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BURMISTRZ MIASTA RUMI 
INFORMUJE 

 
Oddaj glos na „Superbelfra” z Rumi 

 
Burmistrz Miasta Rumi Elżbieta Rogala - 
Kończak  zachęca do głosowania na Panią 
Halinę Rychert,  nauczycielkę ze Szkoły 
Podstawowej Nr 6 w Rumi, która znajduje się na 
liście nominowanych nauczycieli  
z Pomorza, biorących udział w plebiscycie na 
„Super belfra”, organizowanym przez 
PolskaPresse  Sp. z o.o. w Warszawie. 
Wystarczy wysyłać SMS o następującej treści: 
nauczyciel.41, krótkie uzasadnienie, imię  
i nazwisko (koszt jednego sms - 1,23 zł z VAT). 
Głosowanie trwa do 21 grudnia 2011 r. 

 
Zimowe utrzymanie dróg  

 
W związku z realizacją prac związanych  
z zimowym utrzymaniem dróg na terenie Rumi, 
Burmistrz Miasta Rumi zwraca się z apelem do 
mieszkańców o parkowanie swoich samochodów 
wzdłuż ulic w taki sposób, aby nie kolidowały one  
z prowadzonymi pracami. 

 
Pamiętaj o od śnieżaniu  

na swojej posesji 
 
Burmistrz Miasta Rumi przypomina, iż zgodnie  
z Ustawą z dnia 13 września 1996 r.  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
oraz Regulaminem utrzymania czystości  
i porządku w mieście, właściciele nieruchomości 
mają obowiązek uprzątnięcia śniegu, lodu, błota 
oraz innych zanieczyszczeń z części 
nieruchomości udostępnionej do użytku 
publicznego oraz z chodników przylegających do 
nieruchomości, poprzez: 
1) odgarnięcie śniegu i lodu na skraj chodnika, 

w miejsce nie powodujące zakłóceń ruchu 
pieszych lub pojazdów. 

2) podjęcie działań likwidujących lub co 
najmniej ograniczających śliskość chodnika, 
przy czym piasek, popiół lub inne materiały 
użyte do tych celów, należy uprzątnąć z 
chodnika  po ustaniu przyczyn ich użycia.  

Jednocześnie, zabronione jest wyrzucanie śniegu 
z własnej posesji na pas drogowy oraz 
odgarniania śniegu z chodnika na jezdnię. 
W przypadku nie wywiązywania się z w/w 
obowiązków, funkcjonariusz Straży Miejskiej ma 
prawo upomnieć a nawet ukarać mandatem. 

 
Ważne dla bezrobotnych 

 
Klub Pracy przy Urzędzie Miasta Rumi informuje, 
że w grudniu 2011 roku Powiatowy Urząd Pracy 
w Wejherowie ustalił termin składania 
oświadczeń o gotowości do podjęcia pracy dla 
osób z prawem do zasiłku PUP w Wejherowie w 
następujących dniach:  

 
A – J         21 grudnia 2011 r. 
K – Ł         22 grudnia 2011 r. 
M – R        28 grudnia 2011 r. 
S – Z         29 grudnia 2011 r. 

 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 
składamy wszystkim mieszkańcom Rumi  

serdecznie i pełne ciepła życzenia 
miłości i uśmiechu przy wspólnej wigilijnej wieczerzy, 
głębokiej radości z przeżywania nadejścia Zbawiciela 

 
oraz 

 
szczerego uśmiechu, codziennego słońca i spełnienia 

najskrytszych marzeń 
 

w nadchodzącym Nowym Roku 2012 
 
  Elżbieta Rogala – Kończak  Tadeusz Piątkowski 
  Burmistrz Miasta Rumi     Przewodniczący  

        Rady Miejskiej 
 

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W RUMI 
 
Obchody tegorocznej, 93 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, trwały przez dwa dni. Już  
w czwartek, 10 listopada,  w hotelu „Falko” o godz. 18 , odbył się Koncert Pie śni Patriotycznych  
w wykonaniu Chóru Św. Cecylii  (na zdjęciu poniżej), działającego przy Kościele pw. Podwyższenia Krzyża 
Świętego.  
Natomiast, w piątek 11 listopada obchody rocznicowe rozpoczęły się o godz. 11 mszą św. w intencji 
Ojczyzny  w kościele pw. św. Józefa i św. Judy 
Tadeusza  przy ul. Podgórnej 1 na Zagórzu. Po mszy św. 
o godz. 12.15 przedstawiciele władz miasta, organizacji 
pozarządowych oraz kombatanci składali kwiaty  
w miejscach pami ęci narodowe j: na cmentarzu  
w Łężycach, pod pomnikiem Józefa Wybickiego  
i Hieronima Derdowskiego w Rumi, obeliskiem przy  
ul. Chełmińskiej, na cmentarzu przy ul. Świętopełka. 
Także z okazji Narodowego Święta Niepodległości na 
hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
zorganizowano rozgrywki w ramach Młodzie żowego 
Turnieju Niepodległo ści w Piłce Siatkowej,  zaś  
w Domu Kultury „Janowo” przy ul. Pomorskiej 11 odbył 
się koncert zespołu Sztywny Pal Azji pt.  „Nie gniewaj 
się na mnie, Polsko ”. 
 

DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO 
 
W poniedziałek, 21 listopada 2011 r. w Miejskim Domu Kultury przy ul. Mickiewicza 19, odbyło się uroczyste 
spotkanie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego . Obecni byli: Zastępca Burmistrza Miasta Rumi Marcina 
Fuchs, a w imieniu Posłanki na Sejm RP Krystyny Kłosin z Rumi - Dyrektor Biura Poselskiego Krzysztof 
Selke.  
Na spotkanie przybyli pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi, a gospodarzem 
była Wiesława Pacholczyk, Kierownik MOPS w Rumi. Podziękowała swoim współpracownikom za cały rok 
dobrej, solidnej i ciężkiej pracy oraz złożyła serdeczne życzenia pomyślności w życiu osobistym i zawodowym. 

Pracownicy odwdzięczyli się tym samym  
honorując Panią Kierownik kwiatami. 
Wiceburmistrz Marcin Fuchs przekazał życzenia od 
Burmistrz Miasta Rumi Elżbiety Rogali – Kończak 
oraz wręczył list gratulacyjny skierowany do 
wszystkich pracowników rumskiego MOPS  
i wiązankę kwiatów od władz miasta.  
Na spotkaniu obecny był także dr hab. Witold 
Toczyski ze stowarzyszenia BISAR, będącego 
liderem projektu „Praca dla zadłużonych – 
przedsiębiorczość społeczna szansą na lepsze 
jutro”, realizowanego wspólnie z MOPS w Rumi  
i Spółdzielnią Mieszkaniową „Janowo”. Dr Toczyski 
przedstawił prezentację poświęconą 
realizowanemu projektowi.  



„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 

 

WAŻNE TELEFONY  
 

FIRMY ZWIĄZANE Z RUMIĄ   
 NAGRODZONE W KONKURSACH 

 
Burmistrz Miasta Rumi El żbieta Rogala-Ko ńczak z przyjemno ścią informuje, że trzy firmy 
związane z Rumi ą zdobyły wyró żnienia w ogólnopolskich konkursach. W Konkursie o P uchar 
Recyklingu, organizowanym przez „Przegl ąd Komunalny, wyró żnienie w kategorii „Złota Bela 
makulatury” otrzymało Przedsi ębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Rumi, a w k ategorii 
„Lider sortowni” – Eko Dolina Sp. z o.o. Natomiast,  PEWIK Gdynia, obsługuj ący sie ć 
wodoci ągowo-kanalizacyjna w naszym mei ście otrzymało Złoty Laur Jako ści w Konkursie  
o Pomorsk ą Nagrod ę Jako ści.  
 
Konkurs o Puchar Recyklingu organizowany przez „Przegląd Komunalny”,  to jedyne w Polsce 
przedsięwzięcie, które w sposób kompleksowy ocenia selektywną zbiórkę odpadów i działania edukacyjne. 
Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie spośród zgłoszonych podmiotów, tych które realizują 
najbardziej efektywne systemy selektywnej zbiórki odpadów u źródła, prowadzą ciekawą i skuteczną edukację 
ekologiczną.  
W Konkursie biorą udział: urzędy gmin i starostwa powiatowe, związki komunalne gmin i powiatów, zakłady 
gospodarki komunalnej, sortownie, inne podmioty gospodarcze, mające zezwolenie na usuwanie odpadów 
stałych. W kategorii Edukacja Ekologiczna, oprócz gmin i firm komunalnych, udział biorą szkoły, organizacje 
ekologiczne, parki krajobrazowe, parki narodowe, leśne kompleksy promocyjne, centra edukacji ekologicznej 
oraz firmy, którym zależy na budowaniu świadomości ekologicznej. Uczestnicy rywalizują w dziewięciu 
kategoriach:  

SZKLANA STATUETKA – zbiórka stłuczki szklanej,  
SREBRNA PUSZKA – zbiórka puszek aluminiowych,  

LIDER ZBIÓRKI TWORZYW – zbiórka tworzyw sztucznych,  
ZŁOTA BELA MAKULATURY – zbiórka makulatury,  

ZIELONA BATERIA – zbiórka zużytych baterii,  
ZIELONY KONTAKT– zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,  
LIDER SORTOWNI – odpady segregowane i doczyszczane w sortowniach,   

EDUKACJA EKOLOGICZNA – działania promujące selektywną zbiórkę odpadów i zachowania 
prośrodowiskowe, 

REKORDOWY KARTON – zbiórka opakowań po płynnej żywności. 
 
W Konkursie przyznawane są prestiżowe Puchary Recyklingu, o które ubiegają się podmioty biorące udział w 
co najmniej sześciu kategoriach. Ponadto w każdej z kategorii wręczane są trzy równorzędne nagrody w 
zależności od ilości mieszkańców zamieszkujących na obsługiwanym przez dany podmiot terenie. Dzięki temu 
nawet najmniejsze gminy, czy przedsiębiorstwa mają szanse otrzymać statuetki. Najbardziej prestiżową 
nagrodą jest tytuł „Tygrysa Recyklingu”, który otrzymuje się raz na kilka lata.  
W każdym roku Kapituła przyznaje nominację do tego tytułu, a jednostka, która zdobędzie je w trzech 
edycjach Konkursu otrzymuje tytuł „Tygrysa Recyklingu”.  
 

PEWIK Gdynia zdobył najwy ższe laury w organizowanym po raz 
kolejny przez Pomorską Radę Federacji SNT-NOT w Gdańsku - 
Konkurs o Pomorsk ą Nagrod ę Jako ści  pod patronatem Wojewody 
Pomorskiego oraz Marszałka Województwa Pomorskiego. 
Współorganizatorem Konkursu był Polski Rejestr Statków w Gdańsku 
oraz Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza w Gdańsku. 
Pomorska Nagroda Jakości jest bardzo prestiżowym konkursem 
mającym na celu upowszechnienie filozofii zarządzania przez jakość. 
PEWIK Gdynia Sp. z o.o. jako finalista konkursu został najwy żej 
oceniony pod wzgl ędem zarz ądzania procesami nakierowanymi na 
wzrost jako ści oferowanych usług, poziomu satysfakcji klientów,  
aspektów ekologicznych, satysfakcji pracowników ora z osi ągni ęcia 
założonych celów rozwoju przedsi ębiorstwa. 
Przyznany Złoty Laur Jako ści  jest potwierdzeniem dobrze objętego 
kieruneku doskonalenia działalności Firmy ku zadowoleniu klientów, 
otoczenia i stron zainteresowanych oraz pracowników w zgodzie z 

przyjętą misją „Żyjemy w harmonii ze środowiskiem”. 
 

RUMIANKA – LAUREATK Ą 
„POMORSKIEGO BIZNESPLANU 2011” 

  
W tegorocznym konkursie „Pomorski Biznesplan 2011” organizowanym przez Regionaln ą Izbę 
Przemysłowo - Handlow ą w Wejherowie laureatka z naszego miasta została Ma gdalena Wał ęka. 
Nagrod ę otrzymała  za projekt  „Coach for you”.  Nagrody wr ęczone zostały 1 grudnia 2011 r.  
w Centrum Handlowym „Kaszuby” w Wejherowie. 
 
Konkurs organizowany był przez Izbę, przy współudziale 
Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni oraz 
władz samorządowych miasta i gmin województwa 
pomorskiego. Patronatem objęli go: Urząd 
Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 
Ministerstwo Gospodarki i Krajowa Izba Gospodarcza. 
Konkurs składał się z trzech etapów.  
Magdalena Wałęka z Rumi przygotowała biznesplan dla 
projektu „Coach for you” . Coaching jest to 
nowoczesna usługa, bardzo popularna w Europie 
Zachodniej, od niedawna prężnie rozwijająca się  
również w Polsce. Polega ona na pracy coacha  
z klientem podczas sesji telefonicznych, e-mailowych, z 
użyciem komunikatorów internetowych (skype), bądź odbywanych w cztery oczy  
w gabinecie trenera. Praca ta polega na rozpoznawaniu, precyzowaniu i osiąganiu 
celów klienta w każdej dziedzinie życia. Może to być zmiana kariery, zorganizowanie 
czasu w taki sposób, aby mieć go więcej dla rodziny czy na rozwijanie pasji lub 
zrealizowanie krok po kroku wielkiego marzenia. Coach, jak na „trenera” przystało 
pomaga klientowi oszacować jego wewnętrzne zasoby, wydobyć je i użyć   
w najbardziej efektywny sposób planując krok po kroku drogę do sukcesu. 

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 



Z OBRAD XIV i XV SESJI  
RADY MIEJSKIEJ RUMI   

  
W ostatni czwartek listopada – 24.11.2011 - odbyła się XIV sesja 
Rady Miejskiej Rumi,  poświęcona zagadnieniom kultury, rekreacji  
i sportu w naszym mieście. Radni wysłuchali sprawozdania 
Przewodniczącego Komisji Kultury, Rekreacji i Sportu oraz dyrektorów: 
Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Domu Kultury, Domu Kultury 
„Janowo” oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Podsumowanie 
sytuacji w dziedzinie kultury, rekreacji i sportu przedstawił Zastępca 
Burmistrza Miasta Marcin Fuchs. Rada przyjęła także „Program 
Współpracy Gminy Miejskiej Rumi z Organizacjami Pozarządowymi na 
rok 2012.  
Najwięcej emocji na listopadowej sesji wzbudziły jednak dwie sprawy: 
zmiana na stanowisku Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz 
projekt przekształcenia przedszkola „Słoneczna Jedynka” w filię 
przedszkola „Bajka”. 
Po gorącej dyskusji radni przegłosowali zmianę w składzie Komisji 
Rewizyjnej. Jej nowym przewodniczącym został Mariusz Wiśniewski. 
Równie dużo emocji towarzyszyło dyskusji poświęconej 
przekształceniom przedszkola Słoneczna Jedynka. Na sali obrad obecni 
byli rodzice dzieci uczęszczających do „Słonecznej Jedynki”, którzy 
rozważają możliwość przejęcia przedszkola przez stowarzyszenie.  
 

 
- Na tej sesji Radzie Miejskiej przedstawili śmy 
na razie projekt uchwały w sprawie zamiaru 
likwidacji „Słonecznej Jedynki”  – mówi 
Elżbieta Rogala-Ko ńczak, Burmistrz Miasta 
Rumi.  – Jeżeli jednak otrzymamy 
konstruktywny projekt przekształcenia 
przedszkola, przygotowany przez rodziców, 
za miesi ąc będziemy rozmawia ć na ten temat 
dalej. 

  
Ostatecznie, radni przyjęli uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji 
„Słonecznej Jedynki”.  
Z innych uchwał istotnych dla miasta, radni zdecydowali m.in. o: zmianie 
opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę 
Miejską Rumia, zasadach przyznawania nagród i wyróżnień za 
osiągnięte wyniki sportowe dla zawodników i trenerów, obniżeniu 
wskaźników w obliczaniu dodatków mieszkaniowych, określili wzory 
deklaracji i informacji dotyczące podatku od nieruchomości, rolnego i 
leśnego. Zatwierdzili także przejęcie przez Gminę Wejherowo opieki nad 
cmentarzem wojennymi w Łężycach, znajdującym się na terenie w/w 
gminy.  
 
W czwartek, 15 grudnia 2011 r. odbyła si ę XV sesja Rady Miejskiej 
Rumi  poświęcona m.in. ustaleniu planu pracy Rady na przyszły rok. 
Sprawozdanie z działalności Komisji Finansowo – Budżetowej w roku 
2011 przedstawił jej przewodniczący – Józef Chmielewski. Pozostała 
część obrad była poświęcona sprawom bieżącym miasta. 
Ze względu na zbliżające się święta Bożego Narodzenia przed sesją 
odbyło się uroczyste dzielenie się opłatkiem. W sali obrad gościł Ksiądz 
Prałat Tadeusz Gut, Proboszcz Parafii pw. Św. Józefa i św. Judy 
Tadeusza w Rumi – Zagórzu oraz śpiewająca i grająca młodzież z 
Gimnazjum nr 1 w Rumi. Radni wysłuchali przesłania Księdza Prałata, 
wzięli udział we wspólnej modlitwie oraz posłuchali świątecznych 
piosenek i kolęd w wykonaniu gimnazjalistów. Potem przyszedł czas na 
wzajemne życzenia przy łamaniu się opłatkiem.  
 

  
Burmistrz Miasta Rumi El żbieta Rogala-Ko ńczak i Przewodnicz ący 
Rady Miejskiej Rumi Tadeusz Pi ątkowski dzi ękują młodzie ży  
z Gimnazjum nr 1 za Bo żonarodzeniowy wyst ęp. 
 
Po uroczystości rozpoczęła się sesja. W toku obrad radni ustalili plan 
pracy dla Rady Miejskiej Rumi oraz Komisji Rewizyjnej w 2012 roku, 
zatwierdzili zmiany w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej oraz 
udzielili zgody na sprzedaż nieruchomości należących do miasta. Rada 

podjęła także uchwałę określającą wysokość opłat za zajęcie pasa 
drogowego dróg oraz nadała imię Błogosławionego Edmunda 
Bojanowskiego jednej z dróg w Rumi. 
Przed Radą Miejską Rumia  jest jeszcze ostatnia sesja w tym roku. 
Zaplanowano ja na 29 grudnia 2011 r. a będzie poświęcona uchwaleniu 
budżetu miasta na rok 2012. 
 

POMOC DLA BEZDOMNYCH  
 
Zbliżający się okres zimowy jest okresem szczególnie trudnym dla osób 
bezdomnych, niepełnosprawnych i starszych. 
Wszystkie osoby potrzebuj ące pomocy w tym okresie mog ą 
zgłaszać się do Miejskiego O środka Pomocy Społecznej przy  
ul. Ślusarskiej 2  w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.30.,  
w poniedziałki do godz. 17.00 
Ośrodek udziela również informacji telefonicznej pod nr tel. (58) 671-05-
56. 
 
Całodobowy dy żur  mający na celu pomoc osobom bezdomnym pełni 
Kolo Gdańskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w noclegowni 
dla mężczyzn w Gdańsku - Letniewie, przy ul. Żaglowej 1, nr tel. (58) 
342-13-14. 
 
Pomoc na rzecz osób bezdomnych świadcz ą równie ż następujące 
placówki: 

1. Noclegownia dla osób bezdomnych, Towarzystwo Wspierania 
Potrzebujących „Przystań”, ul. Mostowa 1, 80-778 Gdańsk- 
Orunia, nr tel. (58) 721-50-70. 

2. Schronisko dla Bezdomnych Kobiet i Matek z Dziećmi, 
Stowarzyszenie Opiekuńczo- Resocjalizacyjne „Prometeusz”, 
ul. Sucharskiego 1, 80-601 Gdańsk-Westerplatte, nr tel. (0-58) 
721-53-77. 

3. Schronisko Św. Brata Alberta dla bezdomnych mężczyzn, 
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie, 
ul. Starowiślna 3, 80-555 Gdańsk-Nowy Port nr tel. (58) 342-
26-45. 

4. Dom dla bezdomnych, Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata 
Alberta, ul. Przegalińska 135, 80-690 Gdańsk- Przegalina nr 
tel. (58) 308-05-94. 

5. Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych PCPB, 
Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar- Markot  
w Gdańsku, ul. Sztutowska 16, 80-711 Gdańsk- Stogi, nr tel. 
(58) 301-85-43. 

6. Dom Samotnych Matek z Dziećmi i Osób Starszych PCPB, 
Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot  
w Gdańsku, ul. Kochanowskiego 7a, 80-402 Gdańsk- 
Wrzeszcz, nr tel. (58) 344-31-49. 

7. Schronisko dla bezdomnych mężczyzn, Gdańska Fundacja 
Kultury Chrześcijańskiej im. Św. Brata Alberta, ul. Równa 14, 
80-067 Gdańsk- Orunia nr tel. (58) 309-00-18. 

8. Diecezjalny Dom Samotnej Matki im. Jana Pawła II (przy 
parafii pw. Matki Bożej Brzemiennej), ul. Matemblewska 9,  
80-283 Gdańsk- Matemblewo, nr tel. (58) 348-03-70. 

9. Schronisko dla Bezdomnych Uzależnionych od Alkoholu, 
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne oddział 
terenowy w Gdyni, ul. Jana z Kolna 28, 81-357 Gdynia, nr tel. 
(58) 781-68-47. 

10. Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Nowym Stawie, 
Stowarzyszenie na rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy 
„Agape”, ul. Mickiewicza 32, 82-230 Nowy Staw nr tel. 510-
262-508. 

11. Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Szawałdzie, 
Stowarzyszenie na rzecz Bezdomnych, Dom Modlitwy 
„Agape”, Szawałd 16, 82-200 Malbork, nr tel.510-262-475. 

12. Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn, Stowarzyszenie św. 
Faustyny „FIDES” ul. Rolnicza 1, 82-200 Malbork, nr tel. (55) 
273-40-65. 

13. Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Sztumie, 
Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych, Dom Modlitwy 
„Agape”, ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, nr tel. (55) 277-78-
07. 

 
Rumski MOPS informuje także, że 9 grudnia 2011 roku zostało 
przeprowadzone badanie Socjodemograficzne „Portret zbiorowości ludzi 
bezdomnych województwa pomorskiego 2011”, którego realizatorem jest 
Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności. Badanie 
przeprowadził Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, przy 
współpracy funkcjonariuszy Straży Miejskiej i Policji.  
 
O ostatecznych wynikach akcji  będzie można dowiedzieć się w 
styczniowym numerze Biuletynu „Rumskie Nowiny”. 
 
W celu udzielenia pomocy osobom bezdomnym, MOPS zwraca się  
z prośbą o telefoniczne podawanie ewentualnych miejsc ich przebywania 
pod nr tel. (58) 671-05-56 w. 31). Pracownikiem zajmującym się 
sprawami osób bezdomnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  
w Rumi jest Pani Sylwia Hadrzyńska. 



KONKURS  MAŁEGO TRÓJMIASTA 
KASZUBSKIEGO 

 
 W piątek, 9 grudnia 2011 r. w sali wystawowej ratusza  

w Wejherowie odbył się wernisaż wystawy „Kalendarz Małego 
Trójmiasta Kaszubskiego 2011”  połączony z prezentacją zdjęć 
wykonanych w ramach warsztatów „Spotkania z fotografią. Architektura 
sakralna Małego Trójmiasta Kaszubskiego”. Wystawa powstała  
z inicjatywy Stowarzyszenia Twórców Sztuki i Rękodzieła Artystycznego 
„Kunszt” w Redzie, Stowarzyszenia Gmin „Małe Trójmiasto Kaszubskie” 
oraz trzech działów promocji urzędów miast stowarzyszonych. Fotografie 
przygotowała Nadmorska Grupa Fotograficzna. 

Oprócz przedstawienia zdjęć i promowania gmin, prezentowana 
wystawa ma na celu pokazanie wspólnego działania samorządów  
i organizacji pozarządowych. Realizację pomysłu zapoczątkowano  
w ubiegłym roku, przy okazji dziesięciolecia stowarzyszenia. W tym roku 
ukazuje się druga edycja kalendarza MTK. 

- Kalendarz powstał ze zdjęć zgłoszonych do otwartego konkursu 
fotograficznego – mówi Witold Kończak z Nadmorskiej Grupy 
Fotograficznej. - Od lipca 2011 r. w pracach związanych z 
przygotowaniem kalendarza i wystawy brała udział Nadmorska Grupa 
Fotograficzna. Do konkursu zgłoszono 180 prac, z których kapituła 
wybrała fotografie 12 obiektów architektury sakralnej z trzech miast 
(Wejherowa, Redy, Rumi), autorstwa 12 fotografików. 

W kalendarzu znajdą się informacje o Stowarzyszeniu „Kunszt”, 
Stowarzyszeniu Gmin „Małe Trójmiasto Kaszubskie”, Nadmorskiej Grupie 
Fotograficznej, a także herby trzech miast. Opracowaniem konkursu  
i projektu graficznego zajął się Witold Kończak. Środki finansowe na 
sfinalizowanie całości przedsięwzięcia pochodzą z działów promocji 
trzech urzędów miast stowarzyszonych. Dzięki zaangażowaniu 
wymienionych osób i instytucji, jak również dzięki uczestnikom konkursu, 
powstał kalendarz ukazujący piękno Małego Trójmiasta Kaszubskiego we 
wszystkich porach roku. 

Wernisaż 9 grudnia w wejherowskim ratuszu był okazją do 
uhonorowania autorów zdjęć poprzez uroczyste wręczenie kalendarzy  
i nagród rzeczowych. 

Laureaci konkursu:  
 

Marcin Fedoruk, Michał Kaczmarek, Katarzyna Kału ża, Witold 
Kończak, Ewa Lisiecka, Bo żena Olszewska, Maja Sahajdaczna, 
Magdalena Stankiewicz, Krzysztof Szkurłatowski, Ann a Tarnowska, 
Piotr Tylski, Mirosław Wierzbicki. 

 

 
 
Wspólne zdj ęcie uczestników konkursu i wernisa żu, wśród których 
był m.in. wiceburmistrz Rumi Marcin Fuchs 
 

OTWARTY KONKURS OFERT 
Burmistrz Miasta Rumi ogłasza otwarty konkurs ofert  na realizacj ę 
zadań publicznych Gminy Miejskiej Rumia w zakresie: pomo cy 
społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudne j sytuacji 
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;  ochrony  
i promocji zdrowia; nauki, szkolnictwa wy ższego, edukacji, o światy 
 i wychowania; wypoczynku dzieci i młodzie ży; kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspi erania 
i upowszechniania kultury fizycznej; turystyki i kr ajoznawstwa oraz 
przeciwdziałania uzale żnieniom i patologiom społecznym.  

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych, jednostek 
organizacyjnych podległych organom administracji publicznej lub przez 
nie nadzorowanych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) 
prowadzących działalność statutową w tych dziedzinach. 
Wysokość dotacji dla wszystkich zadań - do 80 % całkowitego kosztu 
zadania 
I. Zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc y rodzinom  
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans 
tych rodzin i osób:  
Zadanie A. Organizacja pomocy rzeczowej i niematerialnej dla rodzin  
i osób ubogich lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wspieranie rodzin wielodzietnych, samotnych matek i ojców oraz 
działalność popularyzująca ideę  wolontariatu. 
Zadanie B. Prowadzenie domu dziennego pobytu. 
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2011 – 121 200 zł  
(w tym 100 000 zł na prowadzenie domu dziennego pobytu).  
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w projekcie budżetu na rok 
2012 – 122 500 zł 
(w tym 100 000 zł na prowadzenie domu dziennego pobytu).  
II. Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia w tym: 
a) działalność rewalidacyjna, rehabilitacyjna, psychologiczna, 
samopomocowa organizowana przez osoby niepełnosprawne oraz 
organizacja grup wsparcia dla osób chorych w tym opieki paliatywnej, 
niepełnosprawnych i ich rodzin, 
b) działalność profilaktyczna i edukacyjna w zakresie zdrowia i jego 
ochrony, promocja zdrowego stylu życia,  
c) działalność edukacyjna w zakresie zasad udzielania pierwszej 
pomocy, 
d) działalność w zakresie promocji honorowego krwiodawstwa.  
Wysokość środków przeznaczona na zadania w roku 2011 – 50 500 zł.  
Wysokość środków przeznaczona  na zadania w projekcie budżetu na 
rok 2012  - 60 000 zł.  
III.  Zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wy ższego, edukacji, 
oświaty i wychowania 
Zadanie A. Działania edukacyjne i wychowawcze na rzecz dzieci  
i młodzieży realizowane w formach pozaszkolnych. 
Zadanie B. Organizacja zajęć edukacyjnych dla osób starszych (osoby 
po ukończeniu 55 roku życia oraz będące na emeryturze lub rencie). 
Wysokość środków przeznaczona na zadanie B w roku 2011 – 20 000 zł. 
Wysokość środków przeznaczona na zadania A i B w projekcie budżetu 
na rok 2012 – 50 000 zł. 
IV. Zadania z zakresu wypoczynku dzieci i młodzie ży 
Organizacja różnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci  
i młodzieży w czasie ferii – „Zima 2012”. 
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku  2011 – 12 000 zł. 
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w projekcie budżetu na rok 
2012 – 12 000 zł. 
 V. Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr  kultury  
i dziedzictwa narodowego w tym: 
a) organizacja imprez kulturalnych z uwzględnieniem działań na rzecz 
aktywizacji dzieci i młodzieży,  
b) działania z dziedziny kultury i sztuki  promujące aktywność  
i tożsamość społeczności lokalnej związanej z miastem, regionem.  
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2011 – 39 000 zł. 
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w projekcie budżetu na rok 
2012 – 60 000 zł. 
VI. Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury 
fizycznej  
Zadanie A. Systematyczne szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, 
realizacja programów szkolenia sportowego, w tym sfinansowanie 
stypendiów sportowych, wynagrodzenie kadry szkoleniowej. 
Zadanie B. Organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych, w tym 
dla osób niepełnosprawnych (nie wynikających z rozgrywek  
w wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie 
sportowym). Wysokość środków przeznaczona na zadania w roku 2011- 
260 000 zł. 
Wysokość środków przeznaczona na zadania w projekcie budżetu na rok 
2012 – 400 000 zł. 
VII. Zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa 
Organizacja  rajdów, biwaków i wycieczek.  
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2011 – 13 000 zł. 
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w projekcie budżetu na rok 
2012 – 12 000 zł. 
VIII. Zadania z zakresu przeciwdziałania uzale żnieniom i patologiom 
społecznym w tym: 
a) rehabilitacja społeczna oraz poradnictwo dla osób uzależnionych  
i współuzależnionych od alkoholu i narkotyków, propagowanie trzeźwości 
(zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla 
osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków), 
b) prowadzenie klubów młodzieżowych, świetlic socjoterapeutycznych  
i opiekuńczych, profilaktyki środowiskowej, grup wsparcia i działań 
edukacyjnych,  
c) edukacja i poradnictwo dla rodziców, opiekunów prawnych  
i wychowawców służące przeciwdziałaniu uzależnieniom i sytuacjom 
kryzysowym wśród dzieci i młodzieży, 
d) pomoc psychologiczna w zakresie przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie.  
Wysokość środków przeznaczona na zadania w roku 2011 – 63 000 zł 
(w tym 12 000 na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania 
narkomanii). 
Wysokość środków przeznaczona na zadania w projekcie budżetu na rok 
2012 – 65 000 zł  
(w tym 10 000 na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania 
narkomanii). 
IX. Zasady, warunki przyznawania dotacji, terminy, tryb i kryteria 
rozpatrywania ofert dla poszczególnych zakresów, określone są 
szczegółowo w załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 294/274/2011 
Burmistrza Miasta Rumi z dnia 1 grudnia 2011 roku, które będzie 
ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń i na 
stronie internetowej Urzędu Miasta Rumi.  



KALENDARZ IMPREZ GRUDZIE Ń 2011 
 
Galeria u Bibliotekarek - Miejska Biblioteka Publiczna ul. Pomorska 11, 
org. MBP (w godzinach otwarcia biblioteki) 
01 - 10  Groupe Chanteloube - wystawa malarstwa 
międzynarodowej grupy artystów   
15 - 31 wystawa grafiki Anny Sobolewskiej   
01 - 31 wystawa malarstwa Anny Baranowskiej pt. „Ko bieta 
abstrakcyjna”, Miejski Domu Kultury ul. Mickiewicza 19, org. MDK (w 
godzinach otwarcia placówki) 
01 - 31 Galeria SIGNUM wystawa plastyczna autorstwa  Ireneusza 
Leśniaka  pt. „Cyrk ”, Dom Kultury SM „Janowo” ul. Pomorska 11, org. 
DK SM „Janowo” (w godzinach otwarcia placówki) 
 
01 (czwartek) godz. 18.00; Wernisa ż wystawy malarstwa Anny 
Baranowskiej pt. „Kobieta abstrakcyjna”, Miejski Domu Kultury ul. 
Mickiewicza 19, org. MDK 
 
03 (sobota) godz. 17.00 - 19.00; Mecz Piłki Siatkowej III Liga Kobiet 
EC Wybrze że APS TPS Rumia - MTS Kwidzyn, Hala Widowiskowo-
Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49, org. org. EC Wybrzeże APS TPS 
Rumia  
 
04 (niedziela) godz. 10.00 -14.00; Kiermasz Świąteczny CARITAS, 
Centrum im. św. Siostry Faustyny w Rumi, ul. Ks. Lucjana Gierosa 8a, 
org. CARITAS 
godz. 11.00 - 13.00; Mecz Piłki Siatkowej Juniorek APS TPS Rumia - 
MMKS Gdańsk, Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza  
49, org. APS TPS Rumia 
godz. 14.00 - 19.00; Rumska Liga Halowa  - II kolejka Hala 
Widowiskowo-Sportowa ul. Mickiewicza 49, org. MKS ORKAN Rumia  
godz.17.00; Janowski Wieczór Teatralny  - spektakl „Małe zbrodnie 
małżeńskie”  E.E. Schmidta, wystawia grupa teatralna „Pod wie żą”  – 
Agnieszka Piątek i Mieszko Weltrowski, Dom Kultury SM „Janowo”  
ul. Pomorska 11, org. DK SM Janowo 
 
06 (wtorek) godz. 16 00 - 17 00; „Wtorki z chochlikiem” dla dzieci  
w wieku 5 - 6 lat , (zabawy, gry edukacyjne, głośne czytanie, zajęcia 
plastyczne, zabawy teatralne), Miejska Biblioteka Publiczna  
ul. Pomorska 11, org. MBP  
 
07 (środa) godz. 17.00; spotkanie z pisarzem Franciszkiem 
Szczęsnym , Miejska Biblioteka Publiczna ul. Pomorskiej 11, org. MBP 
 
08 (czwartek) godz. 18.00; Wystawa Świąteczna Murki Sykora  
pt. „W zapachu jodły w zapachu piernika”, Miejski Domu Kultury 
ul. Mickiewicza 19, org. MDK 
 
09 (piątek) godz. 12.30 - 14.30; Mikołajkowe Spotkanie  
z Przedszkolakami,  Hala Widowiskowo-Sportowa ul. Mickiewicza 49, 
org. MOSiR 
 
10 (sobota) godz. 09.00 - 15.00; NBA Rumi w Piłce Koszykowej , Hala 
Widowiskowo-Sportowa ul. Mickiewicza 49, org. MOSiR  
godz. 12.00; Turniej Scrabble o puchar Dyrektora MDK  (turniej 
rozgrywany zostanie  systemem szwajcarskim w sobotę 7 rund), Miejski 
Domu Kultury ul. Mickiewicza 19, org. MDK 
godz. 16.30 - 21.30; Rumska Liga Halowa  - III kolejka Hala 
Widowiskowo-Sportowa ul. Mickiewicza 49, org. MKS ORKAN Rumia  
 
11 (niedziela) godz. 09.00 - 15.00; XXVI Otwarte Mistrzostwa Rumi  
w Tenisie Stołowym  Hala Widowiskowo-Sportowa  
ul. Mickiewicza 49, org. MOSiR  
godz. 12.00; Turniej Scrabble o puchar Dyrektora MDK  (turniej 
rozgrywany systemem szwajcarskim w niedzielę 5 rund), Miejski Domu 
Kultury Mickiewicza 19, org. MDK 
godz. 15.00 - 20.00; Rumska Liga Halowa  - IV kolejka Hala 
Widowiskowo-Sportowa ul. Mickiewicza 49, org. MKS ORKAN Rumia 

 
13 (wtorek) godz. 16 00 - 17 00; „Wtorki z chochlikiem” dla dzieci  
w wieku 5 - 6 lat , (zabawy, gry edukacyjne, głośne czytanie, zajęcia 
plastyczne, zabawy teatralne), Miejska Biblioteka Publiczna  
ul. Pomorska 11, org. MBP 
 
14 (środa) godz. 10.00 - 13.00; Powiatowa Gimnazjada  w Lekkiej 
Atletyce  Hala Widowiskowo-Sportowa ul. Mickiewicza 49, org. MOSiR, 
SZS  
godz. 17.00;  spotkanie z pisark ą młodego pokolenia Karolin ą 
Janowsk ą, rumiank ą, autork ą „Opowie ści celtyckich”, Miejska 
Biblioteka Publiczna Filia 4, ul. Górnicza 19, org. MBP  
  
17 (sobota) godz. 09.00 - 15.00; Młodzie żowy Turniej Piłki No żnej 
Chłopców  Hala Widowiskowo-Sportowa ul. Mickiewicza 49  
godz. 15.00 - 22.00; Grand Prix Rumi w Piłce Siatkowej  - III Turniej, 
Hala Widowiskowo-Sportowa ul. Mickiewicza 49  
 

18 (niedziela) godz. 11.00 - 13.00; Mecz Piłki Siatkowej Juniorek  APS 
TPS Rumia - Orzeł Malbork , Hala Widowiskowo-Sportowa  
ul. Mickiewicza 49,  org. APS TPS Rumia  
godz. 15.00 - 20.00; Rumska Liga Halowa  - V kolejka Hala 
Widowiskowo-Sportowa ul. Mickiewicza 49, org. MKS ORKAN Rumia  
 
20 (wtorek) godz. 16 00 - 17 00; „Wtorki z chochlikiem” dla dzieci  
w wieku 5 - 6 lat , (zabawy, gry edukacyjne, głośne czytanie, zajęcia 
plastyczne, zabawy teatralne), Miejska Biblioteka Publiczna  
ul. Pomorska 11, org. MBP  
 
21 (środa) godz. 10.00 - 14.00; Gimnazjalista Przedszkolakowi 
„Olimpiada u Mikołaja”,  Hala Widowiskowo-Sportowa  
ul. Mickiewicza 49, org. Gimnazjum Nr 1, MOSiR  
godz. 11.00; Miejski Przegl ąd Zespołów Kol ędniczych,  Miejski Domu 
Kultury ul. Mickiewicza 19, org. MDK 
 
26 (poniedziałek) godz. 18.00; Msza Święta, po mszy Koncert „ Święta” 
Chóru Świętojańskiego, dziesi ąty z cyklu „10-ciu koncertów na 10-
lecie” , Kościół Św. Jana z Kęt ul. Stoczniowców 23, org. Chór 
Świętojański, Parafia 
 
27 (wtorek) godz. 16 00 - 17 00; „Wtorki z chochlikiem” dla dzieci  
w wieku 5 - 6 lat , (zabawy, gry edukacyjne, głośne czytanie, zajęcia 
plastyczne, zabawy teatralne), Miejska Biblioteka Publiczna  
ul. Pomorska 11, org. MBP  
 
29 (czwartek) godz. 18.00; Koncert  Kol ęd w wykonaniu Chóru 
Kaszubskiego „Rumianie” - kolędy kaszubskie, polskie  
i pastorałki, Miejski Domu Kultury ul. Mickiewicza 19, org. MDK 
 
31 - 01  (sobota - niedziela) godz. 22.30 - 02.30; SYLWESTER 2011, 
Stadion MOSiR ul. Mickiewicza 43, org. MOSiR 
 
Zapraszamy na boiska ze sztuczn ą nawierzchni ą na terenie Rumi  
„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/pl/kalendarz-imprez 
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. 
 

STYPENDIA BURMISTRZA MIASTA ZA 
OSIĄGNIĘCIA SPOPRTOWE I ARTYSTYCZNE 

 
W środę 14 grudnia 2011 r. w sali obrad rumskiego magistratu Burmistrz 
Miasta Rumi Elżbieta Rogala-Kończak wręczyła stypendia Burmistrza 
Miasta za osiągnięcia sportowe i artystyczne. W tym roku złożono 48 
wniosków, a stypendia otrzymało 43 młodych ludzi, w tym 5 osób za 
osiągnięcia artystyczne, a 38 za sportowe.  
 
Sportowe:  Weronika 
Wasielke, Marcin 
Pilarczyk, Kamil 
Wiśniewski, Tomasz 
Penkowski, Anna 
Romanowska, Anna 
Kobierowska, Natalia 
Kahs, Adam Falkowski, 
Grzegorz Cybulski, 
Jakub Ciskowski, 
Agnieszka Breza, Karol 
Barzowski, Sebastian 
Wanta, Joanna Walas, 
Alicja Doczekalska, Mariusz Kusy, Paweł Muchewicz, Patryk Chromiec, 
Maciej Kubiak, Magdalena Damaske, Aleksandra Theis, Robert 
Niewidziała, Michalina Kantecka, Marta Kozieł, Mateusz Socik, Ewelina 
Zamojska, Paweł Grzybek, Angelika  Zamojska, Mateusz Boguszewski, 
Paweł Lipieński, Marcin Piechowski, Paweł Zamojski, Łukasz Wiśniewski, 
Łukasz Barszcz, Dawid Rosicki, Bartosz Dominik, Marek Kulas, Michał 
Mączka 
 
Artystyczne:  Aleksandra Rutkowska, Klaudia Groth, Maria Miotke, 
Mateusz Jakóbek, Alicja Went 
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JUBILEUSZE RUMIAN 
 
Aż siedem par  rumian obchodziło w ostatnich tygodniach jubileusze 
pożycia małżeńskiego. Byli to: Państwo Regina i Franciszek Połom , 
Państwo Wanda i Zbigniew Goth , Państwo Eryka i Zbigniew 
Semmerling,  Państwo Zofia i Jerzy Czerwi ńscy , Państwo Renata  
i Alfons Czerson , Władysława i Jan Chrzanowscy , Barbara i Paweł 
Woźniakowie   obchodzący 50 – lecie Pożycia Małżeńskiego (Złote 
Gody) oraz Państwo Maria i Józef Vossowie , którzy obchodzili 
Diamentowy Jubileusz, czyli 60-lecie Pożycia Małżeńskiego. 
 
Wszystkich Szanownych Jubilatów odwiedzili: El żbieta Rogala-
Kończak Burmistrz Miasta Rumi  i Marcin Fuchs, Zast ępca 
Burmistrza Miasta Rumi składając życzenia, wręczając kwiaty i prezent 
oraz medale za Długoletnie Pozycie Małżeńskie przyznane przez 
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. 
 
Każda z par uznała swoje wspólne, długie życie za udane. Jako metodę 
na przeżycie tak wielu  lat razem podawali przede wszystkim miłość i 
szacunek oraz wzajemne zrozumienie. Choć ich młodość i dorosłe życie 
przypadło na ciężkie czasy, każdy z Jubilatów jest uśmiechnięty  
i pogodny, a za największe szczęście w swoim  długim życiu uznaje 
dobrze wychowane dzieci i udaną rodzinę.  

 
Diamentowi Jubilaci – Maria i Józef Vossowie z Pani ą Burmistrz 

 

RUMIANKI ŻYJĄ DŁUŻEJ 
.  
Mieszkanka naszego miasta, Pani Joanna Zimmer , jest najstarszą 
Rumianką. W listopadzie tego roku obchodziła bowiem setną rocznic ę 
urodzin.  Z wizytą u Jubilatki była Burmistrz Miasta Rumi Elżbieta 
Rogala-Kończak. Od miasta Pani Joanna otrzymała list gratulacyjny, 
kwiaty i prezent oraz moc serdecznych życzeń zdrowia, uśmiechu  
i radości. 
Tego ostatniego można jej jedynie pozazdrościć, bo wciąż uśmiecha się 
radośnie do wszystkich. Pani Joanna pochodzi z Kijowa. W Rumi 
mieszka od sześciu lat, a przeprowadziła się do naszego miasta z Gdyni 
– Orłowa, gdzie mieszkała od 1957 toku. Dochowała się czwórki dzieci, 
pięciu wnuków i tyle samo prawnuków. Po śmierci męża, wychowywała 
wszystkie dzieci sama, korzystając z pomocy mamy. Pracowała  
w  gdyńskich firmach: PAGED, HARTWIG, STOCZNIA NAUTA, a jej 
hobby był wspaniały ogród, który pielęgnowała W każdej wolnej chwili.  
Pani Joanna nie bierze żadnych leków, bo za nimi nie przepada. W tym 
roku wstawiono jej endoprotezę, ale intensywna rehabilitacja pozwoliła jej 
znów chodzić samodzielnie. Uwielbia czytać książki, bo wciąż nie 
narzeka na wzrok. Córka obdarowała ją jednak ostatnio słuchawkami  
i nasza Jubilatka zaczęła odsłuchiwać nagrane książki.  

BEZMYŚNOŚĆ, ZNIECZULICA, 
ZŁOŚLIWOŚĆ? 

 
Dwie wspaniale dziewczyny z Rumi – Agnieszka i Weronika - 
wolontariuszki Międzynarodowego Ruchu Na Rzecz zwierząt VIVA, 
przygotowały własnym sumptem sześć budek dla kotów, żyjących   
w Rumi - Janowie koło przystanku SKM. Budki zostały ocieplone 
styropianem, oklejone folia i papa. Niestety, wszystkie budki ktoś 
zniszczył i spalił.  
- Takie dni i takie sytuacje powoduj ą, że zastanawiamy si ę czy to ma 
sens  – żalą się dziewczyny. - Kosztowało nas to wiele pracy, nie 
wspominaj ąc o pieni ądzach na materiały. Kto ś nie zdaje  sobie 
sprawy ile nas to kosztowało emocjonalnie. I co ter az? Pozostawi ć 
koty bez schronienia przed deszczem, śniegiem i zimnem, czy 
postawi ć nowe budki,  aby kto ś miał chwil ę satysfakcji znów je pal ąc 
i niszcz ąc?  Doszły śmy jednak do wniosku, że te kociaki to 
bezbronne zwierz ęta, za które my, ludzie  jeste śmy odpowiedzialni. 
Dlatego chcemy zbudowa ć nowe budki i bardzo prosimy o wsparcie 
w zebraniu funduszy na zbudowanie kolejnych domków.   Na zdjęciu 
widać co z poprzednich pozostało!!!!!!! Nie dodamy nic w ięcej, bo 
same niecenzurowane słowa  
cisn ą się do ust.   

 
Więcej zdjęć:http://www.bezbronnezwierzeta.pl/nasze-akcje/skm-rumia-
janowo.html 

Dane potrzebne do wpłat: 
Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt - Viva! 

ul. Kawęczyńska 16/42a, 
03-772 Warszawa 

81 1370 1109 0000 1706 4838 7309 
z dopiskiem: "BZ &#8211; SKM " 

 bank DNB NORD Polska S.A. I O/Warszawa 
SWIFT potrzebny dla przelewów zagranicznych: MHBFPLPW 

Dane kontaktowe:  
Agnieszka tel.: 516-184-560 alendas@wp.pl 
Weronika  tel.: 519-653-920, werneu@wp.pl 

 

HOSPICJUM ŚW. WAWRZYŃCA 
DZIĘKUJE OFIARODAWCOM 

 
Już po raz dwunasty podczas Hospicyjnych Dni Listopadowych  - od 
29 października do 2 listopada 2011 r. -  Stowarzyszenie Hospicjum im. 
św. Wawrzyńca w Gdyni  kwestowało na rzecz swoich pacjentów i po  
raz pierwszy  na cmentarzu komunalnym w Rumi. 
W tym roku cel zbiórki był wyjątkowy. Zebrane środki zostaną  
przeznaczone na budow ę pierwszego na Pomorzu stacjonarnego 
hospicjum dla dzieci,  jako wotum wdzięczności za pontyfikat  
Błogosławionego Jana Pawła II  oraz na zakup  niezbędnych środków 
farmakologicznych.  
Na cmentarzu  w Rumi wolontariusze (w tym uczniowie z  rumskiego 
gimnazjum nr 2)  zebrali kwotę  16 865, 63 zł. 

 
Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Wawrzy ńca w Gdyni składa 

serdeczne podzi ękowanie wszystkim ofiarodawcom  za wra żliwo ść  
i otwarcie na drugiego człowieka i jego potrzeby. 

Wierzymy, że udział w tych kwestach sprawił Pa ństwu wiele rado ści 
płyn ącej z udzielania bezinteresownej pomocy nieuleczaln ie 

chorym. 
 
 



PRORYB  
WRACA DO SWOJEJ MARKI 

 
Na temat nowego wizerunku 
rumskiego PRORYB-u, 
łączącego tradycje  
z nowoczesno ścią, rozmawiamy 
z Magdalen ą Iwańską – Hirsz, 
Dyrektorem Zarz ądzającym 
firmy:  
 

- Mieszkańcom naszego miasta Wasze przedsi ębiorstwo kojarzy si ę 
z Rumi ą od wielu, wielu lat.  
 
- I nie ma się czemu dziwić. Firma PRORYB została założona w roku 
1972 przez Zygmunta Dyzmańskiego. Nieprzerwanie od tego czasu 
jesteśmy obecni na rynku lokalnym oraz ogólnopolskim. Nawiązaliśmy 
bezpośrednią współpracę z zagranicznymi dostawcami i odbiorcami. Od 
września 2011 znów jesteśmy samodzielną firmą, pracującą wyłącznie 
pod własną marką PRORYB (www.proryb.pl).  
 
- Czyli powracacie do korzeni oraz sprawdzonych, od  lat 
pracuj ących dla PRORYB-u pracowników? 

 
- Tak. Identyfikujemy się z marką PRORYB i mamy znakomitych 
pracowników W firmie zatrudnionych jest obecnie 140 pracowników. 
Wielu z nas pracuje w firmie Proryb od kilkunastu lat. Zależy nam 
wszystkim na wspólnym celu, aby firma rozwijała się prężnie i aby była 
dobrym miejscem pracy. Nasi pracownicy, czy to na produkcji, 
magazynie, księgowości, kadrach czy logistyce, … wykonują swoją pracę 
z zapałem i zaangażowaniem. Jesteśmy otwarci na nowe pomysły, 
dzielimy się spostrzeżeniami, nieustannie udoskonalamy zastosowane 
rozwiązania i czerpiemy siłę z tych sprawdzonych. Cieszymy się, że 
pracujemy w PRORYBIE. 

 
- Utożsamianie si ę z firm ą to kwestia dobrych, miedzyludzkich 
kontaktów w przedsi ębiorstwie. Zadowoleni ludzie, to przede 
wszystkim dobra jako ść produktów. 
 
- To prawda. Pieczołowicie dbamy o jakość, starannie dobieramy 
surowiec na każdym etapie produkcji. Posiadamy innowacyjne zaplecze 
technologiczne, oraz wieloletnie doświadczenie w tej branży. Jakość  
w firmie nie jest przypadkiem, ale stałym elementem wspólnych działań. 
W celu utrzymania wysokiego standardu jakości swoich produktów, 
PRORYB wprowadził już w 1997 r system zapewnienia jakości 
polegający na ciągłym monitorowaniu całego cyklu technologicznego  
w oparciu o system HACCP (Hazard Analysis  Critical Control 
Points).Kontrole przeprowadzone przez audytorów z Unii Europejskiej w 
pełni potwierdziły, że firma spełnia wszystkie unijne wymogi do 
prowadzenia exportu. W ten sposób PRORYB, jako jedna z dziesięciu 
pierwszych firm, uzyskała numer exportowy, honorowany przez kraje Unii 
Europejskiej. Obecnie pracujemy w zintegrowanym systemie jakości 
zapewniającym bezpieczeństwo produkowanych wyrobów, spełniającym 
wymagania norm w zakresie: projektowania, produkcji i dystrybucji 
wyrobów rybnych: IFS International Food  Standard i BRC Global 
Standard For Food Safety. Jakość produktów jest naszym nadrzędnym 
celem. 
 
- Wysoka jako ść produktów, to na pewno wiele lat do świadcze ń 
technologicznych. 
 
- Korzystamy ze sprawdzonych od lat receptur. Posiadamy wysoko 
wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę technologów. W produkcji 

wdrażamy nowoczesne technologie, ale nadal korzystamy z naszych 
tradycyjnych i sprawdzonych receptur. Wiele z nich nie zmieniła się od 
chwili powstania firmy. Dzięki zastosowaniu tych receptur nasze produkty 
od lat goszczą na Państwa stołach.  

 
- Co proponujecie klientom? A mo że macie własn ą specjalno ść? 
 
- Nasza oferta jest urozmaicona. W ofercie posiadamy produkty z ryb 
marynowanych: w zalewach, w sosach oraz sałatki rybne, ryby  
w galarecie, ryby solone i ryby wędzone, które nie zawierają 
konserwantów. Nasze smaki Kaszubskich filetów śledziowych, Salsy 
Prorybu czy koreczków śledziowych cieszą się stale żywym 
zainteresowaniem i niesłabnącą popularnością. To właśnie dzięki nim 
pamiętają Państwo o nas. 
 
- W takim razie, gdzie mo żna dosta ć Wasze produkty? 
 
- Firma PRORYB prowadzi dystrybucję swoich towarów na terenie 
Polski, Europy oraz Stanów Zjednoczonych. Transport towarów naszej 
firmy wymaga specjalistycznych warunków, dlatego też zawsze 
przewożone są one w temperaturze kontrolowanej 2 - 6 stopni, co 
gwarantuje zachowanie ich jakości oraz świeżości. Korzystamy z usług 
doświadczonych operatorów logistycznych, zapewniając sobie tym 
samym terminowość i bezpieczeństwo dostaw. Rozbudowana  sieć 
dystrybucji oraz nowoczesne rozwiązania logistyczne, stosowane przez 
naszych partnerów, pozwalają na dostarczenie towaru praktycznie  
w każde miejsce na świecie. Realizacja dostaw odbywa się maksymalnie 
w ciągu czterech dni roboczych. Towar dostarczany jest zarówno do 
magazynów centralnych największych sieci handlowych, jak i do 
indywidualnych odbiorców, w zależności od oczekiwań i potrzeb naszych 
klientów. Dodatkowo w obrębie trójmiasta prowadzimy dystrybucję 
własnym samochodem chłodnią. Daje to możliwość realizacji zamówień 
w ciągu 24h. 
 
- W takim razie, czy mieszka ńcy Rumi mog ą liczy ć na powstanie  
w naszym mie ście sklepu firmowego? 
 
- Obecnie, nasze produkty można też kupić w sklepie partnerskim  
Prorybu.  Jest to sklep od lat Państwu znany jako „Sklep Rybny” 
znajdujący się w Rumi przy ulicy Roszczynialskiego 5.  Sklep istnieje 
od lat '70-tych. Od roku 1990 właścicielami są Państwo Iwona i Grzegorz 
Data, z którymi łączy na wieloletnia współpraca. Od teraz sklep 
funkcjonuje tak że jako sklep partnerski Prorybu.  Sklep czynny  jest 
we wtorek i środę w godzinach 9.00 - 17.00, w czwartek i pi ątek  8.00 - 
17.00 oraz sobot ę 9.00 - 14.00. Zapraszamy tu Pa ństwa serdecznie!  
 

AKCJA „SERCE W KONSERWIE” 
– JAK  ZOSTAĆ ŚW. MIKOŁAJEM 

 
Jak co roku od kilkunastu lat przed Świętami Bo żego 
Narodzenia Stowarzyszenie "Pomó ż Sąsiadowi" zorganizowało 
w rumskich sklepach zbiórk ę produktów dla najbardziej 
potrzebuj ących. Wszystko w ramach  akcji "Serce  
w Konserwie",  która odbyła się 10 – 11 grudnia 2011 roku.  
 
Przy specjalnych koszach z logo 
akcji stali wolontariusze z 
rumskich szkół: I LO, II LO, 
Gimnazjum nr 1, 2, Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, 
a także Ekologicznej Szkoły 
Społecznej. Ubrani w żółte 
koszulki promujące akcję, 
każdego, kto wziął w niej udział, 
obdarowywali okazyjną naklejką. 
Przy transportowaniu zebranych 
artykułów pomagali, jak zwykle, rugbyści z Rugby Club Arka Rumia.  
 

Sklepy bior ące udział w akcji „SERCE W KONSERWIE”:  
 

• Hipermarket AUCHAN, 
• BIEDRONKA ul. Kosynierów 
• BIEDRONKA ul. Dąbrowskiego,  
• NETTO ul. Dąbrowskiego,  
• TESCO ul. Wybickiego,  
• ALBO ul. Grunwaldzkiej, 
• SIEĆ 34 ul. Pomorska (koło DK „Janowo”),  
• Delikatesy FALKO ul. Dąbrowskiego 
 
Z pozyskanych produktów zostanie skompletowanych około 150 
paczek dla uczestników Wigilii dla bezdomnych i samotnych , 
która odbędzie się 20 grudnia 2011 r.  w Domu Bankietowym w 
Rumi przy ul. I Dywizji Wojska Polskiego.  
 
Na uroczystej wieczerzy – organizowanej przez Stowarzyszenie 
„Pomóż sąsiadowi” wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
obecni będą podopieczni rumskiego MOPS 



 


