
R u m s k ie  N o w in y
B iu le ty n  In fo rm a c y jn y  U rz ę d u  M ia s ta

ISSN 1897-3620  Marzec  2012    nr 2    (192)     

 
W NUMERZE: 

                              
Laureaci III Gali Sportu     str. 2 
Rok turystyki rowerowej    str. 2 
Z obrad Rady Miejskiej Rumi         str. 3 
Informacje Rady Miejskiej Rumi   str. 3 
Kwalifikacja wojskowa dla rumian   str. 4 
Obowi ązki wła ścicieli psów    str. 4 
Co, gdzie, kiedy w marcu w Rumi?   str. 5    
Kącik Rumskiego Seniora    str. 6 
Gwiazdy w Rumi      str. 6 
Ile młodzi wiedza o Kaszubach?   str. 6 
Plastyczny jubileusz Stra ży Pożarnej  str. 7 
Dotacje dla działalno ści gospodarcz ą str. 7 
Co słycha ć w „Dolinie Redy  
i Chylonki”       str. 8 
 
BURMISTRZ RUMI INFORMUJE 
 

Uwaga, rejestracja poborowych 
Rozpoczęła się rejestracja przedpoborowych - 
mężczyzn urodzonych w 1993 roku - 
zameldowanych na terenie Rumi. Rejestracja 
osób z Gminy Miejskiej Rumia trwać będzie od  
1 do 12 marca 2012r. (dzień dodatkowy dla 
kobiet 17 kwietnia 2012r.) w Wejherowie, ul. Ofiar 
Piaśnicy 22 (szczegóły str. 4). 

 
Za miesi ąc wystawki w Rumi 

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

 
Opłaty za u żytkowanie 

Burmistrz Miasta Rumi przypomina o obowiązku 
uiszczenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania 
wieczystego gruntu za 2012 rok, w terminie do 
dnia 31 marca  2012 r. na konto Urzędu Miasta 
Rumi Bank Rumia Spółdzielczy Nr 39 8351 0003 
0000 2394 2000 0110 lub w Filii Banku Rumia 
Spółdzielczy w Urzędzie Miasta Rumi,  
ul. Sobieskiego 7. 
Osobom fizycznym, których dochód miesięczny 
na jednego członka gospodarstwa domowego nie 
przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia  
w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym 
rok, za który opłata ma być wnoszona, Burmistrz 
Miasta Rumia udziela na ich wniosek 50% 
bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania 
wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli 
nieruchomość jest przeznaczona lub 
wykorzystywana na cele mieszkaniowe.  
Do wniosku należy dołączyć dokumenty  
o wysokości dochodów brutto wszystkich 
członków gospodarstwa domowego za 2011 rok. 
Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce 
narodowej w 2011r. wyniosło 3.399,52zł, zgodnie 
z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego z dnia 9 lutego 2012r. (Monitor 
Polski 2012r. poz. 63). 

 
Jeśli masz problem z alkoholem  

Klub ALFA w Rumi, przy ul. Starowiejskiej 46, 
organizuje w każdą sobotę miesiąca, w godz. 19 
– 21 dyżury dla osób dotkniętych problemem 
alkoholowym. 
 
 

NAJLEPSI W SPORCIE W RUMI W 2011 ROKU, 
CZYLI III GALA SPORTU 

 
W czwartek, 16 lutego 2012 roku, w hali widowiskowo -sportowej Miejskiego O środka Sportu  
i Rekreacji przy ul. Mickiewicza 49 w Rumi odbyła s ię doroczna Gala Sportu. Podczas imprezy 
zostały wr ęczone nagrody i wyró żnienia dla najlepszych sportowców, trenerów, klubów , 
sponsorów itd. w minionym 2011 roku.  
 
Uroczystość uświetniły występy rumskich 
zespołów taneczno – sportowych: Formacji 
tańca Hip-Hop „EMBI CREW” (na zdjęciu obok 
po prawej) i Zespołu Tanecznego „SPINKI I”, 
działającego przy Miejskim Ośrodku Sportu  
i Rekreacji w  Rumi. 
Urząd Miasta Rumia wraz z Miejskim 
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Rumi 
zorganizowały konkurs – tym razem już po raz 
osiemnasty – „Na Najlepszego Sportowca  
i Trenera Rumi Roku 2011 ”. Kandydatów do 
tych tytułów nominowała i wybierała Kapituła, 
dokonując wyboru zgodnie z regulaminem aż 
w dziesięciu kategoriach. Nagrody  
i wyróżnienia wręczali: Tadeusz Piątkowski 
Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi oraz 
Marcin Fuchs, wiceburmistrz Rumi.  
 

Natomiast, w kategorii 
„Najpopularniejszy 

Sportowiec” wyboru 
dokonali czytelnicy 
„Gońca Rumskiego”  
i internauci, którzy od 
grudnia  2011 roku 
głosowali na swojego 
ulubionego zawodnika. 
Warunek był jeden – 
zawodnik musiał być 
mieszkańcem Rumi lub 
trenować w jednym  
z rumskich klubów. 
Został nim Kamil Biecke  (na zdjęciu z lewej) z ORKANA. 
Za Najlepszego Trenera kapituła uznała Piotra Nettera , szkolącego zawodników 
należących do Uczniowskiego Klubu Sportowego Tri – Saucony (na zdjęciu z prawej). 
Sportowym Wydarzeniem Roku 2011 uznane zostały Mistrzostwa Świata Juniorów  
w Biergu na Orientację Rumia – Wejherowo 2011, organizowane przez Uczniowski 
Klub Sportowy „Siódemka” Rumia. Z tej nagrody jesteśmy szczególnie dumni, 
ponieważ ten skromny klub z Rumi – oczywiście przy udziale innych – udźwignął 
organizacyjne tak ogromne przedsięwzięcie (laureaci III Gali Sportu w Rumi – str. 2) 

 
Marcin Fuchs  
Zastępca  Burmistrza Miasta Rum i 
- Sport w życiu ka żdego człowieka jest niezwykle istotny. Rozwija nas 
fizycznie i zdrowotnie, a przecie ż w „zdrowym ciele zdrowy duch”. Dlatego 
jestem niezwykle usatysfakcjonowany, że dla wielu rumian sport jest tak 
niezmiernie wa żny. Ich sportowa pasja sprawia, że zdobywaj ą coraz wy ższe 
laury, a swoimi zwyci ęstwami ciesz ą mieszka ńców miasta niemal ka żdego 
dnia.  

 

 
 
 
 
 
 

Członkowie Komitetu Organizacyjnego Mistrzostw Świata Juniorów w Biegu na Orientacj ę  
Rumia – Wejherowo 2011 (na zdj ęciu z lewej). 
Wszyscy laureaci III Gali Sportu  (zdj ęcie z prawej).  



„Rumskie Nowiny”   
Referat Integracji Europejskiej i Promocji 
Urząd Miasta Rumi, ul. Sobieskiego 7, 84-230 
Rumia; tel./fax: 6796571;  
e-mail: promocja@um.rumia.pl  
Druk: 7 STUDIO REKLAMOWE 84-230 
Rumia, ul. Chełmońskiego 15, tel. 58 6719274 

 

WAŻNE TELEFONY  
 

LAUREACI III GALI SPORTU ZA ROK 2011  
 

NAJPOPULARNIEJSZY SPORTOWIEC   
Kamil Biecke  (Orkan SSA)   

 
SPORTOWO-ARTYSTYCZNA PROMOCJA MIASTA NA ARENIE MI ĘDZYNARODOWEJ 

Stowarzyszenie Ta ńca „SPIN”  
Uczniowski Klub Sportowy „SIÓDEMKA” w Rumi  

 
DZIAŁALNO ŚĆ SPORTOWA NA TERENIE MIASTA RUMI   

Stowarzyszenie Lokalne Salezja ńskiej Organizacji Sportowej „SALOS” w Rumi  
 

SPORT PRZEŁAMUJE BARIERY   
Robert Plichta 

 
NAJLEPSZA SIATKARKA   

Magdalena Damaske (APS TPS Rumia)  
 

NAJLEPSZY PIŁKARZ  
 Kamil Biecke  (Orkan SSA) 

 
NAJLEPSZY RUGBYSTA   

Dawid Rosicki (Rugby Arka Rumia)  
 

NAJLEPIEJ ZAPOWIADAJ ĄCY SIĘ SPORTOWIEC MŁODEGO POKOLENIA   
Adam Falkowski  (Rumski Klub Sportowy) 

 
SPORTOWE  WYDARZENIE  

Mistrzostwa Świata Juniorów w Biegu na Orientacj ę  
 

NAJLEPSZA DRU ŻYNA  
Zespół Taneczny „Spinki 2”  

 
NAJLEPSZY TRENER  

 Piotr Netter   (Uczniowski Klub SportowyTri - Saucony) 
 

NAJLEPSZY SPORTOWIEC   
MagdalenA Stencel   

 
SPONSORZY  ROKU 

 
Elektrociepłownie Wybrze że S.A. Gdańsk  (sponsor APS TPS Rumia ) 

„FAKO” Fabryka Kotłów S.A. Rumia  (sponsor MKS Orkan, imprez sportowych MOSiR Rumia)  
ŁUKOWICZ - SERVICE  (sponsor Orkan SSA)  

ŁUKOWICZ - SERVICE II  (sponsor Orkan SSA)  
Firma Budowlano –Drogowa „MTM” S.A. Gdynia  (sponsor imprez sportowych MOSiR Rumia  

BORTEX Sylwester Borkowski  (sponsor UKS Tri – Saucony)  
CORLEONIS Sp. z o. o.  (sponsor „Złotego Tura”)  
ENERGA (sponsor Stowarzyszenia Tańca SPIN)  

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z. o. o   
(sponsor Mistrzostw Świata Juniorów w Biegu na Orientację Rumia – Wejherowo 2011) 

Okręgowe Przedsi ębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.   
(sponsor Mistrzostw Świata Juniorów w Biegu na Orientację Rumia – Wejherowo 2011) 

 
 

ROK 2012 – ROKIEM TURYSTYKI ROWEROWEJ 
 
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze ogłosi ło 2012 rok - Rokiem Turystyki 
Rowerowej. W jego ramach realizuje projekt Rowerem przez Polsk ę, na który wsparcie 
finansowe otrzymało z Ministerstwa Sportu i Turysty ki. Projekt przewiduje zorganizowanie 
ogólnopolskiej akcji „Bezpiecznie na rowerze” adres owanej do wszystkich oraz liczne 
konkursy, zarówno dla samorz ądów, jak i mieszka ńców . 
 
Oddziały PTTK w całej Polsce przygotowują ciekawe imprezy, które zainteresują zarówno wytrawnych 
turystów – rowerzystów, ale i tych, którzy wsiądą po 
raz pierwszy na rower, z myślą o spędzeniu jednego 
lub więcej dni na podróżowaniu. 
W ramach realizacji programu promowane będzie 
wśród wielopokoleniowego społeczeństwa 
zagospodarowanie czasu wolnego i prozdrowotny 
styl życia, a także poznawanie walorów turystyczno-
krajoznawczych kraju, poprzez zdobywanie 
Kolarskiej Odznaki Turystycznej.  Ponadto wydany 
zostanie poradnik dla początkujących rowerzystów 
„Wybieram rower”, a dla rodzin - warsztaty „Mama, 
tata, rower i ja” (rodziny najaktywniejsze w konkursie 
„Turystyczna rodzinka”).  
Ważnym elementem PROGRAMU będzie międzynarodowa konferencja „Turystyka rowerowa  
w zjednoczonej Europie”, z udziałem przedstawicieli UECT (Union Européenne de Cyclotourisme – 
Europejski Związek Turystyki Rowerowej), której trwałym efektem będzie publikacja pokonferencyjna. 
Projekt zakończy, w połowie listopada, konferencja podsumowująca wszystkie działania, wystawa prac 
laureatów i wręczenie certyfikatów gminom przyjaznym rowerzystom. PTTK zachęca do włączenia się 
do poszczególnych działań. Więcej o programie - na stronie www.narowerze.pttk.pl . 

 

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 

58 771-25-07 
 

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  
RADY MIEJSKIEJ RUMI 

 
Od wręczenia dyplomu, kwiatów i zło żenia gratulacji Magdzie 
Stencel, która otrzymała tytuł Najlepszego Sportowc a Rumi w 
roku 2011 od Kapituły III Gali Sportu, rozpocz ęły si ę obrady 
lutowej sesji Rady Miejskiej Rumi. Sesja odbyła si ę w czwartek, 
23 lutego 2012 roku w sali nr 100 Urz ędu Miasta Rumi. Tym 
razem, tematem zasadniczym obrad były sprawy rodzin y, 
zdrowia i opieki społecznej w mie ście.  
 
Magda Stencel, młoda rumianka i zawodniczka Sopockiego Klubu 
Tenisowego, odebrała kwiaty i gratulacje od Przewodniczącego 
Rady Miejskiej Rumi Tadeusza Piątkowskiego oraz dwóch 
wiceburmistrzów Rumi – Ryszarda Grychtoła i Marcina Fuchsa (na 
zdjęciu poniżej). O zdobyciu przez młodą tenisistkę tytułu 
Najlepszego Sportowca Rumi zdecydowały jej zwycięstwa sportowe 
w minionym 2011 roku. Magda ośmiokrotnie stanęła na podium w 
kategorii juniorów i młodzieżowców, a już w lutym 2012 została 
Mistrzynią Polski Juniorów w Halowych Indywidualnych Mistrzostwa 
Polski Juniorek i Juniorów rozegranych na sopockich kortach.  
 

 
 
Po tym miłym i uroczystym akcencie na początku sesji radni 
rozpoczęli obrady. W pierwszej kolejności wysłuchali sprawozdań  
z działalności: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi, 
zaprezentowanego przez Wiesławę Pacholczyk - kierownika tejże 
placówki oraz Komisji do Spraw Rodziny, Zdrowia i Opieki 
Społecznej Rady Miejskiej Rumi, które przedstawiła jej 
przewodnicząca – Jolanta Staszewska.  
Po krótkiej dyskusji na temat wysłuchanych sprawozdań oraz 
przerwie radni zajęli się bieżącymi sprawami miasta.  
Jeszcze na początku sesji Rada Miejska Rumi wykreśliła z porządku 
obrad dwa projekty uchwał. Pierwszy dotyczył zmian cen biletów 
komunikacji miejskiej na terenie Rumi, drugi – udzielenia zgody na 
zawarcie porozumienia z Gdynią, Redą, Miastem Wejherowem  
i Gminą Wejherowo w sprawie wykonania ekspertyzy dotyczącej 
funkcjonowania zakładu Eko Dolina.  
W toku dalszych obrad przyjęto zmiany w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Miasta Rumi oraz budżecie na 2012 rok.  
Sporo miejsca poświęcono na sesji lutowej sprawom 
zagospodarowania przestrzennego miasta. W dwóch miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego: dla obszaru pomiędzy 
ulicami Sobieskiego, Polną, Robotniczą oraz dla obszaru w rejonie 
ulic Dąbrowskiego i Gdańskiej wprowadzono zmiany formalne. 
Zmiany w/w planów miejscowych polega na dostosowaniu treści do 
wymagań określonych w ustawie z dnia 7 maja 2010 roku  
o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, 
umożliwiających lokalizowanie inwestycji celu publicznego z zakresu 
łączności.  
Uzupełniono także miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnicy Szmelta, umożliwiając właścicielom 
nieruchomości realizację własnych ujęć wodnych do czasu 
zrealizowania sieci wodociągowej.  
Rada Miejska uchyliła także uchwałę dotyczącą miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego  
w rejonie ul. Żwirowej, a podjętej na poprzedniej sesji w dniu 26 
stycznia 2012 r. Zmiana była konieczna ze względu na błąd 
powstały w trakcie „przetwarzania” technicznego projektu w/w 
uchwały na wymaganych dokumentach i nośnikach. Uchylenie 
styczniowej uchwały umożliwi ponowne uchwalenie planu bez 
konieczności ponawiania procedury planistycznej.  
Ze względów formalnych zmieniono również uchwałę w sprawie 
zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji na częściowe 

pokrycie kosztów usuwania azbestu i stosowania systemów 
grzewczych przyjaznych środowisku. Wnioski o dotację są 
rozpatrywane w ramach środków przewidzianych na ten cel  
w budżecie miasta, a nie w gminnym funduszu ochrony środowiska  
i gospodarki wodnej, który został zlikwidowany.  
 

INFORMACJE  
RADY MIEJSKIEJ RUMI  

 
Terminy sesji, posiedze ń Komisji Rady Miejskiej Rumi   

oraz dy żurów Przewodnicz ącego Rady  
i Wiceprzewodnicz ących Rady      

marzec 2012 rok 
 
 

Komisja Rewizyjna  

 
27 marca  2012 r. godz.16.30  (wtorek) 
sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi 
 

 
Komisja Oświaty  
i Wychowania 

 
22 marca  2012 r. godz.16.00  (czwartek)  
sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi 
 

 

Komisja Samorządowa  

 
28 marca 2012 r.  godz.16.30  (środa) 
sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi 
 

 
Komisja Kultury, Sportu 
i Rekreacji  

 
26 marca 2012 r. godz. 18.00 
(poniedziałek) 
sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi 
 

 
Komisja 
Bezpieczeństwa 

 
26 marca  2012 r. godz. 16.30. 
(poniedziałek) 
sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi 
 

 

Komisja ds. Rodziny, 

Zdrowia i Opieki 

Społecznej 

 
27 marca  2012 r.  godz. 17.00 (wtorek) 
sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi 
 

 
Komisja Polityki 
Gospodarczej i Rozwoju 
Przestrzennego 
 

 
27 marca 2012 r.   godz. 16.30 (wtorek) 
 (wspólne posiedzenie z Komisją F- B) 
sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi 

 

Komisja Finansowo-

Budżetowa 

 
27 marca 2012 r.   godz. 16.30 (wtorek) 
sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi 
 

 
Sesja  Rady Miejskiej Rumi: 

-  29 marca 2012 roku, godz.10.30. 
Temat wiod ący sesji: 

-    Plany zagospodarowania przestrzennego miasta 
 

Dyżury Przewodnicz ącego i Wiceprzewodnicz ących Rady  
w marcu 2012r. 

 
5 marca 2012 roku  –  godz. 16 - 17   –  Przewodniczący Rady  
Miejskiej Rumi Tadeusz Pi ątkowski  
12 marca 2012 roku  – godz. 16 - 17   – Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej Rumi Henryk Grinholc 
19 marca 2012 roku  -  godz. 16 - 17   – Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej  Mieczysław Grzenia  
26 marca 2012 roku  – godz. 16 - 17   – Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej Henryk Grinholc 
 

Dyżury Radnych Rady Miejskiej Rumi w marcu  2012 r. 
 

- Radny Piotr Labudda   - godz. 17 - 18.30 – każda pierwsza środa  
miesi ąca w sali Nr 15 w Szkole Podstawowej Nr 1, ul. Kościelna 6,  
- Radny Mieczysław Grzenia  – godz.16 - 17 – pierwsza środa 
miesi ąca, Biuro Poselskie Posłanki RP Krystyny Kłosin  
ul. Dąbrowskiego 22 
- Radny Aleksander Kubina  – godz.17 – 18 – pierwsza środa  
miesi ąca, Biuro Poselskie Posłanki Krystyny Kłosin  
ul. Dąbrowskiego 22. 



 

MASZ PSA,  
MASZ TAKŻE OBOWIĄZKI 

 
Urząd Miasta Rumi przypomina, iż zgodnie z Regulaminem utrzymania 
czystości i porządku na terenie gminy Rumia, stanowiącym załącznik do 
uchwały nr LXXV/486/2010 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 kwietnia 
2010r. na właścicielach psów spoczywają następujące obowiązki: 
- psy, podobnie jak inne zwierzęta domowe, winny być trzymane  

w pomieszczeniach zamkni ętych lub na ogrodzonych 
nieruchomo ściach,  zabezpieczonych przed ich niekontrolowanym 
wydostaniem się na zewnątrz, 

- właściciele psów obowiązani są do wyprowadzania psów na 
smyczy i w kaga ńcu ; dopuszcza się puszczanie psów luzem  
w miejscach, gdzie nie powoduje to uciążliwości dla innych osób, 
pod warunkiem, że psy są w kagańcu i pod nadzorem właściciela; 
obowiązek wyprowadzania psów w kagańcu nie dotyczy psów  
o wysokości do 30 cm w kłębie, 

- właściciele psów obowiązani są do wszczepienia swoim 
czworonogom identyfikatorów – transponderów i umożliwienia 
kontroli numeru wszczepionego identyfikatora pracownikom 
samorządu gminy oraz funkcjonariuszom  
Straży Miejskiej (identyfikatory – „czipy” 
wszczepiają weterynarze prowadzący działalność na terenie 
naszego miasta – koszty pokrywa gmina), 

- zobowiązuje się właścicieli psów do sprz ątania psich odchodów  
z klatek schodowych i innych pomieszcze ń służących do 
wspólnego u żytku, z chodników, ulic i trawników. 

 
Ponadto zabrania si ę: 
- wyprowadzania psów na boiska i place zabaw dla dzie ci, 
- wprowadzania psów  lub innych zwierząt do obiektów 

użyteczno ści publicznej, placówek o światowych, handlowych 
lub gastronomicznych , jeżeli taki zakaz wynika z oznakowania 
dokonanego przez właściciela placówki. 
 

UWAGA! 
W przypadku prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa rasy 
uznawanej za agresywn ą na terenie Rumi, zgodnie z ustawą z dnia  
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 
1002 z późn. zmianami), wymagane jest uzyskanie zezwolenia 
Burmistrza Miasta , wydawane na wniosek osoby zamierzającej 
prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa.  
 

Wykaz ras psów uznanych za agresywne obejmuje  
następujące rasy psów: 

1. amerykański pit bull terier,  
2. pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin), 
3. buldog amerykański, 
4. dog argentyński, 
5. pies kanadyjski (Perro de Presa Canario), 
6. tosa inu, 
7. Rottweiler. 
 
 

STAW SIĘ DO KWALIFIKACJI 
WOJSKOWEJ 

 
1. W dniach od 20 lutego do 17 kwietnia 2012 r. funkcjonować będzie  

w Wejherowie Poborowa Komisja Lekarska działająca na potrzeby 
kwalifikacji wojskowej. 

2. Osoby z Gminy Miejskiej Rumia zobowi ązane są stawi ć się 
przed Powiatow ą Komisj ą Lekarsk ą w Wejherowie w dniach  
1 -12 marca 2012 r.  (dzień dodatkowy dla kobiet 17 kwietnia 
2012r.) w Wejherowie ul. Ofiar Pia śnicy 22.  

3. Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają 
mężczyźni: 

1) urodzeni w 1993 roku ,  
2) mężczyźni urodzeni w latach: 1992,1991, 1990, 1989, 

1988: którzy dotychczas nie dopełnili tego obowiązku w 
określonym terminie i miejscu. 

4. Do kwalifikacji wojskowej wzywa się kobiety, wskazane przez 
Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Gdyni. 

5. Osoby zgłaszające się do kwalifikacji wojskowej: 
1) po raz pierwszy - przedstawiają: 

a) dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach 
inny dokument ze zdjęciem  pozwalaj ący na 
ustalenie to żsamości, 

b) aktualn ą fotografi ę o wymiarach 3x4 cm bez 
nakrycia głowy, 

c) świadectwo (lub kopi ę) ukończenia szkoły 
(gimnazjum lub podstawowa), 

d) w przypadku przewlekłych schorze ń -posiadane 
dokumenty lekarskie dotycz ące stanu zdrowia,  
w tym wyniki bada ń specjalistycznych 
przeprowadzonych w okresie 12 miesi ęcy 
poprzedzaj ących dzie ń stawienia si ę do kwalifikacji. 

6. Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej,  
w stosunku do których orzeczono stałą albo długotrwałą niezdolność 
do pracy w gospodarstwie rolnym, całkowicie niezdolne do pracy 
oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji lub uznane za całkowicie 
niezdolne do pracy oraz zaliczone do osób o znacznym albo  
o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą nie być poddane 
badaniom lekarskim jeśli za po średnictwem upowa żnionej osoby , 
przedstawią komisji lekarskiej orzeczenie lub wypis z treści 
orzeczenia stwierdzającego tę niezdolność lub niepełnosprawność.  

7. Osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej, które  
z ważnych przyczyn nie mog ą stawi ć się w wyznaczonym 
terminie i miejscu s ą obowi ązane zawiadomi ć o tym fakcie 
Wydział Spraw Obywatelskich Urz ędu Miasta Rumi,  
ul. Sobieskiego 7, pok. 111 w godzinach pracy urz ędu, tel.   
(0 58) 679 65 69 (lub stanowisko w BOM - ds. ewiden cji ludno ści 
nr 6 - tel. (0 58) 679 65 77) - istnieje mo żliwo ść zmiany terminu 
na inny.  

Uwaga!  
8. Nieotrzymanie wezwania imiennego do stawienia si ę do 

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

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

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

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

 

PODZEL SIĘ JEDNYM PROCENTEM 
 
Lp.  NRS KRS NAZWA  MIEJSCOWOŚĆ 

1 0000049740 

STOWARZYSZENIE 
PRZYJACIÓŁ 

EKOLOGICZNEJ SZKOŁY 
SPOŁECZNEJ 

RUMIA 

2 0000095630 

STOWARZYSZENIE 
SPOŁECZNOŚCI 

LOKALNEJ „POMOC 
OSOBOM 

NIEPEŁNOSPRAWNYM – 
DUET” 

RUMIA 

3 0000177013 
FUNDACJA NAUKI 
POLSKIEJ IM.INŻ. 

WITOLDA ZGLENICKIEGO 
RUMIA 

4 0000216884 
FUNDACJA 

TERAŹNIEJSZOŚĆ 
PRZESZŁOŚĆI 

RUMIA 

5 0000232113 

SPINACZ – 
STOWARZYSZENIE NA 

RZECZ DZIECI I RODZIN 
ZAGROŻONYCH 
WYKLUCZENIEM 

SPOŁECZNYM 

RUMIA 

6 0000298629 

STOWARZYSZENIE 
RUMSKI UNIWERSYTET 
TRZECIEGO WIEKU W 
RUMI RUTW - RUMIA 

RUMIA 

7 0000334227 RUMSKI KLUB PORTOWY RUMIA 
 



KALENDARZ IMPREZ W RUMI 
MARZEC 2012 

 
Galeria u Bibliotekarek - wystawa litografii Anny S obolewskiej,  
wystawa malarstwo olejne - Joanna Wyrostkiewicz ,  Miejska 
Biblioteka Publiczna ul. Pomorska 11, org. MBP (w godzinach 
otwarcia biblioteki) 
Wystawa malarstwa -  Zdzisława Karbowiaka , Miejski Domu 
Kultury ul. Mickiewicza 19, org. MDK (w godzinach otwarcia placówki) 
 
01 (czwartek) godz. 18.00, Wernisa ż wystawy malarstwa -  
Zdzisława Karbowiaka , w programie artystycznym:  Beata Koska – 
Kreft – sopran, Zbigniew Kosmalski – pianino, Miejski Dom Kultury w 
Rumi ul. Mickiewicza 19, org. MDK  
 
03 (sobota) godz. 15.30 - 22.00, Grand Prix Rumi w Piłce 
Siatkowej  - VI Turniej Hala Widowiskowo - Sportowa MOSiR ul. 
Mickiewicza 49, org. MOSiR  
 
04 (niedziela) godz. 12.00,  Bajka o krasnoludku F ąfelku   
w wykonaniu Teatru Rozmaitości z Gdańska, Klub przy Parafii Św. 
Józefa i Św. Judy Tadeusza ul. Podgórna 1, org. Parafia   
godz. 16.00, Janowski Salon Muzyczny – „Koncert w Krainie 
Muzyki”  oraz otwarcie wystawy „Krzy żykowy zawrót głowy” , org. 
DK SM Janowo 
 
07 (środa) godz. 19.00, Biesiada Literacka z Mari ą Czubaszek , 
promocja książki pt. „Ka żdy szczyt ma swój czubaszek”,  org. DK 
SM Janowo 
 
11 (niedziela) godz. 08.00 - 16.00, Turniej Św. Jana Bosko w piłce 
nożnej , kat. OPEN Hala Widowiskowo - Sportowa MOSiR  
ul. Mickiewicza 49,  org. SL SALOS 
 
12 (poniedziałek) godz. 09.00 - 15.00, Halowe Dru żynowe 
Mistrzostwa Rumi w Lekkiej Atletyce Szkół Podstawow ych  
i Gimnazjalnych,  Hala Widowiskowo - Sportowa MOSiR  
ul. Mickiewicza 49, org. MOSiR, SZS  
 
14 (środa) godz. 18.00, promocja ksi ążki Romualda Bławata 
"Stolem z morza i Kaszub", życie i twórczo ść Mariana Mokwy ,  
Miejska Biblioteka Publiczna ul. Pomorska 11, org. MBP 
 
15 (czwartek) godz. 12.00, Miejski Konkurs Plastyczny „Tu 
żyjemy”,  motto konkursu: „Malowniczy Gda ńsk – stolic ą 
Pomorza”,  Miejski Dom Kultury w Rumi ul. Mickiewicza 19, org. MDK 
 
16 (piątek) godz. 16.00 - 20.00, 1/2 Finału Mistrzostw Polski 
Juniorek w Piłce Siatkowej  z udziałem APS TPS Rumia,  Hala 
Widowiskowo - Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49, org. APS TPS 
Rumia  
 
17 (sobota) godz. 16.00 - 20.00, 1/2 Finału Mistrzostw Polski 
Juniorek w Piłce Siatkowej z udziałem APS TPS Rumia , Hala 
Widowiskowo - Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49,  org. APS TPS 
Rumia  
 
18 (niedziela) godz. 11.00 - 15.00, 1/2 Finału Mistrzostw Polski 
Juniorek w Piłce Siatkowej  z udziałem APS TPS Rumia, Hala 
Widowiskowo - Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49, org. APS TPS 
Rumia  
godz. 15.30, Rodzinne Spotkania Teatralne  – spektakl dla dzieci 
„Klown Pinezka i jego marionetki”,  wystawia Teatr Pinezka  
z Gdańska, org. DK SM Janowo 
godz. 18.00, Janowski Wieczór Teatralny  - spektakl na powitanie 
wiosny „Kobietta a’la Vendetta”, wystawia Teatr ze Słupska, org. 
DK SM Janowo 
 
19 (poniedziałek) godz. 09.00, Konkurs Recytatorski Prozy i Poezji 
Polskiej , Miejski Dom Kultury w Rumi ul. Mickiewicza 19, organizator 
– Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych w Wejherowie - Ognisko 
Pracy Pozaszkolnej 
 
24 (sobota) godz. 15.30 - 22.00, Grand Prix Rumi w Piłce 
Siatkowej  - VII Turniej, Hala Widowiskowo - Sportowa MOSiR ul. 
Mickiewicza 49, org. MOSiR  
 
25 (niedziela)  godz. 08.30 - 15.00, Grand Prix Rumi w Tenisie 
Stołowym,  Hala Widowiskowo - Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49, 
org. MOSiR  

godz. 15.30, Kaszubska Niedziela w Janowie  - msza św. z liturgią 
kaszubską w Kościele św. Jana z Kęt, ul. Stoczniowców 23, 

program w Domu Kultury SM Janowo – Biesiada Kaszubska: 
spektakl teatralny „TESTAMENT II” w roli głównej J. Rossman, 
występ kaszubskiej kapeli „KLEKA”, poczęstunek kaszubski, org. 
DK SM Janowo, ZKP  

  
26 (poniedziałek) godz. 10.00 - 14.00, Miejska Gimnazjada  
w Koszykówce Chłopców,  Hala Widowiskowo - Sportowa MOSiR  
ul. Mickiewicza 49, org. MOSiR, SZS  

  
Obchody 67 rocznicy zako ńczenia działa ń wojennych  

II Wojny Światowej na terenie Rumi  
 

 
 
27 (wtorek) godz. 08.00 - Msza Św. w intencji Ojczyzny  
w Kościele p.w. Podwy ższenia Krzy ża Św. ul. Ko ścielna 20  (z 
udziałem pocztów sztandarowych, młodzieży SP1 i delegacji szkół)  
godz. 09.15 - składanie kwiatów  w miejscach pami ęci 
narodowej  
z udziałem wojskowej asysty honorowej:  
- cmentarz ul. Świętopełka przy Kościele Podwyższenia Krzyża Św.  
- mogiła żołnierzy oraz mogiła Hipolita Roszczynialskiego,  
- obelisk ul. Chełmińska 

 
27 (wtorek) godz. 10.00 - 14.00, Miejskie Igrzyska Młodzie ży 
Szkolnej Szkół Podstawowych oraz Miejska Gimnazjada   
w Indywidualnych Biegach Przełajowych , Boisko ORLIK  
ul. Świętopełka 24, org. MOSiR, SZS  
godz. 10.00 - 14.00, Miejska Gimnazjada w Koszykówce 
Dziewcz ąt, Hala Widowiskowo - Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 
49, org. MOSiR, SZS  

  
29 (czwartek) godz. 10.00 - 12.00, Miejskie Igrzyska Młodzie ży 
Szkolnej Szkół Podstawowych w Piłce R ęcznej Dziewcz ąt  
i Chłopców,  Hala Widowiskowo - Sportowa MOSiR  
ul. Mickiewicza 49, org. MOSiR, SZS  

 
31 (sobota) godz. 17.00, Koncert Muzyki Powa żnej  pt. 
„Romanse Ogi ńskiego”  wystąpią: Jacek Szymański – tenor, Anna  
Mikolon – pianino, Dariusz Wójcik – recytacja,  Miejski Dom Kultury 
w Rumi ul. Mickiewicza 19, org. MDK 

 
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. 
Kalendarz dost ępny na str. www.rumia.eu  



KAKAKAKACIKCIKCIKCIK RUMSKIEGO SENIORA RUMSKIEGO SENIORA RUMSKIEGO SENIORA RUMSKIEGO SENIORA     
 

ROK 2012 – ROKIEM SENIORA 
 
Rok 2012 ogłoszony został przez Unię Europejską - Europejskim 
Rokiem Aktywno ści Osób Starszych i Solidarno ści  
Międzypokoleniowej.  Ideą tego przedsięwzięcia jest zwrócenie 
uwagi na to, że każdy Europejczyk, także starszy, jest 
pełnoprawnym członkiem społeczności. Należy mu się nie tylko 
szacunek z racji doświadczeni życiowego, ale także umożliwienie 
korzystania z pełni życia także w wieku, gdy jest już seniorem. 
Dobre zdrowie i samopoczucie pozwalają  osobom starszym 
podejmowanie nowych wyzwań i realizację zaniedbanych kiedyś 
pasji. 
Jak pisaliśmy już w „Kąciku Rumskiergo Seniora” nasi seniorzy mają 
możliwość aktywnego życia w ramach działań prowadzonych przez 
wiele organizacji i instytucji. Najwięcej z nich ma swoje siedziby  
w Miejskim Domu Kultury. Na stronie www.mdkrumia.org znajdują 
się informacje, jakie to są organizacje i kiedy spotykają się ich 
członkowie oraz sympatycy. Warto wiedzieć, że są wśród nich nie 
tylko Związek Emerytów i Rencistów, czy Rumski Uniwersytet 
Trzeciego Wieku, ale także: Polski Związek Wędkarski, Ognisko 
TKKF „Senior”, Koło Łowieckie „Bażant”, Emerytowania 
Nauczyciele, Związki Kombatantów i Inwalidów Wojennych i inne. 

 
SENIORZE - WARTO ODWIEDZIĆ 

 
Centrum im. Św. Siostry Faustyny w Rumi – Caritas 
Archidiecezji Gda ńskiej  
Dom Dziennego Pobytu   
 
Dom Dziennego Pobytu odpowiada na potrzeby osób starszych 
z terenu miasta Rumi. W ramach działalności domu podejmowane 
są starania o wszelkiego rodzaju aktywizację podopiecznych, 
zarówno w zakresie fizycznym, jak i umysłowym. Podczas spotkań 
w Domu Dziennego Pobytu seniorzy mają możliwość rozwijania 
swoich zainteresowań, organizowane są bowiem spotkania 
poetyckie i literackie, zabawy taneczne, zajęcia rękodzieła. 
Przebywanie w zaprzyjaźnionym gronie zwiększa efektywność 
każdej terapii, a nawiązane nowe przyjaźnie rekompensują, choćby 
w części niezbyt mocne więzi rodzinne. W ramach Domu Dziennego 
Pobytu działają także: Gabinet Pielęgniarski i Gabinet Rehabilitacji. 
 
Siedziba Centrum im. Św. Siostry Faustyny w Rumi – Caritas 
Archidiecezji Gdańskiej mieści się przy ul.  Ks. L. Gierosa 8a; tel.  
 (58)  671 48 30; e-mail: rumia@caritas.pl 
 
Zdarzyło si ę ostatnio w Centrum:  
 

 

W czwartek, 16 lutego 2012 roku , Centrum zorganizowała aukcj ę 
prac plastycznych  stworzonych przez artystów niepełnosprawnych,  
uczestników warsztatów. Prace reprezentowały takie dziedziny, jak: 
malarstwo, tkanina, ceramika, wiklina, biżuteria itp.  
Aukcja odbyła się w restauracji „Tequila” przy ul. Dąbrowskiego 107 
w Rumi.  
 
Rumskie Koło Polskiego Zwi ązku Emerytów i Rencistów 
  
Misją PZEiR jest poprawienie warunków socjalno-bytowych 
emerytów, rencistów i inwalidów oraz ich uczestniczenie w życiu 
społecznym. Realizuje te zadania poprzez organizowanie życia 
kulturalnego członków, reprezentowanie interesów członków wobec 

organów władz i administracji oraz popularyzowanie ich problemów 
wśród społeczeństwa. Prowadzone przez związek działania  
i programy obejmują: działalność socjalno-bytową, opiekę zdrowotną 
i wypoczynek, porady prawne, działalność wydawniczą  
i informacyjną, działalność kulturalną i organizację wolnego czasu.  
 
Rumski oddział PZEiR ma siedzibę  w Miejskim Domu Kultury przy 
ul. Mickiewicza 19, a członkowie spotykają się w poniedziałek  
(godz. 15 – 18) i piątek (godz. 11 – 14.) 
 

GWIAZDY Z WIZYTĄ W RUMI 

„Pszczoła, skrzypce i Bach” 
 
to tytuł biografii Zbigniewa Wodeckiego, której promocja odbyła się 
w niedzielę, 26 lutego 2012 r. w Domu Kultury Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Janowo”. Znakomity muzyk, piosenkarz, 
kompozytor, aktor i prezenter w barwny i anegdotyczny sposób 
opowiadał o swoim artystycznym życiu.  
Zbigniew Wodecki mimo ogromnych sukcesów w rodzimym show 
biznesie, pozostał skromnym otwartym człowiekiem mającym 
ogromny dystans do siebie i do całego otaczającego go blichtru 
estradowego. Jak sam stwierdził najcenniejsza dla niego jest gra na 
jego ukochanym instrumencie, jakim są skrzypce, na dowód czego 
zagrał ognistego czardasza. Po koncercie, jak na Gwiazde przystało, 
rozdawał niezliczone autografy (na zdjęciu). 
 

 
 

ILE MŁODZI WIEDZĄ O KASZUBACH 
 
W lutym br. w Miejskim Domu Kultury odbył się doroczny konkurs 
Wiedzy o Kaszubach”. W tym roku do rywalizacji przystąpiło 41 
młodych ludzi (17 uczniów z rumskich podstawówek, a 24  
z gimnazjów). Rozgrywki były dwudniowe. W pierwszym dniu 
rywalizacji  startowali uczniowie szkół podstawowych, w drugim – 
giimnazjaliści.  

LAUREACI  
 
W kategorii szkół podstawowych : Julia Trościanko (SP 9)  
i Marcelina Winczewska (SP 10) – I m; Martyna Moroz (SP 10) – 
III m.; Marcin Kaczanowski (Szkoła Ekologiczna) – IV m,; Karolina 
Mrozowska (SP 9) – V m. Miejsc drugich nie przyznano 
W kategorii gimnazjów : Monika Trocka (Gim 4) i Joanna Walczak 
(Gimn. Ekolog.); Robert Arend (Gim 1) – III,; Paweł Kazior (Gim 2) – 
IV m.; Wiktor Czyż (Gim 1) – V m. Miejsc drugich też nie przyznano. 
 

 



JUBILEUSZOWY KONKURS PLASTYCZNY 
STRAŻY POŻARNEJ 

 
W 2012 r. mija 20 lat istnienia Pa ństwowej Stra ży Pożarnej jako 
zawodowej, umundurowanej i wyposa żonej w specjalistyczny 
sprz ęt formacji przeznaczonej do walki z po żarami, kl ęskami 
żywiołowymi i innymi miejscowymi zagro żeniami.  
 
W związku z jubileuszem tegoroczny konkursu plastyczny dla dzieci 
i młodzieży przebiega pod tytułem: „20 lat Pa ństwowej Stra ży 
Pożarnej – jak nas widz ą, tak nas maluj ą”.  
Konkurs organizuje Komenda Główna PSP we współpracy  
z Wydziałami Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów 
Wojewódzkich. Skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 5-16 
lat oraz do wychowanków świetlic terapeutycznych, ośrodków terapii 
zajęciowej, szkół specjalnych (bez ograniczeń wiekowych).  
Konkurs przebiega w kilku etapach. Na każdym szczeblu eliminacji 
prace konkursowe wybiera specjalnie powołane Jury. Po 
eliminacjach wojewódzkich po pięć prac finałowych z każdej  
z czterech kategorii zostanie przesłanych do Komendy Głównej 
PSP. Posiedzenie Centralnej Komisji Konkursowej odbędzie się  
w połowie czerwca 2012 r.  
We wtorek, 28 lutego 2012, jury pracowało także w Urzędzie Miasta 
Rumi. Z rumskich szkół nadeszło bowiem aż 136 prac. Przydzielono 
je do trzech kategorii wiekowych: 6 – 8 lat, 9 – 12 lat oraz 13 – 16 
lat.  
Po dokonanej ocenie, jury wybrało 15 prac. Zostaną one przesłane 
do Wejherowa, aby wziąć udział w kolejnym etapie konkursu – 
eliminacjach powiatowych. Etap powiatowy konkursu zakończy się 
do 30 marca 2012 r., a wojewódzki – do 9 maja 2012 roku.  
Wielki finał odbędzie się w Warszawie, w Komendzie Głównej 
Państwowej Straży Pożarnej w czerwcu 2012 r.  
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: 
www.straz.gov.pl/konkursy 
 

 
 

CYKLICZNE KONSULTACJE DLA 
PRZEDSIĘBIORCÓW  

 
Przypominamy, że Powiatowe Centrum 
Informacyjne w Wejherowie  we współpracy z 
Urzędem Miasta Rumi organizuje  dla 
przedsiębiorców  oraz osób zamierzających 
otworzyć działalność gospodarczą, cykl 
konsultacji poświęconych metodom 
dotacyjnego  oraz pozadotacyjnego 
finansowania działalno ści gospodarczej.   
W czasie spotkań będzie można uzyskać 
informacje na temat dotacyjnych programów 

regionalnych i krajowych, samorządowych pożyczek ze środków 
unijnych,  oraz samorządowych poręczeń kredytowych – również  
w ramach europejskiej inicjatywy JEREMIE. 
 
Pracownik Punktu PCI będzie w Urz ędzie Miasta Rumi  przy  
ul. Sobieskiego 7 w każdą drug ą środ ę miesi ąca, od marca 2012 
roku, w godzinach od 9:00 do 14:00 w Sali nr 100. Udział w 
konsultacjach jest bezpłatny. Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerami telefonów: (58) 572-20-05 oraz 607 37-77-67 oraz na 
stronie: http://www.pci.pomorskie.pl 
 
Najbliższe konsultacje odbędą się 14 marca 2012 r. W tym dniu, 
oprócz pracownika PCI do dyspozycji przedsiębiorców będzie także 
konsultant Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Punkt  
mieści się w Wejherowie przy ul. Hallera 18 (Cech Rzemiosł). 

 
Konsultacje b ędą odbywa ć się w budynku rumskiego 
magistratu. 
 

PRZETARGI – PRZETARGI - PRZETARGI 
 

Burmistrz Miasta Rumi 
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż 
nieruchomości niezabudowanej, położonej w Rumi, stanowiącej 
własność Gminy Miejskiej Rumia:  
 

 
Nieruchomo ść poło żona w Rumi przy w ul. Rybaków, składaj ąca si ę 

z działki nr 57/27 o pow. 735m 2, poło żonej w Rumi przy  
ul. Rybaków i działki nr 57/13 o pow. 421m 2, poło żonej  

w Rumi w rejonie ul. Rybaków, o ł ącznej powierzchni 1156m 2, 
zapisana w KW 71774, obr ęb 20. 

Nieruchomość leży w terenie nie objętym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi. Na nieruchomości 
znajdują się pojedyncze zakrzewienia  oraz 3 drzewa - topole – na 
granicy wschodniej. 
Nieruchomość jest wolna od obciążeń. 
Cena wywoławcza 180.000,00zł netto + 23% podatek VA T.  
Wadium – 18.000,00zł.  
Minimalne post ąpienie – 1.800,00zł.  

 
Pierwszy przetarg odb ędzie si ę w dniu 30 marca 2012r. 
 o godzinie 12 00 w siedzibie Urz ędu Miasta Rumi przy ul. 

Sobieskiego 7, pok. 203.  
  
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium gotówką 
w Filii Banku Rumia Spółdzielczego w siedzibie Urzędu Miasta Rumi lub 
przelewem na konto Urzędu Miasta Rumi Nr: 18 8351 0003 0000 2394 
2000 0100 w terminie  do dnia 26 marca 2012r.  
 

Oferent zobowiązany jest zapoznać się z warunkami przetargu. 
Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z 
potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem 
przetargu, warunkami przetargu i ich akceptacją.  

Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest przedłożenie 
komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium, okazanie dowodu 
tożsamości przez uczestnika przetargu, a w przypadku osób prawnych 
okazanie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie dla 
uczestnika przetargu do reprezentowania tej osoby prawnej.  

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał 
zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym 
uczestnikom przetargu wpłacone przez nich wadium zwraca się przed 
upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, bez odsetek, gotówką lub 
przelewem na konto uczestnika przetargu.  

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.  

Nabycie gruntu przez cudzoziemca może nastąpić  
w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych  
i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 
1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców  
(Dz. U. z 2004r. Nr 167, poz.1758 z późn. zm.). Nabywca zobowiązany 
jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie gruntu będącego 
przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia. 

Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazują 
pełnomocnictwo współmałżonka potwierdzone notarialnie. 
Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu, zgodnie 
z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.  

Szczegółowe informacje o nieruchomo ści uzyska ć można pod 
nr tel. 58/6796524 oraz w pokoju 105  Urzędu Miasta Rumi. 



 


