoroczne wyzwanie – Puchar Świata w Mikołajkach. Życzymy 
SPINKOM powodzenia i zdobycia kolejnych laurów.  
 
Zespół SPIN powstał w 1998 roku w Salezjańskim Liceum Ogólnokształcącym w Rumi. Obecnie ma 
siedzibę w rumskim MOSiR.  
Zespół specjalizuje się w różnych odmianach tańca nowoczesnego oraz w tańcu współczesnym. 
Prowadzi go Renata Urbanik - Siwiec , wielokrotna Mistrzyni Polski i finalistka Mistrzostw Europy i 
Świata w gimnastyce artystycznej oraz choreograf wielu znaczących artystycznych przedsięwzięć.  
Przez 11 lat w zespole tańczyło już kilkaset tancerek, ale zainteresowanie występami wciąż rośnie. Do 
tego stopnia, że trzeba było stworzyć kilka wiekowych grup tanecznych. I tak pojawiły się: SPINECZKI 
– w wieku od 4 do 9 lat, SPINKI - w wieku od 10 do 14 lat oraz SPIN, w którym tańczą dziewczęta w  
wieku powyżej 14 lat.  
Od lat zespół jest obecny na wielu imprezach kulturalno - rekreacyjnych w kraju i za granicą – nasze 
dziewczęta występowały już w Austrii, Szwecji, Rosji – oraz uczestniczy w wielu przeglądach i 
festiwalach w kraju. 
 

 
 
Szczęśliwe SPINKI ze zdobytymi trofeami, na lotnisku w Ka nadzie, przed przylotem do domu.  
 

ZAPISY NA RUMSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU 
 

Zarząd Stowarzyszenia Rumski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rumi informuje słuchaczy o zapisach 
na pierwszy semestr 2009/10, które odbędą się w  Miejskim Domu Kultury przy ulicy Mickiewicza 19 w 
dniach:  

19, 20, 21, 25, 26, 27, 28 sierpnia 2009 r. 
w godzinach  

od 11.00 do 14.00 
 

Organizatorzy proszą o zabranie ze sobą indeksu w celu dokonania wpisu na nowy semestr. 
Odpłatność wpisowa wynosić będzie na semestr 20 zł. Jest to opłata dla wszystkich słuchaczy 
biorących udział w wykładach..  



 
„Rumskie Nowiny”   
Redaktor Naczelny: Maria Drzazga 
Referat Integracji Europejskiej i Promocji 
Urząd Miasta Rumi, ul. Sobieskiego 7, 84-230 
Rumia; tel./fax: 679-65-71;  
e-mail: promocja@um.rumia.pl 
 

 

DLA BEZROBOTNYCH  
 
W sierpniu 2009 roku Powiatowy Urząd Pracy w 
Wejherowie ustalił terminy składania 
oświadcze ń przez osoby z terenu Rumi - 
bezrobotne i posiadające prawo do zasiłku w 
następujących dniach: 

 
18 sierpnia (nazwiska na A – F),  
19 sierpnia (nazwiska na G - J),  
20 sierpnia (nazwiska na K),  
21 sierpnia (nazwiska na L – 0), 
24 sierpnia  (nazwiska na P – S), 
25 sierpnia (nazwiska na T – Z). 
 

Osoby nie posiadaj ące prawa do zasiłku  
składają oświadczenia w trybie indywidualnym – 
co trzy miesiące - w dniu wyznaczonym  przez 
pracownika Powiatowego Urzędu Pracy w 
Wejherowie. 
 
UWAGA - osoby bezrobotne maj ą obowi ązek 
niezwłocznego powiadomienia Powiatowego 
Urzędu Pracy w Wejherowie o wszelkich 
okoliczno ściach maj ących wpływ na ustanie 
uprawnie ń do świadcze ń (np. wyjazdy, 
zwolnienia lekarskie, itp.) 
 

PRACA W URZĘDZIE 
MIASTA RUMI 

 
Burmistrz Miasta Rumi ogłasza nabór na 
stanowisko: 
- Kierownik Referatu Integracji 

Europejskiej i Promocji  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/  
 

MOPS INFORMUJE 
 
W związku z art. 2 ustawy z dnia 17 
października 2008 r. o zmianie ustawy o 
świadczeniach rodzinnych ( Dz.U. z 2008 r., 
Nr 223, po. 1456 ) Kierownik Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi 
informuje, że okres zasiłkowy  01.09.2008 - 
31.08.2009  zostanie przedłużony  

 
do dnia 31.10.2009 r.  

 
Klienci których dzieci rozpoczynają naukę w 
klasie „0”  od września 2009r. powinni 
zgłaszać się od miesiąca czerwca tego roku w 
Dziale Świadczeń Rodzinnych przy ul. 
Abrahama 17 w celu uzupełnienia wniosku o 
dodatek z tytułu rozpoczęcia  roku szkolnego. 
Nowy okres zasiłkowy b ędzie obowi ązywał 
w terminie od  01.11.2009r. do 31.10.2010r. 
W związku z powyższym, od dnia 01.09.2009 
r., należy pobierać wnioski o przyznanie 
świadczeń rodzinnych i złożyć w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Rumi w Dziale 
Świadczeń Rodzinnych, przy ul. Abrahama 17 
(tel.: 058 6794750). 
 

Godziny przyj ęć  w Dziale Świadcze ń 
Rodzinnych, ul. Abrahama 17 . 

 
Poniedziałek:    8˚˚ - 14˚˚ 
Wtorek:              8˚˚ - 14˚˚ 
Środa:               10˚˚ - 17˚˚ 
Czwartek:          8˚˚ - 14˚˚ 
Piątek:               8˚˚ - 14˚˚ 

     

 

WARUNKI UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ NA 
WYPRAWKĘ SZKOLNĄ 

 
Na podstawie § 3 ust. 3 Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie 
szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników 
Burmistrz Miasta Rumi zawiadamia, że wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów 
rozpoczynających w roku szkolnym 2009/2010 naukę w klasach I – III szkoły podstawowej oraz  w 
klasie I gimnazjum, można składać w terminie  

 
do 7 wrze śnia 2009 roku  

 
do dyrektora szkoły, w której dziecko będzie się uczyło.   
1) Pomocy udziela się uczniom pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe, tzn. 
dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 351 zł netto. 
2) Pomocy udziela się uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego 
jedynie w przypadkach określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. tj.: 

• ubóstwa, 
• sieroctwa, 
• bezdomności, 
• bezrobocia, 
• niepełnosprawności; 
• długotrwałej lub ciężkiej choroby, 
• przemocy w rodzinie, 
• potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, 
• bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, 
• braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe 

placówki opiekuńczo-wychowawcze, 
• trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status 

uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, 
• trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 
• alkoholizmu lub narkomanii, 
• zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, 
• klęski żywiołowej lub ekologicznej, 

Jednakże, liczba uczniów,  którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie jest ograniczona i ostateczną 
decyzję podejmuje dyrektor szkoły. 
 
Zgodnie z w/w Rozporządzeniem wartość pomocy nie może przekroczyć kwoty: 

1) 150,- zł – dla ucznia klasy I szkoły podstawowej, 
2) 150,- zł – dla ucznia klasy II szkoły podstawowej, 
3) 170,- zł – dla ucznia klasy III szkoły podstawowej, 
4) 280,- zł – dla ucznia klasy I gimnazjum. 
 

Tryb dofinansowania zakupu podr ęczników:  
 

1. Rodzice składają wniosek w sekretariacie szkoły, w której dziecko będzie się uczyło w roku 
szkolnym 2009/2010, do wniosku należy dołączyć:  
- zaświadczenie o wysokości dochodów  (albo oświadczenie o wysokości dochodów)  
lub 
- zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego z 
pomocy społecznej. 
UWAGA !!! W przypadku niespełnienia kryterium dochodowego należy dołączyć uzasadnienie. 

2. Rodzice przedkładają w sekretariacie szkoły dowód zakupu podręczników. 
3. Po przedstawieniu rachunków Rodzice zostaną powiadomieni o terminie i miejscu refundacji. 

 

AKADEMIA ORLIKA W RUMI 
 
W pierwsz ą sobot ę sierpnia, odbył si ę w Rumi Sportowy Piknik Rodzinny w ramach programu 
Akademia Orlika. Stanowi ona cz ęść projektu „Moje Boisko – ORLIK 2012”. Impreza odbył ą się 
na otwartym niedawano nowoczesnym obiekcie przy ul.  Stoczniowców w Janowie. Dopisała 
pogoda, dopisali go ście i dopisali Ci, dla których piłka no żna staje si ę życiowa pasj ą.  
 
W myśl realizowanego programu orlikowej akademii – którego głównym założeniem jest poszukiwanie i 
zachęcenie do uprawiania sportu utalentowanych ruchowo chłopców i dziewcząt w wieku 6-8 lat – 
rumski piknik był okazją do wybrania kilkuset  najzdolniejszych młodych ludzi, którzy po wakacjach  
rozpoczną prawdziwą przygodę z piłką nożna.   
 
Oprócz dzieci ich rodziców, niezwykle podnieconych możliwością dostania się do Akademii Orlika, nie 
zwiedli także goście specjalni, związani z profesjonalnym środowiskiem futbolowym. Do Rumi przybyli: 
Michał Globisz , mający na koncie jako szkoleniowiec mistrzostwo Europy juniorów, Lech Kulwicki  - 
były kapitan Lechii Gdańsk oraz Marek Chojnacki  - trener Arki Gdynia, a także - Wiceminister Sportu 
Adam Giersz . Imprezę prowadził znany komentator sportowy Mateusz Borek 
 
Testy dla przyszłych gwiazd futbolu, prowadzili członkowie Polskiego Stowarzyszenia Byłych Piłkarzy: 
Dariusz Dziekanowski  i Witold Lisicki . Oczywiście, nie brakowało dobrej zabawy i bezpośredniego 
kontaktu  z dawnymi gwiazdami piłki nożnej – rozmów, autografów, pamiątkowych zdjęć.  
 
Na zakończenie orlikowego pikniku rozegrano mecz pomiędzy Piłkarską Reprezentacją Dziennikarzy a 
przedstawicielami samorządu. Dziennikarze przegrali 1:2. 
 
W tej chwili trwają Wakacje z Orlikiem , będące drugim etapem programu. Po miesiącu zajęć, prowadzonych 
przez doświadczonych trenerów na trzech boiskach: w Rumi, Gdyni i Sopocie, wyselekcjonowanych zostanie 
30 najzdolniejszych zawodników, którzy trafią pod skrzydła Akademii Orlika.  
Po roku treningów pod okiem najlepszych instruktorów najbardziej utalentowani zostaną skierowani do 
zaprzyjaźnionych klubów piłkarskich.  



 

KOMPOSTUJESZ - WYPEŁNIJ ANKIET Ę 
 
Kompostowanie jest najprostszą, najtańszą i zgodną z naturalnymi procesami metodą recyklingu 
odpadów organicznych.  
Zgodnie z § 17 i § 30 Regulaminu utrzymania czysto ści i porz ądku na terenie gminy Rumia , 
stanowiącego załącznik do uchwały nr XXIV/185/2008 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 marca 2008r., 
system gospodarowania odpadami komunalnymi winien zapewnić ograniczenie masy odpadów 
komunalnych ulegaj ących biodegradacji kierowanych do składowania: 

1) do 31 grudnia 2010 roku do nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów 
ulegających biodegradacji,  

2) do 31 grudnia 2013 roku do nie więcej niż 50%,  
3) do 31 grudnia 2020 roku do nie więcej niż 35%, w stosunku do masy tych odpadów 

wytworzonych w roku 1995, będą to następujące ilości: 
- 115 kg/osobę/rok w roku 2010,  
- 76 kg/osobę/rok w roku 2013, 
- 53 kg/osobę/rok w roku 2020. 

Obowiązek ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania ciąży 
na przedsiębiorstwach wywozowych. Natomiast właściciele nieruchomości, którzy kompostują odpady 
biodegradowalne we własnym zakresie, obowiązani są do 31-go stycznia  każdego roku przekazać 
przedsiębiorstwu wywozowemu informację, czy i w jakim zakresie prowadzili kompostowanie odpadów 
w roku poprzednim. Druk formularza, na którym składana jest powyższa informacja, dostarcza we 
własnym zakresie przedsiębiorstwo wywozowe. 
Gmina dążąc do usprawnienia systemu gromadzenia informacji na temat wytwarzania  
i sposobu zagospodarowania odpadów biodegradowalnych przygotowała ankietę dla osób, które we 
własnym zakresie kompostują ww. odpady (pobierz).   
Druk ankiety dostępny jest również w siedzibie firmy wywozowej, z którą mieszkaniec posiada umowę 
na odbiór odpadów komunalnych stałych. 
 
Wypełniona ankietę należy przekazać: 
- osobiście do Biura Podawczego Urzędu Miasta Rumi, ul. Sobieskiego 7, 
- lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Rumi, ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia, 
- lub drogą elektroniczną, na adres e-mail: pgmos@um.rumia.pl, 
- lub firmie wywozowej, z którą mieszkaniec posiada umowę na odbiór odpadów komunalnych stałych. 
 
Ankietę znajdziesz: www.rumia.eu ���� Informator ���� Ochrona środowiska 
 

 
Rumia, dnia ……………..………………   

 
ANKIETA  

– ilość odpadów komunalnych biodegradowalnych, poddanych k ompostowaniu  
w danym w roku kalendarzowym 

 
Kompostowanie jest najprostszą, najtańszą i zgodną z naturalnymi procesami metodą recyklingu odpadów 
organicznych.  
Kompostowanie zapewnia unieszkodliwianie odpadów pod względem sanitarno-epidemiologicznym. 
Kompostowanie umożliwia ograniczenie masy odpadów kierowanych do składowania zgodnie  
z ustawowym ograniczeniem możliwości składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. 
__________________________________________________________________________________ 
 
� Imię i nazwisko:   ………………………………………………………………………………………… 

� Adres: ……………………………………………………………………………………………………… 

� Firma odbierająca odpady komunalne stałe 

� ………………………………………………………………………………………………………………….. 

� Lokalizacja kompostownika: 

� …………………………………………………………………………………………………..  

� Okres sprawozdawczy: 2009 rok 

� Ilość odpadów poddanych kompostowaniu (należy określić poprzez ilość pojemników zapełnionych przez 
odpady, które zostały przeznaczone do kompostowania w danym okresie sprawozdawczym: np. 30 pojemników 
x 60 l = 180 l): ……………………………………………………………………………………………….  

 
� Rodzaj odpadów poddawanych kompostowaniu (proszę wskazać procentowy udział poszczególnych rodzajów 

odpadów):  
a) odpady zielone (ścięte trawy ze skoszonych trawników, gałęzie przyciętych drzew, kwiaty, łodygi i liście oraz inne 
części roślin pochodzące z prac porządkowych w przydomowych ogrodach i sadach): ………………. %  
b) odpady organiczne (resztki żywności - obierki od warzyw i owoców, ścinki z mięsa; fusy od kawy i herbaty; rośliny 
doniczkowe, zwiędłe kwiaty oraz ziemia z przesadzania kwiatów; skorupki od jaj): ………………. % 
 

Podstawa prawna: 
 

§ 17 ust. 4. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rumia, stanowiącego załącznik do uchwały 
nr XXIV/185/2008 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 marca 2008r.: 
„Kompostowanie odpadów zielonych i odpadów kuchennych ulegających biodegradacji może odbywać się na terenie 
nieruchomości, na której powstały, w sposób nieuciążliwy dla użytkowników sąsiednich nieruchomości. W przypadku 
kompostowników otwartych, ich usytuowanie na nieruchomości winno zapewniać odległość minimum 5 m od granicy 
nieruchomości od strony ulicy i 1 m od pozostałych granic. Właściciele nieruchomości obowiązani są do 31 stycznia 
każdego roku przekazać przedsiębiorstwu wywozowemu informację czy i w jakim zakresie prowadzili kompostowanie 
odpadów w roku poprzednim. Druk formularza, na którym składana jest powyższa informacja, dostarczy 
przedsiębiorstwo wywozowe”. 
 
Druk formularza dostępny jest również na stronie internetowej Urzędu Miasta Rumi. 
 
Druk ankiety dostępny jest w siedzibie firmy wywozowej, z którą mieszkaniec posiada umowę na odbiór 
odpadów komunalnych stałych oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Rumi 

 

RUMIA 
BEZPIECZNE MIASTO 

 

 
 

Powiatowe Centrum 
Powiadamiania Ratunkowego 

-112 

Policja -997 

Straż Pożarna -998 

Pogotowie Ratunkowe -999 

Pogotowie Gazowe -992 

Pogotowie Wodno  - Kanalizacyjne -994 

Policja 
- 0-58 679-67-02, 
- 0-58 679-67-22,  
- 0-58 671-59-97 

Straż Pożarna - 0-58 671-01-98 

Straż Miejska - 0-58 671-94-73,  
- 0-58 679-35-55 

Pogotowie Ratunkowe - 0-58 677-61-02,  
- 0-58 677-61-03 

Pogotowie Gazowe - 0-58 671-18-82 

Pogotowie Energetyczne - 0-58 620-45-50 

Pogotowie Wodno - 
Kanalizacyjne 

- 0-58 621-67-20    
-0-58 621-90-19 

Pogotowie Drogowe - 0-58 679-44-40 

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej  

- 0-58 671-05-56  
- 0-58 671-08-36 

Sanepid Wejherowo - 0-58 672-74-27 

Zarząd Drogowy Wejherowo - 0-58 774-32-80 

Powiatowy Urząd Pracy - 0-58 672-21-62 

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie - 0-58 672-40-63 

Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej  

- 0-58 672-22-22 

Komendant Powiatowy Policji - 0-58 672-97-22 

Prokuratura Rejonowa w 
Wejherowie 

- 0-58 672-98-60,  
- 0-58 672-26-64 

Powiatowy Inspektor Sanitarny - 0-58 672-18-60 

Sąd Rejonowy w Wejherowie - 0-58 672-23-13 

Areszt Śledczy Wejherowo - 0-58 778-79-21 

Urząd Skarbowy Wejherowo - 0-58 677-34-32 

Ośrodek Doradztwa Rolniczego - 0-58 672-13-09 

Biuro Paszportowe - 0-58 672-45-56 

Państwowa Inspekcja Pracy - 0-58 672-71-83 

Urząd Statystyczny o/Wejherowo - 0-58 677-20-90 

Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej ul. Derdowskiego 24 

- 0-58 671-15-11 

Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej ul. Katowicka 16 - 0-58 671-26-66 

Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej ul. Piłsudskiego 48A 

- 058 671-98-25 

Poradnia Medycyny Rodzinnej 
Panaceum ul. Katowicka 16 

- 0-58 671-72-10 

Koordynator Ratowniczych 
Działań Medycznych - 0-58 302-13-31 

Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna 

- 0-58 672-74-23 

Szpital Specjalistyczny im. 
Floriana Ceynowy w Wejherowie 

- 0-58 572-72-00 



KALENDARZ IMPREZ W RUMI  
SIERPIEŃ 2009 

 
Wystawy 

Galeria „U Bibliotekarek”  Gdańska Galeria Dobrego Humoru, IX Festiwal 
Dobrego Humoru - Gda ńsk 2008 Miejska Biblioteka Publiczna ul. Pomorska 11, org. 
MBP 
 
Wystawa sekcji plastycznej MDK  (dzieci najmłodsze); Miejski Dom Kultury ul. 
Mickiewicza 19; org. MDK 
 
20 (czwartek) godz. 18.00  Wernisa ż wystawy Barbary Westman (mieszkanka 
Pittsburgha w Pensylwani, wykładowca Uniwersytetu Stanowego – Slippery Rock 
University na wydziale Sztuk Pięknych) pt. „Architektura przetworzona ”; Miejski 
Dom Kultury ul. Mickiewicza 19; org. MDK 
 

Koncerty 
(środy) godz. 19.00; Letnie Koncerty Organowe ; Kościół NMP Wspomożenia 
Wiernych ul. Dąbrowskiego 26, org. MDK, MUSICA SAKRA 
05 - Ann Margreth Nyberg  – sopran, Karol Hilla  – organy 12 - Henryk 
Gwardak  – organy  19 - Jarosław Ciecierski  - organy 
 
30 (niedziela) godz. 17.00; Koncert Orkiestry D ętej Tadeusza Gruczy ; park przy 
Miejskim Domu Kultury , ul. Mickiewicza 19; org. MDK 
 

Festyny 
01 (sobota) godz. 11.00 – 16.00; sportowy piknik rodzinny, poł ączony z naborem 
do „Akademii Orlika” , testy sprawnościowe dla dzieci roczników 2001-2003; 
zapraszamy całe rodziny, wiele atrakcji, konkursy, loterie, „Moje Boisko – ORLIK 
2012” ul. Stoczniowców 6, boisko Zespołu Szkół Ogólnokształcących (SP9 i II LO) 
org. Akademia Orlika (szczegóły na stronie www.szukamytalentów.pl  www.rumia.eu )  
w programie: 10.30 rozpoczęcie rejestracji do testów; 11.00 otwarcie imprezy; 11.15  
start konkursów i atrakcji; 11.30 rozgrzewka przed testami; 11.45 start testów; 13.00 
zamknięcie rejestracji do testów; 14.25 zakończenie testów; 14.30 mecz reprezentacji 
dziennikarzy vs. samorząd lokalny; 15.15 losowanie nagród 
 
02 (niedziela) godz. 16.00-22.00; „Jarmark Kaszubski” festyn rodzinny , park przy 
Miejskim Domu Kultury ul. Mickiewicza 19, org. MDK, ZKP 
w programie (15.00 Gadki Kaszubskie - Edmund Lewańczyk; 15.20 Koncert Orkiestry 
Dętej z Redy; 16.00 Familijny Konkurs Malarski dla publiczności  pt. „55-lecie 
Rumi”;16.15 Występ Chóru Kaszubskiego „Rumianie”; 16.35 Konkurs dla 
publiczności; 16.50 Występ Zespołu Kaszubskiego - „Kaszubianki” – Władysławowo; 
17.20 Konkurs wspinaczki na słup; 17.40 Występ Zespołu - „Sierakowice”; 18.20 
Konkurs dla Publiczności i ogłoszenie wyników konkursów; 18.45 Występ wokalistki 
Weroniki Korthals; 20.00 Gwiazda Wieczoru Zespół „KRYWA Ń” z Zakopanego ; 
21.15 Zabawa dla publiczności z udziałem zespołu rozrywkowego); w trakcie 
jarmarku: Turniej karciany - „Ba śka” , kończący tegoroczne rozgrywki organizowane 
przez Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie  o/Rumia, prezentacja samochodów Firmy 
TOYOTA, konkursy z nagrodami dla dzieci, kiermasz rękodzieła kaszubskiego, 
zabawy dla dzieci, zjeżdżalnia, pokaz gołębi ozdobnych, wystawa kaktusów, przejazd 
na kucykach, punkty małej gastronomii i wiele innych atrakcji,  
22 (sobota)godz. 16.00-22.00; „Wakacyjny Festyn”  festyn rodzinny; gwiazda 
wieczoru: „Aisha & Delfin”,  park przy Miejskim Domu Kultury ul. Mickiewicza 19, org. 
MDK 
 
28 (piątek) godz. 15.00; Zakończenie Akcji Lato 2009 ; m.in. wręczenie nagród i 
wyróżnień zwycięzcom turniejów rozegranych podczas Akcji Lato 2009, korty TKKF 
Orzeł Rumia, ul. Mickiewicza 41, org. MOSiR 
 
29 (sobota) godz. 16.00-24.00; „Janowska Biesiada” i „Dzie ń Uśmiechu ” , Park 
ul. Filtrowa, org. DK SM Janowo, Stowarzyszenie „Pomóż Sąsiadowi” 
w programie (16.00 Dzień Uśmiechu  – gry i zabawy dla najmłodszych; 16.30 Bajka 
„Ła ńcuszek”  – Teatr Lalki Tęcza ze Słupska; Turniej piłki siatkowej – prowadzenie 
Tadeusz Piątkowski; 17.30 Koncert Orkiestry Dętej Parafii NMP Wspomożenia 
Wiernych pod batutą Tadeusza Gruczy; 18.30 Przeboje minionego 30-lecia w 
wykonaniu Artystów Teatru Muzycznego w Gdyni; 20.00 Mini recital Chóru 
Świętojańskiego Parafii Św. Jana z Kęt, wręczenie nagród w konkursie na 
najpiękniejszy ogród i balkon  SM „Janowo”; 20.30 SMAK MAMROTA – bohaterowie 
serialu „Ranczo” w Janowie; 22.00 Pokaz sztucznych ogni; 22.15 koncert zespołu 
Backup)  

 
Uroczysto ści 

 
15 (sobota) Dzień Wojska Polskiego – 89 Rocznica Bitwy Warszawskiej 
godz. 12.30 Msza Święta w intencji Ojczyzny w Kościele p.w. Podwyższenia Krzyża 
Świętego ul. Kościelna 20  
godz. 13.30 składanie kwiatów w miejscach pamięci narodowej  
 
1 września 70 rocznica wybuchu II Wojny Światowej 
(wtorek) godz.17.00 – składanie kwiatów w miejscach pamięci narodowej 
godz.18.00 – Msza Św. w intencji Ojczyzny w Kościele NMPWW ul. Dąbrowskiego 26 
(z udziałem pocztów sztandarowych) 
 

Turnieje, zawody 
 
01,02 sobota godz.15.00; niedziela godz. 16.00; Turniej „6” piłkarskich kat. OPEN 
(informacje: www.adventure-project.pl  ), Zespół Szkół  Ponadgimnazjalnych Nr 2, 
ul. Grunwaldzka 57; org. Centrum Czasu Wolnego Adventure-Project, 
 
02 (niedziela)godz. 11.00; I Regaty Oldboy w klasie Optymist , staw przy ul. 
Starowiejskiej, (finały zostaną rozegrane w czasie Jarmarku Kaszubskiego ok. godz. 
16.00) org. Polskie Stowarzyszenie Klasy Puck Oddział Rumia (kontakt i zapisy 
P.Opajdowski tel. 603-067-180)  
 
08,09 sobota godz.15.00; niedziela godz. 16.00; Turniej „6” piłkarskich kat. OPEN 
(informacje: www.adventure-project.pl  ), „Moje Boisko-ORLIK 2012” ul. 
Stoczniowców 6, boisko Zespołu Szkół Ogólnokształcących (SP9 i II LO), org. 
Centrum Czasu Wolnego Adventure-Project, 
 

15 (sobota) godz. 17.00; ORKAN RUMIA SSA - BYTOVIA BYTÓW  mecz piłki 
nożnej seniorów – III Liga Bałtycka , stadion Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
ul. Mickiewicza 43, org. Orkan Rumia SSA 
 
28 (piątek) godz. 9.00; Wakacyjny Turniej Tenisa Ziemnego dla dzieci i 
młodzie ży, korty TKKF Orzeł Rumia ul. Mickiewicza 41, org. MOSiR 
 
29 (sobota) godz. 17.00; ORKAN RUMIA SSA - KASZUBIA KO ŚCIERZYNA mecz 
piłki no żnej seniorów – III Liga Bałtycka , stadion Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji ul. Mickiewicza 43, org. Orkan Rumia SSA 
 

Wycieczki rowerowe 
 
01 (sobota) godz. 9.30; Rumia, Reda, Gniewowo, Młynki, Wejherowo, Rumia , 
zbiórka parking przy SP 9 ul. Stoczniowców, org. Towarzystwo Turystyki Rowerowej 
„Sama Rama” przy DK SM Janowo  
 
08 (sobota)godz. 10.00; Kazimierz, Rewa, Mechelinki, Mosty , zbiórka przy Miejskim 
Domu Kultury ul. Mickiewicza 19, org. MDK 
 
22 (sobota)godz. 10.00; Szmelta, Piekiełko, Bieszkowice, Nowy Dwór 
Wejherowski, Zbychowo , zbiórka przy Miejskim Domu Kultury ul. Mickiewicza 19, 
org. MDK 
 
22 (sobota) godz. 9.30; Rumia, Szmelta, Koleczkowo, Kielno, Rumia , zbiórka 
parking przy SP 9 ul. Stoczniowców, org. Towarzystwo Turystyki Rowerowej „Sama 
Rama” przy DK SM Janowo  
 
29 (sobota)godz. 9.30; Rumia, Gdynia, Sopot, Gda ńsk, Rumia , zbiórka parking 
przy SP 9 ul. Stoczniowców, org. Towarzystwo Turystyki Rowerowej „Sama Rama” 
przy DK SM Janowo  
 

Wycieczki autokarowe  
 
06 (czwartek)godz. 8.30; Wydmy Łeba, Słowi ński Park Narodowy, zapisy DK SM 
Janowo, koszt 25 złotych, zbiórka g. 8.30  
 
21 (piątek)godz. 9.00; Czołpino (wydmy ruchome, latarnia morska), Kluki 
(Skansen Słowi ńców), Smołdzino (muzeum przyrodnicze, wie ża widokowa) ; 
zbiórka przy Miejskim Domu Kultury ul. Mickiewicza 19, org. MDK 
 

Propozycje dla dzieci i młodzie ży 
 
poniedziałki 
godz. 9.00-14.00 (17,24 sierpnia) Wakacje z tenisem , korty TKKF Orzeł ul. 
Mickiewicza 41, org. MOSiR 
godz.10.00-16.00 (03,10,17,24,31 sierpnia) Wakacyjna szkoła ta ńca (godz. 10.00), 
warsztaty plastyczne (godz. 11.30), szkółka gitary biwakowej (14.00), projekcje 
multimedialne  13.00), Dom Kultury SM „Janowo” ul. Pomorska 11, org. DK SM 
„Janowo” 
godz. 10.00-14.00(03 sierpnia) Gry zespołowe, tenis stołowy, zabawy 
rekreacyjne , Zespół Szkół  Ponadgimnazjalnych Nr 2 ul. Grunwaldzka 57, org. MDK  
godz. 17.00-20.00 (10,17 sierpnia) Turniej „Pi ątek piłkarskich” Osiedle Janowo 
„Moje Boisko – ORLIK 2012” ul. Stoczniowców 6, org. MOSiR 
godz. 17.00-20.00(10, 17 sierpnia) Gry i zabawy dla wszystkich , boisko ul. I Maja, 
org. MOSiR  
godz. 18.00-20.00(03,10,17 sierpnia) Gry i zabawy , Osiedle Janowo „ORLIK 2012” 
ul. Stoczniowców 6, org. MOSiR 
 
wtorki 
godz. 9.00 (04,11,18,25 sierpnia) Wyjazdy do Multikina poł ączone ze zwiedzaniem 
Trójmiasta , (koszt 20zł), org. DK SM „Janowo” 
godz. 9.00-14.00 (18,25 sierpnia) Wakacje z tenisem , korty TKKF Orzeł ul. 
Mickiewicza 41, org. MOSiR 
godz. 10.00-14.00(04 sierpnia) Gry zespołowe, tenis stołowy, zabawy 
rekreacyjne , Zespół Szkół  Ponadgimnazjalnych Nr 2 ul. Grunwaldzka 57, org. MDK 
godz. 15.00-19.00 (11,18 sierpnia) Wakacje z piłk ą, Osiedle Janowo „Moje Boisko – 
ORLIK 2012”ul. Stoczniowców 6, org. MOSiR  
godz. 17.00-20.00 (11,18 sierpnia) Turniej „Pi ątek piłkarskich”  Osiedle Janowo 
„Moje Boisko – ORLIK 2012” ul. Stoczniowców 6, org. MOSiR  
godz. 17.00-20.00 (11,18 sierpnia) Gry i zabawy dla wszystkich , boisko ul. I Maja, 
org. MOSiR  
godz. 18.00-20.00 (04,11,18 sierpnia) Turniej Piłki Siatkowej „2”, Osiedle Janowo 
„Moje Boisko – ORLIK 2012” ul. Stoczniowców 6, org. MOSiR  
 
środy 
godz. 9.00-14.00  (19,26 sierpnia) Wakacje z tenisem , kort TKKF Orzeł ul. 
Mickiewicza 41, org. MOSiR 
godz. 10.00-16.00 (05,12,19,26 sierpnia)  Wakacyjna szkoła ta ńca (godz. 10.00), 
warsztaty plastyczne (godz. 11.30), szkółka gitary biwakowej (14.00), projekcje 
multimedialne  13.00), Dom Kultury SM „Janowo” ul. Pomorska 11, org. DK SM 
„Janowo” 
godz. 10.00-14.00 (05 sierpnia) Gry zespołowe, tenis stołowy, zabawy 
rekreacyjne , Zespół Szkół  Ponadgimnazjalnych Nr 2 ul. Grunwaldzka 57, org. MDK 
godz. 17.00-20.00 (12,19 sierpnia) Gry i zabawy dla wszystkich , boisko ul. 1Maja, 
org. MOSiR  
godz. 17.00-20.00 (12,19 sierpnia) Turniej „Pi ątek piłkarskich”  Osiedle Janowo 
„Moje Boisko – ORLIK 2012” ul. Stoczniowców 6, org. MOSiR  
godz. 18.00-20.00 (05,12,19 sierpnia) Turniej Streetball, Osiedle Janowo „Moje 
Boisko – ORLIK 2012” ul. Stoczniowców 6, org. MOSiR  
 
czwartki 
godz. 9.00-14.00 (20,27 sierpnia)  Wakacje z tenisem , korty TKKF „Orzeł” ul. 
Mickiewicza 41, org. MOSiR 
godz. 10.00-14.00(06 sierpnia) Gry zespołowe, tenis stołowy, zabawy 
rekreacyjne , Zespół Szkół  Ponadgimnazjalnych Nr 2 ul. Grunwaldzka 57, org. MDK 
godz. 15.00-19.00(06,13 sierpnia) Wakacje z piłk ą, Osiedle Janowo „Moje Boisko – 
ORLIK 2012”ul. Stoczniowców 6, org. MOSiR  
godz. 17.00-20.00 (13,20 sierpnia) Gry i zabawy dla wszystkich , boisko ul. I Maja, 
org. MOSiR  



 

KALENDARZ IMPREZ - CI ĄG DALSZY 
 
godz. 17.00-20.00 (13,20 sierpnia) Turniej „Pi ątek piłkarskich”  Osiedle Janowo 
„Moje Boisko – ORLIK 2012” ul. Stoczniowców 6, org. MOSiR 
godz. 18.00-20.00 (06,13,20 sierpnia) Gry i zabawy Osiedle Janowo „Moje Boisko – 
ORLIK 2012”ul. Stoczniowców 6, org. MOSiR 
 
piątki 
godz. 9.00-14.00 (21sierpnia) Wakacje z tenisem, (28 sierpnia) Wakacyjny Turniej 
Tenisa Ziemnego , korty TKKF „Orzeł” ul. Mickiewicza 41, org. MOSiR 
godz. 10.00-16.00 (07,14,21,28 sierpnia)  Wakacyjna szkoła ta ńca (godz. 10.00), 
warsztaty plastyczne (godz. 11.30), szkółka gitary biwakowej (14.00), projekcje 
multimedialne  13.00), Dom Kultury SM „Janowo” ul. Pomorska 11, org. DK SM 
„Janowo” 
godz. 10.00-14.00 (07 sierpnia) Gry  zespołowe, tenis stołowy, zabawy 
rekreacyjne , Zespół Szkół  Ponadgimnazjalnych Nr 2 ul. Grunwaldzka 57, org. MDK 
 
soboty 
godz. 10.00-16.00 (08 sierpnia) Turniej „Pi ątek piłkarskich”,  Boisko przy 
Gimnazjum Nr 4 ul. Batorego 29, org. MOSiR 
 

Półkolonie  
od 03 do 07 sierpnia Parafia Św. Józefa i Św. Judy Tadeusza ul. Podgórna 1, tel. 
058 671-16-05 
 

Kryta Pływalnia  
godz. 8.00-17.00 ul. Rodziewiczówny 8 (od poniedziałku do piątku) wstęp 2 zł 
za okazaniem legitymacji szkolnej  
„Letnia szkółka pływania”  (bezpłatna nauka pływania w godz. 9.00-14.30- zapisy 
tel. 058-679-44-09)  
„Dofinansowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyk i ze środków Funduszu 
Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów” 
 

Zapraszamy na boiska ze sztuczn ą nawierzchni ą na terenie Rumi 
Ogólnodost ępne Strefy Rekreacji Dzieci ęcej: 

 
„Sabata” – Zespół Szkół Specjalnych ul. Sabata 12, tel. 058 671-07-19 (poniedziałek 
– piątek godz. 9.00-13.00) 
„Starowiejska”  – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Starowiejska 4, tel. 
058 671-06-22  
„Grunwaldzka”  - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, ul. Grunwaldzka 57, (lider 
– tel.kom. 600-505-510, 508-405-403) poniedziałek 18.00-20.00, sobota godz. 16.00-
20.00, niedziela godz. 16.00-20.00 
 
„Blisko Boisko” – Gimnazjum Nr 4, ul. Batorego 29, tel. 058 671-01-40, codziennie 
od godz. 9.00 do 21.30 
 
„Moje Boisko – ORLIK 2012” – Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Stoczniowców 
6, tel. 058 671-29-17, (animator tel. kom. 519-102-398), codziennie od godz. 9.00 do 
21.00  
 

Organizatorzy 
MDK ul. Mickiewicza 19, tel. 058 671-07-37 DK SM Janowo  ul. Pomorska 11, tel. 
058 671-82-93 
MOSiR ul. Mickiewicza 49, tel. 058 771-17-37 ZHP  ul. Włókiennicza 14a, tel. 058 
671-08-44 
MBP ul. Pomorska 11, tel. 058 671-83-04 
 

Szczegółowe informacje mo żna uzyska ć bezpo średnio u organizatorów. 
Organizatorzy zastrzegaj ą sobie prawo do zmian w programie. 

 
W myśl Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001r. w 
sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie 
rekreacji ruchowej, udział w zajęciach osób nieletnich wymaga pisemnej zgody 
prawnych opiekunów . (Dz.U. 2001r. nr 101 poz. 1095) 
 
Kuratorium O światy w Gda ńsku  - Wypoczynek dzieci i młodzieży  
http://www.kuratorium.gda.pl/index.php?c=215 
 

PRZETARGI OGŁOSZONE PRZEZ 
BURMISTRZA MIASTA RUMI 

 
Burmistrz Miasta Rumi 

Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony  na oddanie w najem  na 
okres 3 lat lokal u żytkowy , stanowiący własność Gminy Rumia o 
powierzchni podstawowej 11,51m² oraz powierzchni pomocniczej 1,55m², 
znajdujący się w budynku komunalnym przy ul. D ąbrowskiego 16  w 
Rumi, usytuowany na działce Nr 1036/4 o pow. 250m², zapisanej w 
księdze wieczystej  KW 19888. Lokal przeznaczony jest na prowadzenie 
działalności, biurowej, handlowej lub usługowej, nieuciążliwej dla 
mieszkańców budynku. 
Cena wywoławcza do przetargu wynosi 7,00zł za 1m² p owierzchni 
podstawowej,  
50% wyżej wymienionej stawki za 1m² powierzchni pomocnicze j, w 
stosunku miesi ęcznym. Do ceny zostanie doliczony 22% podatek 
VAT. 
Przetarg odbędzie się w dniu 25 sierpnia  2009r. o godzinie 12.00  w 
siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7. Warunkiem wzięcia 
udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysoko ści 2.000,00zł , w 
gotówce lub przelewem na konto Urzędu Miasta Rumi Nr: 18 83510003 
0000 2394 2000 0100, w terminie do dnia 20 sierpnia 2009r . Oferty 
wraz z dowodem wpłaty wadium nale ży składa ć w sekretariacie do 
dnia 20 sierpnia 2009r. do godz. 12.00  (druki ofert znajdują się w pokoju 
102). Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał 

zalicza się na poczet czynszu lokalu użytkowego, pozostałym uczestnikom 
przetargu wpłacone przez nich wadium zwraca się przed upływem 3 dni od 
dnia zamknięcia przetargu, bez odsetek. Oferent przed złożeniem oferty 
zobowiązany jest zapoznać się z warunkami przetargu. Jeżeli osoba 
ustalona jako najemca lokalu użytkowego nie stawi się bez 
usprawiedliwienia w terminie wyznaczonym przez Gminę do zawarcia 
umowy najmu, Burmistrz Miasta Rumi odstąpi od zawarcia umowy, a 
wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Szczegółowe informacje o lokalu 
użytkowym uzyskać można pod tel. 6796581 lub w pokoju 102. Burmistrz 
Miasta Rumi zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania 
którejkolwiek z ofert. Burmistrz Miasta Rumi zastrzega sobie prawo do 
odwołania przetargu, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami. 

Burmistrz Miasta Rumi 
Ogłasza przetarg ustny nieograniczony  na sprzeda ż nieruchomo ści 
niezabudowanej , położonej w Rumi przy  ul. Kosynierów i ul. 
Kościuszki,  składającej się z działki nr 35/6 o powierzchni 3093m2, 
zapisanej w KW 31955, obręb 8,  stanowiącej własność Gminy Rumia. 
Zgodnie z decyzją Nr UA/BC-7331/61/2009 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 
09.06.2009r. ustalającą warunki i szczegółowe zasady zabudowy oraz 
zagospodarowania nieruchomości niezabudowanej, położonej w Rumi 
przy ul. Kosynierów i ul. Kościuszki, składającej się z ww. działki nr 35/6, 
nieruchomość ta przeznaczona jest pod zabudowę usługowo 
mieszkaniowo wielorodzinną.   
Na działce  znajduje się sieć energetyczna, kanalizacyjna, gazowa i 
wodociągowa. W akcie notarialnym sprzedaży przedmiotowej 
nieruchomości nabywca zobowiązany zostanie do nieodpłatnego 
udostępnienia przedmiotowego terenu odpowiednim służbom w celu 
modernizacji i konserwacji znajdującej się na tym gruncie infrastruktury.   
Nieruchomość jest bez obciążeń i zobowiązań. 
Cena wywoławcza  1.855.800,00zł  netto + 22% podate k VAT.    
Wadium – 185.580,00zł  
Minimalne post ąpienie – 18.560,00zł  
Przetarg odb ędzie si ę w dniu 20 pa ździernika 2009r. o godzinie 12.00  
w siedzibie Urz ędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7.  Warunkiem 
wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium gotówką w kasie 
Urzędu Miasta Rumi lub przelewem na konto Urzędu Miasta Rumi Nr: 18 
83510003 0000 2394 2000 0100 w terminie  do dnia 13 p aździernika            
2009r.  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, i w dniu przetargu przedło żyć 
Komisji przetargowej dowód wpłaty wadium . 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. Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany 
wystąpić z wnioskiem do Urzędu Miasta Rumi o wydanie decyzji o 
wyłączeniu gruntu z pod produkcji rolnej. 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. 
 

OGŁOSZENIA BURMISTRZA MIASTA RUMI 
O WYŁOŻENIU WYKAZÓW NIERUCHOMOŚCI 

 
Stosownie do art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j.Dz.U.z 2004r. Nr 261, poz.2603 ze zm.) oraz Zarządzenia 
Nr 930/243/2009 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 20 lipca 2009 roku informuję, iż 
w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, na okres 21 dni 
wywieszony został wykazy obejmujący nieruchomość niezabudowaną o 
pow.3093m2, położoną w Rumi przy ul. Kosynierów i ul. Kościuszki, stanowiącą 
własność Gminy Rumia, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu 
ustnego nieograniczonego.    

*** 
Stosownie do art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j.Dz.U.z 2004r. Nr 261, poz.2603 ze zm.) oraz Zarządzenia 
Nr 929/242/2009 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 20 lipca 2009r. informuję, iż w 
siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, na okres 21 dni 
wywieszony został  wykaz obejmujący nieruchomości, położone w Rumi, 
przeznaczone do dzierżawy w formie bezprzetargowej, stanowiące własność 
Gminy Rumia i Skarbu Państwa: działka nr 147/1 przy ul. Konopnickiej – na 
cele działki przydomowej i część działki nr 416/38 przy ul. Władysława Łokietka 
- na cele działki zieleni, stanowiące własność Gminy Rumia; część działki nr 
1094 stanowiącej własność Gminy Rumia i część działki nr 935/4 stanowiącej 
własność Skarbu Państwa, położone przy ul. Dąbrowskiego – na cele handlowe 
/kwiaciarnia/. 

*** 
Stosownie do art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j.Dz.U.z 2004r. Nr 261, poz.2603 ze zm.) oraz Zarządzenia 
Nr 937/250/2009 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 29 lipca 2009r. informuję, iż w 
siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, na okres 21 dni 
wywieszony został  wykaz obejmujący nieruchomość, położoną w Rumi przy ul. 
Lipowej, składającą się z części działki nr 109/2, stanowiącą własność Gminy 
Rumia, przeznaczoną do dzierżawy w formie bezprzetargowej, na cele zieleni.   



PRZETARGI OGŁOSZONE PRZEZ 
BURMISTRZA MIASTA RUMI 

 
Burmistrz Miasta Rumi 

 
Ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sp rzedaż 
nieruchomo ści niezabudowanych, stanowi ących własno ść Gminy Rumia: 
 
1) nieruchomość, położona w Rumi przy ul. Sopockiej, składająca się z działki 
nr 19 o powierzchni 344m2, zapisana w KW 31955, 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 przyłącze kanalizacji sanitarnej.  
Nieruchomość jest bez obciążeń i zobowiązań. 
Cena wywoławcza  120.400,00zł  netto + 22% podatek VAT.    Wadium –  
12.040,00zł    
Minimalne post ąpienie – 1.210,00zł  
 
2)  nieruchomość, położona w Rumi przy ul. Sopockiej i Gdyńskiej, składająca 
się z działki nr 18 o powierzchni 481m2, zapisana w KW 31955, 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 przyłącze kanalizacji sanitarnej.  
Nieruchomość jest bez obciążeń i zobowiązań. 
Cena wywoławcza  169.000,00zł netto + 22% podatek V AT.    Wadium –   
16.900,00zł   
Minimalne post ąpienie –  1.700,00zł  
 
Drugie przetargi odb ędą się w dniu  02 wrze śnia 2009r. o godzinie 12.00  w 
siedzibie Urz ędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7.  Warunkiem wzięcia 
udziału w przetargach jest wpłacenie wadium gotówką w kasie Urzędu Miasta 
Rumi lub przelewem na konto Urzędu Miasta Rumi Nr: 18 83510003 0000 2394 
2000 0100 w terminie  do dnia 26 sierpnia 2009r.   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, i w dniu 
przetargu przedło żyć Komisji przetargowej dowód wpłaty wadium . 
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. Nabywca nieruchomości będzie 
zobowiązany wystąpić z wnioskiem do Urzędu Miasta Rumi o wydanie decyzji o 
wyłączeniu gruntu z pod produkcji rolnej. Szczegółowe informacje o 
nieruchomościach 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 sp rzedaż 
nieruchomo ści niezabudowanych, stanowi ących własno ść Gminy Rumia: 
 
1) nieruchomość, położona w Rumi przy ul. Chełmińskiej i ul. Topolowej, 
składająca się z działki nr 252 o powierzchni 1203m2, zapisana w KW 68403, 
obręb 7.  Teren działki nr 252 nie jest objęty miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego , a sposób jego zagospodarowania może 
zostać ustalony wyłącznie w drodze decyzji o warunkach zabudowy w trybie 
art.61 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o  planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. Wzdłuż granicy działki nr 252 przebiega sieć telefoniczna. 
Działka nr 252 stanowi grunt rolny, przy zbyciu tej nieruchomości Agencji 
Nieruchomości Rolnej będzie przysługiwać prawo pierwokupu. Nabywca 
nieruchomości poniesie koszty zawarcia warunkowej umowy sprzedaży oraz 
koszty zawarcia umowy ostatecznej.   
Nieruchomość jest bez obciążeń i zobowiązań. 
Cena wywoławcza 492.700,00zł netto + 22% podatek VA T.    Wadium –   
49.270,00zł    
Minimalne post ąpienie  - 4.930,00zł  
 
2) nieruchomość położona w Rumi przy ul. Chełmińskiej i ul. Akacjowej, 
składająca się z działki nr 255 o powierzchni 1297m2, zapisana w KW 68403, 
obręb 7.  Teren działki nr 255 nie jest objęty miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego , a sposób jego zagospodarowania może 
zostać ustalony wyłącznie w drodze decyzji o warunkach zabudowy w trybie 
art.61 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o  planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym.  Na obrzeżach działki znajduje się sieć telefoniczna i gazowa 
oraz studzienka kanalizacyjna. Działka nr 252 stanowi grunt rolny, przy zbyciu 
tej nieruchomości Agencji Nieruchomości Rolnej będzie przysługiwać prawo 
pierwokupu. Nabywca nieruchomości poniesie koszty zawarcia warunkowej 
umowy sprzedaży oraz koszty zawarcia umowy ostatecznej.  Nieruchomość jest 
bez obciążeń i zobowiązań. 
Cena wywoławcza  421.525,00zł netto + 22% podatek V AT.    Wadium –  
42.153,00zł    
Minimalne post ąpienie – 4.220,00zł  
 
3) nieruchomość położona w Rumi przy ul. Chełmińskiej i ul. Jodłowej, 
składająca się z działki nr 256 o powierzchni 1260m2, zapisana w KW 68403, 

obręb 7.  Teren działki nr 256 nie jest objęty miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego, a sposób jego zagospodarowania może 
zostać ustalony wyłącznie w drodze decyzji o warunkach zabudowy w trybie 
art.61 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o  planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym.  Na obrzeżach działki znajduje się sieć telefoniczna i gazowa, 
słup energetyczny i studzienka kanalizacyjna. Działka nr 256 stanowi grunt 
rolny, przy zbyciu tej nieruchomości Agencji Nieruchomości Rolnej będzie 
przysługiwać prawo pierwokupu. Nabywca nieruchomości poniesie koszty 
zawarcia warunkowej umowy sprzedaży oraz koszty zawarcia umowy 
ostatecznej. Nieruchomość jest bez obciążeń i zobowiązań. 
Cena wywoławcza  409.500,00zł netto + 22% podatek V AT.    Wadium –   
40.950,00zł   
Minimalne post ąpienie – 4.100,00zł   
  
Drugie przetargi odb ędą się w dniu 30 wrze śnia 2009r. o godzinie 12.00  w 
siedzibie Urz ędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7.   Warunkiem wzięcia 
udziału w przetargach jest wpłacenie wadium gotówką w kasie Urzędu Miasta 
Rumi lub przelewem na konto Urzędu Miasta Rumi Nr: 18 83510003 0000 2394 
2000 0100 w terminie  do dnia 23 wrze śnia               2009r.   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, a w 
dniu przetargu przedło żyć Komisji przetargowej dowód wpłaty wadium .  
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. Nabywca nieruchomości będzie 
zobowiązany  
wystąpić z wnioskiem do Urzędu Miasta Rumi o wydanie decyzji o wyłączeniu 
gruntu z pod produkcji rolnej. Szczegółowe informacje o nieruchomościach 
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 sp rzedaż 
nieruchomo ści niezabudowanych, stanowi ących własno ść Gminy Rumia: 

 
1) nieruchomość położona w Rumi przy ul. Kolejowej, o łącznej powierzchni 
16704m2, składająca się z działki nr 45 o pow.14 828m2, zapisana w księdze 
wieczystej KW 15755, oraz działek nr nr 46/3 o pow.614m2, 38/7 o pow.223m2 
i 40/8 o pow.1039m2, zapisanych w księdze wieczystej KW 33850, obr.15. 
Teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a 
sposób jego zagospodarowania może zostać ustalony wyłącznie w drodze 
decyzji o warunkach zabudowy, w trybie art.61 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o  
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Działki nr 46/3, 40/8 i 38/7 
stanowią wydzieloną drogę dojazdową do działki nr 45. Na terenie działek 
znajduje się sieć energetyczna oraz usytuowane są słupy oświetleniowe. Na 
terenie działek nr nr 46/3, 40/8 i 38/7 rośnie szpaler drzew. Ponieważ działka nr 
45 stanowi grunt rolny przy zbyciu tej nieruchomości Agencji Nieruchomości 
Rolnej będzie przysługiwać prawo pierwokupu. Nabywca nieruchomości 
poniesie koszty zawarcia warunkowej umowy sprzedaży oraz koszty zawarcia 
umowy ostatecznej. Nieruchomość jest bez obciążeń i zobowiązań. 
Cena wywoławcza   2.538.300,00 netto + 22% podatek VAT.    Wadium –  
253.830,00zł  
Minimalne post ąpienie – 25.390,00zł  
 
2) nieruchomość położona w Rumi przy ul. Grunwaldzkiej i ul. Żytniej, 
składająca się z działki nr 62/4 o powierzchni 6724m2 , zapisana w księdze 
wieczystej KW 43266, obr.1. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego nieruchomość leży w terenie zabudowy mieszkaniowo-
usługowej wielorodzinnej. Na terenie działki od strony ul. Grunwaldzkiej  
znajduje się sieć energetyczna. Nieruchomość jest bez obciążeń i zobowiązań. 
Cena wywoławcza  2.185.300,00zł netto + 22% podatek  VAT.    Wadium –   
218.530,00zł  
Minimalne post ąpienie – 21.860,00zł  
 
Drugie przetargi odb ędą się w dniu  29 wrze śnia 2009r. o godzinie 12.00  w 
siedzibie Urz ędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7.   Warunkiem wzięcia 
udziału w przetargach jest wpłacenie wadium gotówką w kasie Urzędu Miasta 
Rumi lub przelewem na konto Urzędu Miasta Rumi Nr: 18 83510003 0000 2394 
2000 0100 w terminie  do dnia 22 wrze śnia 2009r.   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 i w dniu 
przetargu przedło żyć Komisji przetargowej dowód wpłaty wadium .  
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. Nabywca nieruchomości będzie 
zobowiązany wystąpić z wnioskiem do Urzędu Miasta Rumi o wydanie decyzji o 
wyłączeniu gruntu z pod produkcji rolnej. Szczegółowe informacje o 
nieruchomościach 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. 
  




