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BURMISTRZ MIASTA RUMI 
INFORMUJE 

 
Otwarty Konkurs Ofert – do 6 czerwca 2011 r.  
Burmistrz Miasta Rumi Elżbieta Rogala-Kończak 
Zarządzeniem nr 132/112/2011 z dnia 11 maja 
2011 roku ogłosiła Otwarty Konkurs Ofert  na 
realizacje zadań publicznych Gminy Miejskiej 
Rumia w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży 
- LATO 2011.  
Wysokość środków przeznaczona na zadanie  
w roku 2011, to 41 400,00 zł (w tym 15.000,- 
zajęcia, obozy, turnusy profilaktyczne). Termin 
składania ofert  mija 6 czerwca 2011  roku  
o godz. 17. Oferty należy składać w Biurze 
Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rumi,  
ul. Sobieskiego 7. UWAGA - decyduje data 
wpływu do magistratu!  
Więcej informacji o Otwartym Konkursie Ofert 
można znaleźć na stronie www.miasto.rumia.pl 
Informator/Organizacje pozarz ądowe.  

Czyste piaskownice  
W związku z problemem zanieczyszczania 
piaskownic odchodami zwierząt domowych (psy, 
koty), co wiąże się z ryzykiem zakażenia dzieci 
chorobami odzwierz ęcymi,  Burmistrz Miasta 
Rumi i Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Wejherowie przypominają wszystkim 
zarządcom placów zabaw o konieczności 
właściwego zabezpieczenia miejsc rekreacji dla 
dzieci oraz częstej wymiany piasku  
w piaskownicach , przynajmniej dwukrotnie  
w sezonie letnim. 
Urząd Miasta Rumi rozmieścił na terenie miasta 
36 koszy przeznaczonych do pozbywania się 
psich odchodów  (w kolorze brązowym, z 
napisem „na psie odchody”). 

Nie graj w piłk ę pod oknami  
Burmistrz Miasta i miejskie służby porządkowe 
apelują, aby nie grać w piłkę nożną między 
blokami mieszkalnymi, ale korzystać z 
ogólnodostępnych boisk przy szkołach. Zabawa 
na drogach wewnętrznych na osiedlach, jak np. 
przy ul. Ks. Gierosa, może skończyć się 
wypadkiem (wybicie szyby, uderzenie piłką 
przechodzących osób itp.). 

Odpady zielone  
Odpady zielone, to odpady które powstały 
podczas pielęgnacji małych kwietników, ogrodów 
i sadów: skoszona trawy, gał ęzie przyci ętych 
drzew, kwiaty, łodygi i li ście oraz inne cz ęści 
roślin pochodz ące z prac porz ądkowych  
w przydomowych ogrodach i sadach.  Tego 
typu odpady należy zbierać do specjalnych 
worków , które mo żna otrzyma ć od firmy 
wywo żące odpady  w ramach umów 
zawartych z wła ścicielami nieruchomo ści. 
Odebrane odpady trafiają do Zakładu Utylizacji  
w Łężycach.  

 
BURMISTRZ MIASTA RUMI  

 
ELŻBIETA ROGALA - KO ŃCZAK 

 
serdecznie  zaprasza na 

 
AKCJĘ HONOROWEGO ODDAWANIA KRWI, 

 
która  odb ędzie si ę  

 
w niedziel ę 5 czerwca 2011 roku 

 
w  „Panaceum” NZOZ Poradni Medycyny Rodzinnej 

Rumia - Janowo, ul. Katowicka 16 
 

Rejestracja w godz. 8.00 – 14.00 
 

Zgodnie z tradycj ą, wszystkie osoby, które oddadz ą krew, otrzymaj ą 
upominki ufundowane przez sponsorów  

  
 

66 ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ 
W EUROPIE 

 
W tym roku w maju min ęła 66 rocznica zako ńczenia II wojny światowej w Europie. Z tej okazji 
zorganizowano w Rumi oficjalne obchody. Odprawiona została msza św. oraz zło żono kwiaty  
w miejscach pami ęci narodowej.  Ze wzgl ędu na uroczysto ści zwi ązane z beatyfikacj ą Ojca 
Świętego Jana Pawła II, które odbyły si ę w Rumi w niedziel ę 8 maja, obchody zako ńczenia II 
wojny światowej w Europie, przeniesiono na poniedziałek 9 maja. 
 
Rumskie obchody rozpoczęły się o godz. 16.45 od składania kwiatów w miejscach pamięci narodowej. 
Złożono je pod pomnikiem na cmentarzu wojennym w Łężycach, upamiętniającym żołnierzy polskich  
i radzieckich, którzy zginęli na terenie Rumi i okolic w czasie wyzwalania Wybrzeża w 1945 roku oraz 
pod obeliskiem przy ul. Chełmińskiej, poświęconym ofiarom wojny pomordowanym przez Niemców w 
obozach i w miejscach kaźni na terenie Wybrzeża Gdańskiego. Kwiaty spoczęły także na Mogile 
Żołnierzy Września 1939 roku i Mogile Hipolita Roszczynialskie ul. Świętopełka. W każdym z tych 
miejsc obecna była wojskowa asysta honorowa. 
 
Wiązanki złożyli przedstawiciele organizacji kombatanckich, władze miasta, młodzież z rumskich szkół 
oraz żołnierze Marynarki Wojennej, wśród nich: Burmistrz Miasta Rumi Elżbieta Rogala - Konczak, 
Zastępcy Burmistrza Miasta: Ryszard Grychtoł i Marcin Fuchs, posłanka na Sejm RP Krystyna Kłosin. 
 
Po złożeniu kwiatów w kościele pw. Św. Jana z Kęt przy ul. Stoczniowców w Rumi – Janowie 
odprawiona została msza św. za Ojczyznę. Podczas nabożeństwa, które rozpoczęło się o godz. 18, 
obecne były poczty sztandarowe organizacji kombatanckich oraz rumskich szkół.  
 

     
 
Pod obeliskiem przy ul. Chełmi ńskiej kwiaty    Na cmentarzu przy ul. Świętopełka obecna była  
składaj ą władze miasta i kombatanci     posłanka na Sejm RP  Krystyna Kłosin 



„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  
 
 

RUMIA – DLA BŁOGIOSŁAWIONEGO JANA PAWŁA II 
 
Z okazji majowej beatyfikacji Jana Pawła II, 
rumska społeczno ść oddała hołd Ojcu Świętemu. 
Formy były przeró żne, ale zrealizowane z 
zaangażowaniem, oddaniem i sercem. W 
uczczenie tego wyj ątkowego i niezwykle wa żnego 
wydarzenia dla wszystkich Polaków wł ączyły si ę 
rumskie parafie oraz szkoły. 
 
Oficjalne, miejskie uroczysto ści  związane z beatyfikacją 
Jana Pawła II odbyły się w niedzielę 8 maja, o godz. 19. 
Była to uroczysta msza św. przy Pomniku Jana Pawła 
II Veritatis Splendor (zdjęcie obok). Nabożeństwo 
przygotowały wszystkie parafie w Rumi.  
Rumianie zaczęli świętowanie tego wyjątkowego 
wydarzenia już od początku miesiąca. W  dniu beatyfikacji – w niedzielę 1 maja 2011 r. - młodzież z parafii na 
Zagórzu zaprezentowała przedstawienie „Droga do świętości”,  dedykowane specjalnie  Ojcu Świętemu 
Janowi Pawłowi II. Spektakl rozpoczął się o godz. 20, w kościele Św. Józefa i św. Judy Tadeusza przy ul. 
Podgórnej 1.  
W tym samym dniu, w kościele pw. Jana z Ket w Janowie można było wysłuchać Koncertu Papieskiego.  
Wystąpili: Roman Gryń – trąbka, Bogdan Narloch – organy oraz Wanda Neumann – recytacje. Koncert 
rozpoczął się o godz. 20.30. 
Beatyfikację Jana Pawła II uczciło – w piątek, 6 maja – także Gimnazjum nr 4, którego patronem jest Karol 
Wojtyła. W tym dniu odbył się poranny rajd pieszy dla dzieci i młodzieży „Na szlaku i w życiu z Karolem 
Wojtył ą”.  Po zakończeniu rajdu – na drugim parkingu w drodze do Piekiełka (przy ul. Kamiennej) - 
absolwenci szkoły zaprezentowali spektakl pt. „Droga do świętości”. Ostatnim elementem uroczystości była 
msza św. polowa.  
Parafia pw. Najświętszej Marii Panny Wspomożenia Wiernych przy ul. Dąbrowskiego 26 oraz Orkiestra 
Tadeusza Gruczy przygotowały koncert „Pro Memoria”  błogosławionego Ojca Świętego Jana Pawła II. 
Koncert z udziałem solistów: Agnieszki Strosin i Wojciecha Grudnowskiego, odbył się o godz. 16. 
Natomiast, w niedzielę 15 maja po południu - o godz. 19, zagórska Parafia pw. Św. Józefa i św. Judy 
Tadeusza przy ul. Podgórnej 1, zaprosiła mieszkańców Rumi na Koncert pt. „Na pocz ątku było słowo”.   
Wykonawcami byli artyści Teatru Otwartego z Gdańska.  
 

SZKOLNE JUBILEUSZE W RUMI 
 
W maju 2011 roku dwie rumskie szkoły obchodziły jub ileusze istnienia. We wtorek, 10 maja 
uroczysto ści odbyły si ę w Szkole Podstawowej nr 6 im. Aleksandra Majkowski ego, natomiast 27 
maja – w Szkole Podstwowej nr 9 im. Karola Olgierda  Borchardta.  
 
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandra Majkowskiego w Rumi obchodziła swoje 50-lecie.  Z tej okazji, 
na hali widowiskowo-sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Mickiewicza 49, odbyły się 
uroczystości jubileuszowe.  
Z przygotowanym na tę okazję specjalnym programem wystąpili uczniowie szkoły oraz absolwenci. 
Największym „hitem” uroczystości były występy – zarówno wokalne, jak i taneczne - obecnych i byłych 
nauczycieli SP 6. Wszyscy dostali niezwykle gromkie brawa.  
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Karola Olgierda Borchard ta w Rumi obchodziła 25-lecie  swego istnienia. 
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rumi, w skład którego wchodzi „dziewiątka”, zorganizował przed 
południem uroczyste obchody jubileuszu. W programie znalazły się: uroczysta msza święta w kościele pod 
wezwaniem Św. Jana z Ket przy ul. Stoczniowców 23, obchody jubileuszu w murach szkoły oraz spotkanie 
wszystkich pokoleń absolwentów, nauczycieli i przyjaciół szkoły. Program artystyczny przygotowali uczniowie 
szkoły i godnie zaprezentowali się przed gośćmi, co było widać po wzruszeniu malującym się na twarzach.  
A skoro o wzruszeniach mowa, to chyba jednak najwięcej emocji w obu szkołach przyniosło spotkanie 
dawnych i obecnych uczniów oraz nauczycieli i pracowników.  
Podczas uroczystości obecna na nich Burmistrz Miasta Rumi, Elżbieta Rogala-Kończak wręczyła pedagogom 
nagrody i wyróżnienia za pracę na rzecz szkolnej społeczności.  
 

         
 50-lecie Szkoły Podstawowej nr 6 w Hali       Obcho dy 25-lecia Szkoły Podstawowej nr 9  
 Widowiskowo-Sportowej MOSiR w Rumi                    w gmachu placówki   
 

RÓWIEŚNICY Z MIASTA SIOSTRZANEGO Z WIZYTĄ W RUMI 
 

W maju w Rumi, z kilkudniow ą wizyt ą, przebywali 
goście z miasta siostrzanego – Hultsfred w Szwecji. 
Byli to młodzi ludzie z Gimnazjum Alback, którzy 
odwiedzili Urz ąd Miasta Rumi, gdzie  powitała ich 
oficjalnie Burmistrz Miasta Rumi, El żbieta Rogala – 
Kończak (na zdjęciu). 
 
Wymiana młodzieży szkolnej i wzajemne odwiedziny stały 
się już tradycją szkolnych stosunków Rumia – Hultsfred. 
Młodzież wyjeżdża praktycznie co roku. Zarówno 
szwedzka, jak i polska.  
Tym razem podczas pobytu w naszym mieście goście 
wspólnie z polskimi rówieśnikami z Gimnazjum nr 1 w 
Rumi, pracowali nad projektem „Dwa kraje – jeden 

człowiek”.  Zwiedzili także Trójmiasto oraz obóz koncentracyjny Stuthoff.  
 

Powiatowe Centrum Powiadamiania 
Ratunkowego 112 

Policja 997 

Straż Pożarna 998 

Pogotowie Ratunkowe 999 

Pogotowie Gazowe 992 

Pogotowie Wodno  - Kanalizacyjne 994 

Policja 58 679-67-02, 
 

Straż Pożarna 58 671-01-98 

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

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

Pogotowie Gazowe 58 671-18-82 

Pogotowie Energetyczne  
Gdynia 58 620-45-50 

Pogotowie Wodno - 
Kanalizacyjne 

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

Pogotowie Drogowe 58 679-44-40 

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej  

58 671-05-56 
 

Powiatowy Lekarz Weterynarii 58 672-18-60 

Zarząd Drogowy Wejherowo 58 774-32-80 

Powiatowy Urząd Pracy 58 672-21-62 

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie 58 672-40-63 

Centrum Powiadamiania 
Ratunkowego - dyżurny straży 
pożarnej 
 
Centrum Powiadamiania 
Ratunkowego - dyżurna 
pogotowia ratunkowego 

58 677-61-00 
58 677-61-01 

 
 
58 677-61-02 
58 677-61-03 

Komendant Powiatowy Policji 
w  Wejherowie 
Komisariat Policji w Rumi 

58 672-97-22 
 

58 679 67 22 

Prokuratura Rejonowa w 
Wejherowie 

58 672-98-60 
 

Sąd Rejonowy w Wejherowie 58 672-23-13 

Areszt Śledczy Wejherowo 58 778-79-21 

Urząd Skarbowy Wejherowo 
(centrala) 58 736-39-00 

Ośrodek Doradztwa Rolniczego 58 672-13-09 

Terenowy Punkt Paszportowy 
w Wejherowie 58 672-45-56 

Państwowa Inspekcja Pracy 58 672-71-83 

Urząd Statystyczny 
o/Wejherowo 58 677-20-90 

Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Nr 1  
ul. Derdowskiego 23 

58 671-15-11 

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 



KONKURS  
„100 PLACÓW ZABAW NA 100 LAT NIVEA”  

- GŁOSUJ NA PLACE ZABAW W RUMI!!!  
 
Z okazji setnych urodzin marki NIVEA, firma NIVEA Polska organizuje projekt 
ufundowania i budowy 100 placów zabaw na terenach należących do 
samorządów lokalnych i spółdzielni mieszkaniowych w Polsce. Ogłoszony 
został konkurs polegaj ący na zgłoszeniu przez gmin ę (spółdzielni ę 
mieszkaniow ą) jednej lub kilku lokalizacji placu zabaw.  Lokalizacje będą 
brały udział w otwartym głosowaniu internetowym. Wyłoni ono 100 zwycięskich 
lokalizacji, w których NIVEA zbuduje place zabaw.  
Gmina Rumia wytypowała i zgłosiła do ww. konkursu d wie lokalizacje 
placów zabaw: 

1. teren gminny przy ul. Topolowej, na wysokości skrzyżowania  
z ul. Wiśniową,  

2. teren gminny przy ul. Bukowej; skrzyżowanie ul. Bukowej  
z ul. Klonową. 

W głosowaniu może brać udział każdy, kto zarejestruje się na stronie 
internetowej: www.NIVEA.pl. Po zalogowaniu użytkownicy uzyskają możliwość 
codziennego oddania głosu na jedną, wybraną przez siebie lokalizację w 
specjalnie do tego utworzonym serwisie. W wybranych lokalizacjach, które 
uzyskają największa liczbę głosów, rozpocznie się budowa placów zabaw, po 
dopełnieniu przez gminę formalności określonych w regulaminie konkursu.  
Głosowanie  odbędzie się w czterech etapach  w terminie od 6 czerwca do 31 
października  2011 roku  na stronie internetowej: www.NIVEA.p l:  
- Etap I od dnia 6 czerwca 2011 roku do dnia 31 lipca 2011 roku do godziny 

23.59.59; 
- Etap II od dnia 1 sierpnia 2011 roku do dnia 31 sierpnia 2011 roku do 

godziny 23.59.59; 
- Etap III od dnia 1 września 2011 roku do dnia 30 września 2011 roku do 

godziny 23.59.59; 
- Etap IV od dnia 1 października 2011 roku do dnia 31 października 2011 

roku do godziny 23.59.59. 
Wstępne wyniki każdego z etapów Konkursu (wyniki głosowania każdego z 
etapów Konkursu) zostaną ogłoszone w następujących terminach:  
- Etap I - 1 sierpnia 2011 roku;  
- Etap II - 1 września 2011 roku; 
- Etap III - 1 października 2011 roku; 
- Etap IV - 2 listopada 2011 roku. 
Ostateczne wyniki każdego z etapów Konkursu wskazujące zwycięskie 
lokalizacje, dla których przyznane zostaną Nagrody w postaci budowy placów 
zabaw, zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.NIVEA.pl  po upływie 
60 dni od dnia ogłoszenia wyników wstępnych, po dopełnieniu przez 
formalności wynikających z regulaminu niniejszego konkursu. 
Serdecznie zach ęcam do wł ączenia si ę do projektu, umo żliwiaj ącego nam 
wspólne stworzenie nowych, bezpiecznych miejsc zaba w dla dzieci w 
naszej gminie i zagłosowanie na wytypowane w Rumi l okalizacje. 
Więcej informacji o projekcie można uzyskać na stronie internetowej 
www.100latNIVEA.pl, bądź w siedzibie Urzędu Miasta Rumi, przy  
ul. Sobieskiego 7 w Rumi, pok. 108, tel. 0-58 679-65-60. 
 

RUMIANKI ŻYJĄ DŁUŻEJ 
 
Niecodzienne jubileusze odbyły si ę w maju w naszym mie ście. Dwie 
mieszkanki Rumi obchodziły bowiem swoje… setne urod ziny. 
Szanowne Jubilatki, to: Pani Maria Moszkowicz (zdjęcie po lewej)  
i Pani Maria Potrykus (zdjęcie po prawej).  
 

Z tej okazji te dwie wspaniałe kobiety 
odwiedziła Burmistrz Miasta Rumi 
Elżbieta Rogala – Kończak, wręczyła 
bukiety kwiatów, listy gratulacyjne 
oraz prezenty.  
Obie Panie Marie są niezwykle 
miłymi, uśmiechniętymi  
i sympatycznymi kobietami. Obie 
dochowały się dzieci, wnuków  
i prawnuków. Obie są szczęśliwe. Dla 
nich najważniejszymi zasadami w 

życiu są: dobra, kochająca się 
rodzina, wzajemny szacunek i 
wspólna praca oraz uśmiech w każdej 
sytuacji. Wtedy człowiekowi żyje się 
zdecydowanie łatwiej, a życie ma 
więcej dobrych stron niż złych. I mają 
rację!  
Już umówiły się z Panią Burmistrz na 
kolejne, 101 urodziny. Naszym 
Jubilatkom życzymy jeszcze raz 
wszystkiego najlepszego.  
 

JEŚLI JESTEŚ GŁUCHONIEWIDOMY 
 
Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym (TPG) poszukuje osób  
z jednoczesnym poważnym uszkodzeniem wzroku i słuchu. 
Poszukiwania mają związek z projektem „Wsparcie osób 
głuchoniewidomych na rynku pracy II - We ź sprawy w swoje r ęce.”,  który 
TPG realizuje w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. Dzięki projektowi osoby z jednoczesnym uszkodzeniem 
wzroku i słuchu do końca 2012 r. mogą otrzymać bezpłatne, kompleksowe 
wsparcie.  
Projekt ma charakter ogólnopolski – osoby głuchoniewidome mogą z niego 
korzystać w miejscu zamieszkania lub w jego niedalekiej okolicy. Specjaliści z 

TPG pracują indywidualnie z każdym beneficjentem, dostosowując ofertę 
do jego potrzeb i oczekiwań. Wszyscy mogą się dowiedzieć m.in.: 

• jak pracować i nie stracić renty 

• gdzie szukać pracy i jak rozmawiać z pracodawcami 

• jak poprawić swój wizerunek 
Uczestnictwo w projekcie to okazja do nawiązania znajomości z osobami, 
które napotykają w życiu codziennym na podobne trudności. Wsparcie 
życzliwych, doświadczonych specjalistów pomaga beneficjentom odkryć 
mocne strony i nabrać większej pewności siebie. 
Szczegóły oferty dostępne są w biurach Makroregionów (nr infolinii 
0 801 011 107) oraz na stronie internetowej projektu 
www.mojapraca.org.pl . 
Makroregion Północno-Zachodni (obejmuje województwa: pomorskie, 
zachodniopomorskie i wielkopolskie): ul. Bażyńskiego 32, 80-309 Gdańsk, 
e-mail: pokl_gdansk@tpg.org.pl  
 

WAŻNE DLA BEZROBOTNYCH Z RUMI 
 
Klub Pracy przy Urzędzie Miasta Rumi informuje, że w czerwcu  2011 
roku  Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie ustalił termin wypłaty 
zasiłków dla osób bezrobotnych posiadaj ących prawo do zasiłku  
z terenu Rumi  w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Redzie w dniu: 

 
10 czerwca 2011 r. – nazwiska A - Z 

 
Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie wyznaczył w czerwcu 2011 roku 
terminy stawiennictwa  dla osób z Rumi posiadających prawo do zasiłku 
w nast ępujących dniach :  
 

2 czerwca – nazwiska A – J 
3 czerwca – nazwiska K – Ł 
6 czerwca – nazwiska M – R 
7 czerwca – nazwiska S - Z 

 
Osoby bez prawa do zasiłku zgłaszaj ą się do Państwowego Urzędu 
Pracy w Wejherowie  indywidualnie. 
 

Z OBRAD IX SESJI RADY MIEJSKIEJ RUMI 
 
W ostatni czwartek maja odbyła się IX sesja Rady Miejskiej Rumi. 
Tematem przewodnim sesji były bezpieczeństwo i porządek publiczny w 
mieście. Sprawozdania z działalności podległych służb przedstawili: 
Komendant Komisariatu Policji w Rumi, Dowódca Jednostki Ratowniczo – 
Gaśniczej nr 2 w Rumi, Komendant  Straży Miejskiej Rumi oraz 
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej Rumi. Pozostałą 
część obrad poświęcono sprawom bieżącym miasta.  
 
Jak zawsze, także i IX sesja Rady Miejskiej Rumi nie była pozbawiona 
emocji. W punkcie dotyczącym przyjmowania protokołów z poprzednich 
sesji, radny Kazimierz Klawiter zaproponował, aby przy sporządzaniu 
dokumentu stosować zasadę z poprzedniej kadencji – dokładnego i 
drobiazgowego notowania każdego słowa wypowiedzianego na sesji. 
Uznał taki zwyczaj za rzetelny i wiarygodny, stosowany od 20 lat przez 
rumski samorząd. Przewodniczący Rady, Tadeusz Piątkowski 
odpowiedział, że w obliczu postępu naukowego, gdy do dyspozycji są np. 
także nagrania z sesji, stosowana forma protokołów jest zasadna. 
Burmistrz Miasta dodała, że właśnie obecna rada powróciła do 
normalności w tym zakresie, przy czym wszystkie istotne wnioski oraz 
głosowania są w protokole umieszczane.  
Długą dyskusją zakończył się także blok poświęcony bezpieczeństwu w 
mieście. Radni, po wysłuchaniu sprawozdań wszystkich służb, poruszyli 
szereg, ich zdaniem, istotnych spraw dla poprawy systemu 
bezpieczeństwa i porządku  w mieście. Przewodniczący Rady Tadeusz 
Piątkowski poddał pod rozwagę, że może warto zastanowić się nad 
reorganizacją pracy funkcjonariuszy służb mundurowych np. poprzez 
zwiększenie patroli, wspólne patrole policji i straży miejskiej, 
zorganizowanie dyżurów strażników miejskich także w soboty i niedziele. 
Dużo emocji przyniosło również głosowanie nad udzieleniem w tym roku 
dotacji Szpitalowi im. F. Ceynowy w Wejherowie. Radni opozycji poddali w 
wątpliwość dotyczące udzielanie wsparcia finansowego placówce, bowiem 
jest to worek bez dna. Burmistrz Miasta Rumi jednak zaprotestowała. Jej 
zdaniem szpital w Wejherowie obejmuje opieką specjalistyczną także 
mieszkańców Rumi, więc nasz samorząd powinien wspierać  placówkę. 
Poprzez podjęcie tej uchwały możemy naprawić błąd popełniony w 
zeszłym roku przez radę minionej kadencji rady, która nie zgodziła się na 
udzielenie pomocy finansowej wejherowskiemu szpitalowi.   
 
Mimo długich dyskusji, jakie rodziły się niemal przy każdym punkcie 
porządku sesji, przyjęto wszystkie przedstawione projekty uchwał.  
Uchwalono m.in.: zmiany miejscowych planów zagospodarowania dla 
obszaru położonego wzdłuż ulicy Kamiennej (Szmelta), obszaru zwanego 
„Jeziorna” (Lotnisko) oraz przebiegu gazociągu (przy Auchan), 
przystąpienie Rumi do spółki PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście, 
udzielenie dotacji Szpitalowi Specjalistycznemu im. Floriana Ceynowy w 
Wejherowie (100 tys. zł), zmiany w budżecie miasta Rumi, zmiany w 
statucie Miasta Rumi, czego wymagają obowiązujące obecnie przepisy 
prawne oraz zmiany w Regulaminie Rady Miejskiej Rumi, usprawniające 
organizację pracy komisji stałych Rady. 



POWIATOWY DZIEŃ STRAŻAKA W RUMI 
 
W tym roku, gospodarzem powiatowych obchodów „Dnia Strażaka” była 
Rumia. Uroczystość odbyła się w pi ątek, 20 maja 2011 r. w Jednostce 
Ratowniczo – Go śniczej nr 2 przy Pl. Kaszubskim 1 .  
Podczas obchodów odbyło się m.in.: wręczenie odznaczeń, wyróżnień  
i awansów w stopniach służbowych funkcjonariuszom rumskiej Jednostki, 
strażakom - ochotnikom z jednostek OSP z terenu powiatu  
i  funkcjonariuszom policji.  
Oficjalnie przekazano także rumskiej jednostce nowy samochód 
ratownictwa wysokościowego  - podnośnik hydrauliczny  o wysokości 25 m 
SHD - 25 MAN, który poświęcił ks. Józef Paliwoda, proboszcz parafii pw. 
Podwyższenia Krzyża Świętego w Rumi. 
Uroczystość w Rumi zaszczycili swoją obecnością władze powiatowe  
i straży, prezesi jednostek OSP.  
 

             
  

II REGATY TRÓJCUP 2011 
 
Załoga „Rumi” była pi ąta w II Regatach TrójCup 2011, które odbyły si ę w 
sobot ę, 14 maja 2011 roku na wodach Zatoki Gda ńskiej. W rywalizacji 
wzięły udział załogi samorz ądów tworz ących Małe Trójmiasto Kaszubskie 
(Rumia, Reda, Wejherowo) i Trójmiasto (Gda ńsk, Sopot, Gdynia).   
 
Organizatorami II Regat TrójCup 2011  były: Stowarzyszenie Gmin „MAŁE 
TRÓJMIASTO KASZUBSKIE” oraz Ośrodek Szkolenia Żeglarskiego Marynarki 
Wojennej w Gdyni. Celem zawodów jest popularyzacja żeglarstwa, a przede 
wszystkim integracja mieszkańców Trójmiasta i Małego Trójmiasta 
Kaszubskiego oraz ich samorządów z Marynarką Wojenną. 
Załogi startowały na jachtach typu Delphia 40, o nazwach wszystkich sześciu 
miast.  
Zawody rozpoczęły się o godz. 10, zakończyły około godz. 14 w Basenie 
jachtowym im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Gdyni. Pogoda dopisała, świeciło 
słońce i wiał lekki wiatr. Zdaniem uczestników regat, nieco za słaby. Jednak 
niezależnie od pogody, zabawa była przednia.  
Załoga s/y „Rumia”  zajęła w regatach piąte miejsce, za załogami: s/y 
„Wejherowo”, s/y „Gdynia”, s/y „Reda”, s/y „Gdańsk”, a przed s/y „Sopot”.  
 

  
Członkami załogi s/y „Rumia” byli m.in. samorządowcy: Burmistrz Miasta 
Rumi El żbieta Rogala – Ko ńczak,  Krystyna Kłosin, posłanka PO z Rumi , 
Zastępca Burmistrza Rumi Ryszard Grychtoł, Przewodnicz ący Zarz ądu 
Komunalnego Zwi ązku Gmina „Dolina Redy i Chylonki” Tadeusz 
Wiśniewski, a do niedawna wiceburmistrz Rumi oraz Wojc iech 
Opajdowski i Bartek Opajdowski  
 

RUMSKIE MAJÓWKI 
 
Wraz z wiosn ą rumianie rozpocz ęli organizowanie imprez piknikowych na 
świeżym powietrzu. Wspólne zabawy organizowały rumskie s zkoły, 
organizacje i domy kultury. 
 
W niedzielę, 1 maja 2011 roku, rumska Kaktusiarnia Państwa Hinzów przy ul. 

Partyzantów na Lotnisku, zorganizowała 
inaugurację sezonu 2011.  
Tradycyjnie już, w czasie Dni Otwartych od 1 
do 3 maja było można nie tylko obejrzeć 
kaktusy, ale także gołębie hodowlane i drób 
ozdobny, które prezentowali zaproszeni 
goście na świeżym powietrzu. Dodatkowo, 2 
i 3 maja można było skosztować najlepszych 
racuchów w Polsce, które własnoręcznie 
smażył Janusz Materne z Połchowa.  

Dni Otwarte Kaktusiarni trwały w godz. 10 - 18.  
 

Ekologiczna Szkoła Społeczna w Rumi 
zaprosiła w sobotę, 14 maja na Majówkę 
Odysejową – Powitanie Wiosny. W 
programie znalazło się mnóstwo atrakcji, 
poczynając od spektakli drużyn biorących 
udział w Odysei Umysłów, poprzez 
konkursy, aukcje, loterię fantową i 
pokazy, jak np. walka mieczem 
otulinowym, po przejażdżki pojazdami 
wojskowymi i quadami. Mieszkancy Rumi 
mogli wpaść do „Ekologa” przy Kujawskiej w Rumi – Janowie w godz. 10 - 14.  
 

Natomiast, w sobotę, 21 maja, Miejski 
Dom Kultury przy ul. Mickiewicza 19 
zorganizował Wiosenny Piknik. Impreza 
miała formę festynu rodzinnego, z 
konkursami, zabawami dla dzieci i 
występami artystycznymi. Piknik odbywał 
się wokół Sceny Letniej obok Dworku pod 
Lipami. Gwiazdą Wieczoru imprezy był 
występ zespołu „Princess” – 
wykonującego utwory grupy „Queen”. 
Majowy piknik przy MDK-u trwał w 

godzinach od 16 do 20. 
 

BIEGAJ Z MAP Ą W RUMI 
 
W maju Rumia włączyła się w Ogólnopolsk ą akcję „Cała Polska biega z 
mapą”. W sobotę, 7 maja na stadionie MOSiR w Rumi i w pobliskim parku 
Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka” Rumia  zorganiz ował  wspóln ą 
zabawę w bieganie na orientacj ę.  
Akcja miała pokazać, jak można aktywnie 
i rodzinnie spędzać czas  
i spotkała się dużym zainteresowaniem. 
Na starcie pojawiły się dzieci, młodzież i 
całe rodziny, w sumie 86 zawodników. W 
tym dniu wszyscy, którzy przyszli byli 
wygranymi. Liczyła się przede wszystkim 
obecność i zaliczenie wytyczonej trasy.  
Młodzi zawodnicy z UKS „Siódemka” 
Rumia rozdawali ulotki z informacjami o tym co to jest bieg na orientację  
i udzielali cennych porad, jak zaliczyć prawidłowo punkty i odnaleźć się  
w terenie. Na mecie czekała „słodka” niespodzianka dla każdego, a na koniec 
wszyscy uczestnicy losowali drobne upominki. Więcej zdjęć i informacji  - na 
stronie klubu www.siodemka.rumia.pl 
 

XVI PUCHAR BAŁTYKU 
 
W trzeci weekend maja , w dniach 20 - 22 maja 2011 roku w Wejherowie  
i Kąpinie odbyły si ę Międzynarodowe Zawody w Biegu na Orientacj ę -  
XVI Puchar Bałtyku. Na starcie stan ęło 914 zawodników z pi ętnastu 
krajów. Zawodnicy rywalizowali w 40 kategoriach wie kowych.  
Przy pięknej pogodzie i zaangażowaniu działaczy i zawodników zawody 
przebiegały w bardzo miłej atmosferze. Nie tylko rywalizacja sportowa, ale 
także piękna pogoda, dobra muzyka i możliwość skorzystania z bufetu były 
okazją do aktywnego spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu. 
Pierwszego dnia uczestnicy spotkali się 
na trasach przebiegających przez park i 
tereny miejskie Wejherowa z metą na 
boisku przy Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym. Był to bieg sprinterski, 
który zgromadził licznych kibiców. 
Drugiego i trzeciego dnia centrum 
zawodów zostało zorganizowane  
w okolicach Leśniczówki Kępino,  
a przylegające tereny leśne były areną 
zawodów. 
Najliczniej na starcie zameldowali się zawodnicy z kategorii K/M-21E. To 
najbardziej prestiżowa kategoria, wśród której znaczna część sprawdzała swoje 

umiejętności i formę przed Mistrzostwami 
Świata Juniorów, które odbędą się  
w lipcu w okolicach Wejherowa. 
Trasy testowali m.in. zawodnicy z kadr 
narodowych Francji, Włoch, Belgii, Łotwy 
i Finlandii. Również kadra naszego kraju 
ścigała się na trasach, by wyłonić 
reprezentantów Polski na zbliżające się 
mistrzostwa świata. Trasy były ciekawe  
i bardzo wymagające, a zawodnicy 

musieli wykazać się umiejętnością nawigacji w terenie  i doskonałą kondycją 
fizyczną. 
Najlepsi zawodnicy w swoich kategoriach otrzymali medale i drobne upominki, 
które wręczali: Wiceburmistrz Rumi – Marcin Fuchs i Radny Powiatu 
Wejherowskiego – Jan Klawiter.  
Organizatorem zawodów był UKS 
„Siódemka” Rumia, współorganizatorami 
byli: Urząd Miasta Rumi, Miasto 
Wejherowo, Urząd Marszałkowski i 
Powiat Wejherowski. Organizatorzy 
dziękują wszystkim, którzy pomagali przy 
organizacji zawodów.  
Informacje o wynikach XVI Pucharu 
Bałtyku 2011 oraz więcej zdjęć można 
znaleźć na stronie internetowej: www.balticcup.org.pl. 



KALENDARZ IMPREZ RUMIA – CZERWIEC 2011 
 
Galeria „U Bibliotekarek”  w godinach otwarcia biblioteki, Miejska 
Biblioteka Publiczna ul. Pomorska 11 
01 – 17 wystawa pokonkursowa „Kaszuby” z okazji rok u Floriana 
Ceynowy  
20 - 30  Galeria Dobrego Humoru 
Miejski Dom Kultury ul. Mickiewicza 19, w godzinach otwarcia MDK 
01 -  30 Wystawa Sekcji Plastycznych  MDK  
 
01 (środa) godz. 10.00 - 14.00; Turniej NBA Rumi 2011 w Piłce 
Koszykowej z Okazji Dnia Dziecka ORLIK 2012  (w ramach ETS)  
ul. Świętopełka 24, org. MOSiR 
godz. 12.00; Nauka gry w tenisa ziemnego pod opiek ą instruktora 
„Pierwszy krok tenisowy”  (w ramach ETS) Korty TKKF „Orzeł”  
ul. Mickiewicza 41, org. MOSiR, TKKF Orzeł  
 
04 (sobota) godz. 09.00 - 15.00; Grand Prix Rumi w Tenisie Ziemnym  
w Ramach Grand Prix Wybrze ża Korty TKKF ul. Mickiewicza 41, org. 
MOSiR, TKKF Orzeł 
godz. 9.30; wycieczka rowerowa na trasie: Rumia - Kazimierz – M oście 
Błota – Rewa – Mosty – Rumia,  zbiórka parking przy SP 9, org. Klub 
Turystyki Rowerowej „Sama Rama” przy DK SM Janowo  
godz. 10.00 - 21.00; IX Batlic Rhythmic Gymnastics Cup Hala 
Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49, org. MOSiR 
godz. 10.00 – 16.00; Wielki Festyn Rodzinny , teren Parafii NMP 
Wspomożenia Wiernych ul. Dąbrowskiego 26, org. Parafia 
godz. 11.00; „Pływanie na byle czym” ; staw przy Miejskim Domu Kultury 
ul.; Polskie Stowarzyszenie Klasy Puck o/Rumia 
godz. 11.00 - 13.00; mecz piłki no żnej juniorów B SL Salos Rumia - 
Błyskawica Reda Rekowo Boisko MOSiR ul. Gdyńska, org. SL Salos 
Rumia 
godz. 11.00 - 13.00; mecz piłki no żnej juniorów B MKS Orkan Rumia - 
Jedynka Reda Stadion MOSiR ul. Mickiewicza 43, org. MKS Orkan Rumia 
 
05 (niedziela) godz. 8.00 – 14.00; Akcja Honorowego Oddawania Krwi  
„Krew Darem Życia”, Poradnia Medycyny Rodzinnej „Panaceum”  
ul. Katowicka 16, org. UM Rumi, Rejonowa Stacja Krwiodawstwa 
Wejherowo, NZOZ Panaceum 
godz. 09.00 - 15.00; Grand Prix Rumi w Tenisie Ziemnym w Ramach 
Grand Prix Wybrze ża Korty TKKF ul. Mickiewicza 41, org. MOSiR, TKKF 
Orzeł 
godz. 10.00 - 19.00; IX Batlic Rhythmic Gymnastic Cup Hala 
Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49, org. MOSiR 
godz. 11.00 - 13.00; mecz piłki no żnej juniorów C1 Liga Pomorska 
grupa I SAPA Rumia Janowo - Beniaminek Starogard Gd ański Boisko 
MOSiR ul. Gdyńska, org. SAPA Rumia Janowo 
godz. 13.00 - 14.00; mecz piłki no żnej juniorów D2 Orkan Rumia SSA - 
Lew L ębork Boisko MOSiR ul. Gdyńska, org. Orkan Rumia SSA 
godz. 20.00; Koncert Jubileuszowy z okazji 90-lecia Konsekracji 
Kościoła w wykonaniu Orkiestry Kameralnej Progress,  w programie 
koncertu: Antonio Vivaldi, Edward Grieg, Piotr Gnaczyński, Giuseppe Verdi 
- „Va pensiero” z opery „Nabucco” wykonanie wspólne z Chórem Św. 
Cecylii, Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Św. ul. Kościelna 20, org. 
Parafia, Zespół Śpiewaczy Św. Cecylia 
 
10 (piątek) godz. 10.00 - 14.00; XV Sztafety Olimpijskie o Puchar 
Dyrektora Stadion MOSiR ul. Mickiewicza 43, org. MOSiR 
 
11 (sobota) godz. 08.00 - 15.00; Powiatowe Zawody Ochotniczych 
Straży Pożarnych Stadion MOSiR ul. Mickiewicza 43, org. OSP 
godz. 09.00; I Turniej Katolickiego Stowarzyszenia Młodzie ży 
Archidiecezji Gda ńskiej w Piłce No żnej ,  Moje Boisko – Orlik 2012  
ul. Stoczniowców 6, org. KSM AG   
godz. 10.00, wycieczka rowerowa trasa: Rumia - Kazimierz – 
Redouj ście – Beka – Mrzezino – Rumia,  zbiórka przy Miejskim Domu 
Kultury ul. Mickiewicza 19, org. MDK 
godz. 17.30 - 19.30; mecz Piłki No żnej Seniorów III Liga Bałtycka 
ORKAN Rumia SSA - Lechia II Gda ńsk Stadion MOSiR ul. Mickiewicza 
43, org. ORKAN Rumia SSA 
 
12 (niedziela) godz. 13.00 – 19.00; Festyn Rodzinny „ Św. Jana Bosko” , 
Moje Boisko – Orlik 2012 ul. Świętopełka 24, w programie: turnieje, 
konkursy, występy, koncerty, org. SL SALOS, Parafia 
godz. 12.30, Zjazd Śpiewaków Kaszubskich  - Msza Św. w Kościele Św. 
Józefa i Św. Judy Tadeusza ul. Podgórna 1, po mszy koncert Chórów; 
godz. 17.30 spotkanie wszystkich Chórów na placu przy Scenie Letniej 
MDK ul. Mickiewicza 19, org. MDK, Rada Chórów Kaszubskich oraz 
Starostwo Powiatowe w Wejherowie  
godz. 17.00 - 19.00; mecz Piłki No żnej Seniorów A Klasa Grupa I MKS 
Orkan Rumia - Stolem Gniewino Stadion MOSiR ul. Mickiewicza 43, org. 
MKS Orkan Rumia 
 
18 (sobota) godz. 09.00 - 15.00; Mistrzostwa Rumi Amatorów w Tenisie 
Ziemnym w Ramach Grand Prix Wybrze ża Korty TKKF ul. Mickiewicza 
41, org. MOSiR, TKKF Orzeł 

godz. 9.30; wycieczka rowerowa na trasie: Rumia - Reda – Mo ście 
Błota – Połchowo – Rekowo – Rumia,  zbiórka parking przy SP 9, 
org. Klub Turystyki Rowerowej „Sama Rama” przy DK SM Janowo 
 
19 (niedziela) godz. 09.00 - 15.00; Mistrzostwa Rumi Amatorów  
w Tenisie Ziemnym w Ramach Grand Prix Wybrze ża Korty TKKF  
ul. Mickiewicza 41, org. MOSiR, TKKF Orzeł 
godz. 12.00 - 18.00; Turniej Ta ńca Szczepan Hala Widowiskowo-
Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49, org. Centrum Tańca Szczepan 
 
22 (środa) godz. 19.00; Festyn Parafialny,  teren Parafii Św. Józefa i Św. 
Judy Tadeusza ul. Podgórna 1, w programie min. występ Rosyjskiego 
Zespołu Ludowego KALINKA z Kaliningradu, org. Parafia 
 
23 (czwartek) godz. 16.00 – 24.00, SOBÓTKA – Stra żacki Festyn  
z Pomp ą, Festyn rodzinny w parku przy ul. Filtrowej w programie imprezy: 
prezentacja sprzętu pożarniczego, kąpiel w pianie, pokaz ratownictwa 
wysokościowego, konkursy strażackie, Rosyjski Zespół Ludowy KALINKA 
z Kaliningradu, Dorota Theisebach - uczestniczka programu TV, „Bitwa na 
głosy”- drużyna Maćka Miecznikowskiego, „OBSESJA” - największe 
przeboje The Beatles, gość wieczoru - Kabaret „KOŃ POLSKI”, 
„OBSESJA” -  cz.II, Grupa „SAMBA” - muzyka dla każdego, org. DK SM 
Janowo, MDK 
 
25 (sobota) godz. 10.00, wycieczka rowerowa trasa: Rumia - Ł ężyce, 
Koleczkowo, Marchowo, Piekiełko, Stara Piła - Rumia , zbiórka przy 
Miejskim Domu Kultury ul. Mickiewicza 19, org. MDK 
 
26 (niedziela) godz. 10.00; Koncert „Letni” Chóru Świętojańskiego  
z cyklu „10-ciu Koncertów na 10-lecie” , Kościół Św. Jana z Kęt,  
ul. Stoczniowców 23; org. Chór Świętojański, Parafia 
godz. 16.00, Koncert Orkiestry D ętej  pod dyrekcją Tadeusza Gruczy  
w parku przy ul. Starowiejskiej obok siedziby Miejskiego Domu Kultury  
 
27 - 30 godz. 09.00 - 14.00; AKCJA LATO 2011 - Wakacje z Tenisem 
Korty TKKF ul. Mickiewicza 41, 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/index.php?w=r&b=3000&mn=3  
Szczegółowe informacje mo żna uzyska ć bezpośrednio  
u organizatorów. Organizatorzy zastrzegaj ą sobie prawo do zmian  
w programie. 
 

PIĘKNO W SPORCIE, CZYLI: 
IX BALTIC RHYTMIC GYMNASTICS CUP 2011 

 
Reprezentacje czternastu krajów świata: Azerbejd żanu, Egiptu, 
Gruzji, Izraela, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Rosji, R umunii, Słowacji, 
Ukrainy, USA, Uzbekistanu i Polski, przyjad ą do Rumi w dniach 4 – 5 
czerwca 2011 roku.  
 
W tych dniach odbędzie się w Rumi IX Międzynarodowy Turniej 
Gimnastyki Artystycznej w układach zbiorowych i ind ywidualnych  (9th 
Balic Rhytmic Gymnastics Cup 2011).  Miejscem rywalizacji będzie hala 
widowiskowo-sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.  
Organizatorami turnieju są: Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej 
Gdynia oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rumi.  
Patronat honorowy  nad imprezą objęli : Marszałek Województwa 
Pomorskiego, Prezydent Miasta Gdyni, Starosta Powiatu Wejherowskiego, 
Prezydent Miasta Wejherowa, Burmistrz Miasta Rumi, Prezes Polskiego 
Związku Gimnastycznego, Rektor AWFiS w Gdańsku i Dyrektor Zespołu 
Ogólnokształcących Szkól Sportowych w Gdyni.  
Wstęp na Baltic Rhytmic Gymnastics 2011 jest wolny, a organizatorzy 
zapraszają wszystkich wielbicieli gimnastyki artystycznej do podziwiania 
międzynarodowych występów. 
 

HOSPICJUM ŚW. WAWRZYŃCA DZIĘKUJE 
 
Stowarzyszenie Hospicjum św. Wawrzy ńca w Gdyni gor ąco dzi ękuje 
Wszystkim ofiarodawcom z Rumi, którzy wsparli finan sowo placówk ę 
w czasie akcji na terenie Centrum Handlowego Auchan  Port Rumia, 
która odbyła si ę w dniach 6 - 8 maja 2011 roku. W ramach akcji Pola  
Nadziei wolontariusze hospicjum kwestowali na rzecz  swoich 
nieuleczalnie chorych podopiecznych. Do puszek zebr ano 2 536,73 zł. 
Fundusze zostan ą przeznaczone na zakup drobnego sprz ętu 
medycznego.  



 


