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Boże NarodzeNie tuż, tuż...

Wielkimi krokami zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. 
Ten czas kojarzy się nie tylko z rodzinnymi spotkaniami przy 
stole, prezentami, życzeniami i Pasterką. Tradycji i zwycza-
jów, które przetrwały do naszych czasów, jest znacznie 
więcej. Jakie zatem świąteczne tradycje są pielęgnowane 
w naszych domach na Kaszubach i Pomorzu od wieków?
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Pomorska Po remoncie

Zakończył się remont powiatowej 
drogi – ulicy Pomorskiej w Rumi. 
Jest to kolejna ulica na terenie po-
wiatu wejherowskiego, która zosta-
ła zmodernizowana dzięki rządo-
wemu wsparciu. Pomorska zyskała 
nową nawierzchnię, doświetlono 
też przejścia dla pieszych.  
str. 2

60 mln zł na inwestycje

Głównym punktem grudniowej 
sesji Rady Miejskiej Rumi było 
przyjęcie projektu przyszłorocz-
nego budżetu gminy. Mimo pan-
demii urząd miasta zabezpieczył 
rekordowo wysoką kwotę na wy-
datki inwestycyjne – blisko 60 
milionów złotych.
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W III edycji  konkursu #cojaczy-
tam! I miejsce w kategorii wieko-
wej 15-19 lat otrzymała kampania 
zaczytaniw1lo, przygotowana 
przez drużynę z I Liceum Ogól-
nokształcącego w Rumi. Zadanie 
konkursowe polegało na przepro-
wadzeniu akcji promującej czy-
telnictwo i udokumentowanie jej 
w mediach społecznościowych. 
Projekt wykonały: Aicha Porty-

kus, Kaja Przybysz, Natalia Mich-
niewicz, Aleksandra Karwowska 
i Klaudia Szymikowska pod opie-
ką Pani Moniki Pranczke i Barba-
ry Niewiedziały.  

– Czytanie książek jest waż-
nym elementem naszego życia, 
środkiem do zdobywania wiedzy 
o otaczającym nas świecie – mówi 
dyrektor Powiatowego Zespołu 
Szkół nr 1 w Rumi Lucyna Pen-

kowska. – Dlatego bardzo się cie-
szę, że uczennice z naszego liceum 
wygrały w ogólnopolskim kon-
kursie promującym czytelnictwo.

Konkurs kierowany jest do 
osób w wieku 9-19 lat, będących 
uczniami danej szkoły, instytucji 
oświatowej lub biblioteki. 

Warto dodać, że uczennice 
z Rumi rywalizowały z 77 zespo-
łami z całej Polski. 

Powiat Wejherowski
www.powiatwejherowski.pl /powiatwejherowski

Na to zadanie Powiat Wejherowski po-
zyskał dofinansowanie z Funduszu Dróg 
Samorządowych w wysokości 1,7 mln zł.

– Inwestycje drogowe stanowią w na-
szym budżecie dużą część wydatków in-
westycyjnych, dlatego każde pozyskane 
środki zewnętrzne to dla nas duże wspar-
cie. Dzięki dodatkowym funduszom mo-
żemy realizować więcej zadań drogowych 
dla naszych mieszkańców – podkreśla 
Starosta Wejherowski Gabriela Lisius. 

W ramach inwestycji został wyremon-
towany odcinek od ronda Unii Europej-
skiej do ronda Rotmistrza Witolda Pilec-
kiego w Rumi Janowie.

– Położono nową nawierzchnię, chod-
niki, ścieżki rowerowe i przebudowano 
zatoki autobusowe – mówi Wicestarosta 
Wejherowski Jacek Thiel. – Zadanie roz-
szerzyliśmy także o dodatkowy zakres 
prac, tj. doświetlenie przejść dla pieszych 
oraz rozbudowę sygnalizacji świetlnej, 

wszystko z myślą o bezpieczeństwie pie-
szych użytkowników drogi – dodaje wi-
cestarosta.

Inwestycja realizowana była we współ-
pracy z Miastem Rumia. Łączny koszt 
zadania to blisko 3,5 mln zł.

Warto dodać, że Powiat Wejherowski 
systematycznie wnioskuje o środki ze-
wnętrzne na remonty dróg, czego wyni-
kiem jest coraz lepsza i bezpieczniejsza in-
frastruktura drogowa na terenie powiatu.

Zakończył się remont powiatowej 
drogi – ulicy Pomorskiej w Rumi

Kolejna droga na terenie powiatu wejherowskiego została wyremontowana dzięki rządowemu wsparciu. Chodzi o ulicę Pomorską 
w Rumi, która zyskała nie tylko nową nawierzchnię, ale również doświetlono przejścia dla pieszych.
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I LO w Rumi wygrało w ogólnopolskim konkursie czytelniczym 
Zespół z I Liceum Ogólnokształcącego im. Książąt Pomorskich w Rumi został zwycięz-
cą ogólnopolskiego konkursu czytelniczego #cojaczytam! Patronat honorowy nad 
konkursem objął Minister Edukacji Narodowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego oraz Polska Izba Książki.
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Pomimo pandemii koronawirusa urząd mia-
sta zabezpieczył rekordowo wysoką kwotę na 
wydatki inwestycyjne – blisko 60 mln zł. Dzię-
ki tym pieniądzom zrealizowane zostaną m.in. 
kolejne etapy budowy węzłów integracyjnych 
oraz zagospodarowanie Wzgórza Markowca.

Według prognoz wszystkie przyszłoroczne 
wydatki szacowane są na blisko 285,5 mln zł. 
Jak ta liczba przełoży się na rzeczywistość? Naj-
większe bieżące wydatki, podobnie do lat ubie-
głych, będą generowały oświata (przeszło 88,3 
mln zł) oraz świadczenia społeczne (74,9 mln 
zł). Z mniejszymi regularnymi kosztami będą 
się wiązały m.in. gospodarka odpadami komu-

nalnymi (15 mln zł), transport i łączność (6,5 
mln zł), kultura fizyczna (4,8 mln zł), kultura 
(2,9 mln zł) czy też oświetlenie ulic, placów 
i dróg (2,4 mln zł).

Mimo trudnej sytuacji gospodarczej w kra-
ju oraz znacznych wydatków bieżących Ru-
mia będzie realizowała kolejne inwestycje. 
Prawie 28,5 mln zł zabezpieczono w przy-
szłorocznym budżecie na poprawę stanu 
gminnych dróg, w tym budowę węzłów in-
tegracyjnych, stworzenie układu drogowego 
przy przedszkolu Iskierka, a także budowę 
i modernizację nawierzchni na ul. Katowic-
kiej, Harcerskiej, Kombatantów, Szkolnej, 

Młyńskiej i Zakole. Wśród największych wy-
datków inwestycyjnych znalazła się również 
gospodarka gruntami i nieruchomościami, 
która ma kosztować około 19 mln zł – pod 
tą pozycją kryją się m.in. rewitalizacja Zagó-
rza i zagospodarowanie Wzgórza Markow-
ca oraz wykupy gruntów pod budowę dróg. 
Z kolei przeszło 1,6 mln zł zabezpieczono, by 
wesprzeć realizację powiatowych inwestycji 
na terenie Rumi, w tym budowę ścieżki ro-
werowej wzdłuż ul. Dębogórskiej oraz mo-
dernizację ul. Sabata. Niezmiennie istotnym 
dla miasta kierunkiem będzie także ekologia. 
Samorząd przeznaczy około 6 mln zł na mon-
taż instalacji fotowoltaicznych na prywatnych 
budynkach mieszkalnych i szkołach.

– Pozostałe pieniądze, które zabezpieczyliśmy 
na wydatki inwestycyjne, zostaną spożytkowa-
ne między innymi na budowy i przebudowy 
pojedynczych ulic, wykonanie różnych do-
kumentacji projektowych, przygotowania do 
budowy nowego urzędu miasta, modernizację 
placówek oświatowych i kolektora DN 800, 
budowę oświetlenia ulicznego czy odwodnie-
nie terenów zlewni Zagórskiej Strugi – wylicza 
Ariel Sinicki, wiceburmistrz Rumi do spraw in-
westycji. – Pomimo trudnych czasów staramy 
się utrzymać dotychczasowe tempo realizacji 
inwestycji. 

Projekt przyszłorocznego budżetu został po-
zytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę 
Obrachunkową w Gdańsku oraz Komisję Fi-
nansowo-Budżetową Rady Miejskiej Rumi.

/raf/

Odważny budżet na 2021 r.
INWESTYCJE | Głównym punktem grudniowej sesji Rady Miejskiej Rumi było przyjęcie projektu przy-
szłorocznego budżetu gminy. Najwięcej zostanie wydane na oświatę, świadczenia społeczne i inwestycje.

fo
t. 

U
M

 R
um

ia

Nowy wóz bojowy dla strażaków

Pierwsza społeczna lodówka

BEZPIECZEŃSTWO | Rumscy strażacy otrzymali nowy samochód ratowniczo-gaśniczy.

POMOC | W mieście ustawiono lodówkę, w której każdy może zostawić żywność dla potrzebujących.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 
w Wejherowie wzbogaciła się o dwa nowe wozy bo-
jowe. Pojazd marki MAN będzie użytkowany przez 
wejherowskich strażaków, natomiast nowoczesna 
Scania trafiła do komendy w Rumi.

Uroczyste przekazanie wozów, z udziałem strażaków 
oraz przedstawicieli władz, miało miejsce 11 grud-
nia w siedzibie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 
w Wejherowie. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy, 
który będzie jeździł po ulicach Rumi, wyposażony jest 
m.in. w zbiornik na wodę o pojemności ponad 5000 
litrów, 500-litrowy zbiornik na środek pianotwórczy, 
autopompę, system z linią szybkiego natarcia do po-
dawania wody i piany, a także działko wodno-piano-
we oraz maszt oświetleniowy. To jedyny w tej części 
powiatu wejherowskiego pojazd gaśniczy posiadający 
tak duży zapas wody. Dzięki niemu zdecydowanie 

zwiększy się bezpieczeństwo mieszkańców oraz stra-
żaków uczestniczących w działaniach gaśniczych i ra-
towniczych. Zakup samochodu został dofinansowany 
z budżetu Urzędu Miasta Rumi w kwocie 150 tys. zł.

– Zdajemy sobie sprawę, jak ciężką, ważną i nie-
bezpieczną pracę wykonują strażacy, dlatego każde-
go roku staramy się ich wspierać w zakupie sprzętu, 
by zarówno oni, jak i wszyscy nasi mieszkańcy, byli 
w jak największym stopniu zabezpieczeni przed róż-
nego rodzaju żywiołami – powiedział wiceburmistrz 
Ariel Sinicki, który uczestniczył w uroczystym prze-
kazaniu nowego wozu bojowego dla Jednostki Ra-
towniczo-Gaśniczej nr 2 w Rumi.

Tego samego dnia wóz ratowniczo-gaśniczy, który 
przez ostatnich 15 lat służył rumskim strażakom, zo-
stał uroczyście przekazany ochotnikom z Orla.

/raf/

Przeszklona witryna chłodnicza znajduje się 
w ogólnodostępnym miejscu, przy Zespole Szkół 
Salezjańskich (od strony ul. Dąbrowskiego, obok 
boiska do koszykówki). Chętni mogą tam zosta-
wiać przez całą dobę żywność (konserwy, pieczywo, 
owoce, jogurty, sery czy też przygotowane w domu 
potrawy i przetwory; nie należy natomiast wkładać 

surowego mięsa i jajek, przetworów z niepasteryzo-
wanego mleka oraz jedzenia w otwartych puszkach 
czy słoikach). Trzeba pamiętać, aby przekazywane 
jedzenie nie było przeterminowane, a gotowe potra-
wy były szczelnie zapakowane i opisane. Szczegó-
łowe zasady dotyczące korzystania ze społecznych 
lodówek są umieszczane na drzwiach urządzeń.
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Wśród ograniczeń jest między innymi zakaz wychodzenia z domu 
w sylwestrowy wieczór i noc. 

Po świętach Bożego Narodzenia – od 28 grudnia do 17 stycznia – ma 
obowiązywać narodowa kwarantanna. Zostaną zamknięte galerie handlo-
we (będą mogły tam funkcjonować jedynie sklepy spożywcze, drogerie 
i apteki), hotele (również dla ruchu służbowego) oraz stoki narciarskie. 

Natomiast w sylwestrowy wieczór wprowadzony ma być zakaz wy-
chodzenia z domu. Nie będzie wolno wyjść od godz. 19.00 w ostatni 
dzień roku (31 grudnia) aż do godz. 6.00 w pierwszy dzień Nowego 
Roku (1 stycznia). 

Dla wszystkich osób, które będą przyjeżdżały do Polski transportem 
zorganizowanym, będzie obowiązek odbycia 10-dniowej kwarantanny. 

Infrastruktura sportowa dostępna tylko w ramach sportu zawodowego.
/raf/

Narodowa 
kwarantanna
PaNDEMIa | Przedstawiciele rządu ogłosili w ubiegłym tygodniu 
wprowadzenie nowych, bardzo restrykcyjnych obostrzeń. 
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Dzięki zaangażowaniu rumian udało się 
już zapełnić dwa takie pojemniki, a ich 
zawartość, jak i następnych koszy, zostanie 
przekazana na szczytny cel. Pierwszą osobą, 
która skorzysta z tej formy pomocy w Rumi, 
jest Dominik. Ten 20-letni student Wyższej 
Szkoły Bankowej w Gdyni urodził się jako 
wcześniak, a powikłania i niedotlenienie 
spowodowały dziecięce porażenie mózgowe. 

W konsekwencji Dominik musi poruszać się 
na wózku inwalidzkim. Mimo to rumianin jest 
aktywny oraz chętnie pomaga innym jako 
wolontariusz m.in. w gdyńskim hospicjum 
dziecięcym Bursztynowa Przystań i zbierając 
datki podczas corocznych finałów Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Dzięki pieniądzom pozyskanym ze sprzedaży 
nakrętek rumianin chciałby spełnić jedno ze 
swoich marzeń – zakupić wózek wyposażony 
w specjalistyczne oparcie pozwalające utrzy-
mać kręgosłup we właściwej pozycji. Koszt 
takiego pojazdu to ponad 24 tysiące złotych, 
obecnie studentowi brakuje 19 tysięcy. 
Kosze na nakrętki są dostępne w czte-
rech lokalizacjach: przy dworcu głównym 
PKP, w parku Żelewskiego (ul. Filtrowa), 
przy ul. Różanej (tzw. zielona wyspa) oraz 
nieopodal hali Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Rumi. 
/raf/

Kupią wózeK inwalidzKi za naKrętKi
SpOŁeCzeŃStwO | w grudniu w miejskiej przestrzeni pojawiły się cztery specjalne 
pojemniki na nakrętki. pierwsze efekty już widać - zakupiony zostanie wózek inwalidzki.

fot. UM Rumia
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OgłOszenie U/2020/DB

Jak zatem przed laty świętowali nasi 
pradziadowie i jakie tradycje przetrwały 
do dziś? Zanim wszyscy zbierzemy się 
przy wigilijnym stole, by złożyć sobie ży-
czenia i przełamać się opłatkiem, zasta-
nówmy się nad zwyczajami, które w tych 
szczególnych chwilach towarzyszą nam 
od wieków.

A na Kaszubach (i całym Pomorzu) są 
to tradycje wyjątkowo bogate i obfitujące 
w ciekawe obrzędy.

darCie pierza
Kaszubską osobliwością było to, że ob-

rzędy związane ze świętami rozpoczynały 
się bardzo wcześnie - już w czasie Adwen-
tu, kiedy to kobiety wieczorami zbierały 
się przy darciu pierza. Wykonywaniu tej 
czynności towarzyszyły pełne emocji dys-
kusje, żarty i sąsiedzko - rodzinne plotki. 
Jeżeli akurat nie darło się pierza, gospody-
nie wyciągały kołowrotki i przędły wełnę, 
z której potem robiły na drutach swetry 
i skarpetki.

W okresie przedświątecznym trwało 
wielkie sprzątanie, bowiem od Wigilii aż 
do Trzech Króli nie wolno było ani prać, 
ani szyć, ani prząść. Zgodnie z dawnym 
zwyczajem, kilkanaście dni przed święta-
mi każdą checz odwiedzał Gwiżdż, który 
dzwonkami i gwizdaniem oznajmiał przy-

bycie gwiazdki. Gwiżdż pytał gospodarzy, 
czy zechcą przyjąć kolędników: "Chceta 
we gwiazdka widzec?".

Już od początku Adwentu po kaszub-
skich domach chodziły dzieci niosąc 
szopki, najczęściej gliniane, z figurkami 
Matki Boskiej, Józefa i małego Jezusa. 
Chodzenie z szopką połączone było ze 
śpiewaniem kolęd oraz ze spektaklem 
z udziałem Heroda, diabła i śmierci. Go-
spodarze w zamian obdarowywali dzieci 
słodyczami lub drobnymi monetami.

SianKO i 12 pOtraw
W Wigilię kaszubski gospodarz przy-

nosił do domu snopek nieomłóconego 
zboża, który potem stał w kącie przez całe 
święta, miał zapewnić dobrobyt. Zgodnie 
z tradycją na stole powinno było znaleźć 
się dwanaście – oczywiście postnych – 
potraw, czyli tyle, ilu było apostołów. 
Nieodłącznym atrybutem wigilijnego 
stołu był mak, a dokładniej – potrawy zeń 
przygotowane. Z makówek robiło się po-
tem ozdoby na “dankę” czyli na choinkę. 
Pod obrusem nie mogło zabraknąć sian-
ka. Zaś na stole, prócz karpia pojawiał się 
zazwyczaj barszcz z grzybami, zupa rybna 
z lanymi kluseczkami, śledź, bulwy (czyli 
ziemniaki), kapusta z grzybami, buraki 
tarte i kompot z suszonych owoców. Nie 

mogło też zabraknąć kaszubskiego chle-
ba (z dodatkiem ziemniaków). Dbano, by 
zostawić dodatkowe nakrycie dla stru-
dzonego wędrowca, zaś resztki jedzenia 
świątecznego – a z czasem także opłatek 
- zanoszono domowemu inwentarzowi. 
Wierzono, że zwierzęta w tę noc mówią 
ludzkim głosem, jednak na Kaszubach 
nie wolno było ich podsłuchiwać, gdyż 
mogłoby to przynieść nieszczęście.

KOlędniCy i jaSeŁKa
W czasie kolacji przychodzili kolędni-

cy. Najważniejszy był Gwiazdor, który 
dawał prezenty i przepytywał z pacierza. 
Oprócz niego do chaty wchodził Dziad 
z Babą, kominiarz, bocian (przynosił 
szczęście), Żyd z niedźwiedziem (zapew-
niał siłę i urodzaj) oraz diabeł. Późnym 
wieczorem Kaszubi zwykli iść do ko-
ścioła na Pasterkę, by radośnie powitać 
narodzonego Jezusa Chrystusa. Pierwszy 
dzień świąt tradycyjnie poświęcony był 
rodzinie i sąsiadom. Od drugiego dnia 
Bożego Narodzenia swoją wędrówkę po 
domach zaczynali trzej królowie - Mel-
chior, Kacper i Baltazar.

Mówiąc o zwyczajach, nie można zapo-
mnieć o jasełkach. Za twórcę przedsta-
wień bożonarodzeniowych uważany jest 
św. Franciszek z Asyżu. Ich treścią była 

historia narodzenia Jezusa w Betlejem 
i spisku Heroda. W XVIII wieku bisku-
pi polscy zakazali wystawiania jasełek 
w kościołach, ponieważ do treści coraz 
chętniej wprowadzano sceny i postacie 
ludowe, często związane z wierzeniami 

pogańskimi. Wtedy z szopkami poza mu-
rami kościołów zaczęli kolędować żacy 
i czeladnicy. Teksty jasełkowe, najczęściej 
gwarowe, były przeważnie anonimowe 
i często przerabiane.

Rafał Korbut

Boże Narodzenie – tradycje i zwyczaje
POMORZE | Święta Bożego Narodzenia kojarzą się nie tylko z rodzinnymi spotkaniami 
przy stole, prezentami, życzeniami i Pasterką. Tradycji i zwyczajów, które przetrwały do 
naszych czasów, jest znacznie więcej. 

Dlaczego stroimy choinkę?
POMORZE | Ta „prawdziwa” (wycięta z lasu), z tworzywa, a może jeszcze inna, awangardowa i nowo-
czesna? Choinka – bo o niej mowa – to dla wielu osób nieodłączny element Świąt Bożego Narodzenia.

Najczęściej choinka to przystrojony bombkami, 
światełkami i błyszczącymi łańcuchami świerk. 
Przez lata coraz popularniejsze stały się też jodły, 
sosny i inne drzewa iglaste. Ale dlaczego ustawiamy 
w domu choinkę i skąd wziął się ten zwyczaj? 

W wielu kulturach drzewo, zwłaszcza iglaste, jest 
uważane za symbol życia, odradzania się i płod-
ności. Historycy wskazują, że w zapisach drzewko 
bożonarodzeniowe pojawiło się w XVI wieku. Ale 
prawdopodobnie już znacznie wcześniej występo-

wało jako rajskie „drzewo poznania dobra i zła” 
w misteriach o Adamie i Ewie, wystawianych w Wi-
gilię Bożego Narodzenia. 

Tradycja świątecznych choinek narodziła się w Al-
zacji (kraina historyczna w północno-wschodniej 
Francji). W okresie świątecznym ustawiano drzewka 
i wieszano na niej ozdoby z papieru i jabłka (co sta-
nowiło nawiązanie do rajskiego drzewa). Ponieważ 
wielkim zwolennikiem tego zwyczaju był Marcin 
Luter, choinki szybko stały się popularne w prote-
stanckich Niemczech. Co ciekawe, wieszano je pod 
sufitem... czubkiem do dołu!

Później obyczaj przejął kościół katolicki. Wów-
czas tradycja ubierania choinki rozprzestrzeniła się 
w różnych krajach Europy Północnej i Środkowej. 
W XIX wieku świąteczne drzewko stało się popu-
larne w Anglii i Francji, a następnie w krajach Eu-
ropy Południowej. Do Polski tradycję przenieśli nie-
mieccy protestanci na przełomie XVIII i XIX wieku 
(w okresie zaborów) i początkowo spotykana była 
jedynie w miastach. Dopiero później zwyczaj ten 
przeniósł się na wieś, wypierając tradycyjną polską 
ozdobę, jaką była podłaźniczka czy jemioła. Warto 
dodać, że znacznie starszym słowiańskim zwycza-
jem było dekorowanie snopu zboża. 

Dziś na choince wieszamy najczęściej szklane 
bombki, kolorowe gwiazdki, szklane i plastikowe 
ozdoby, kolorowe i lśniące łańcuchy, ręcznie wykona-
ne aniołki, srebrne i złote włosy anielskie, itp. Kiedyś 
drzewko zdobiło się inaczej. Na iglastych gałęziach 
wieszano ciastka, pierniczki, orzechy, rajskie jabłusz-
ka, własnoręcznie wykonywane w czasie adwentu 
ozdoby z bibuły, kolorowych papierów, piórek, wy-
dmuszek, słomy i źdźbeł traw, kłosów zbóż itp. 

/raf/
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Koncert pt. „Ot Rodzenie” to spektakl muzyczny będący 
„studium” rodzenia się dźwięku, utworu, wydarzenia. Wraz 
z kamerą widzowie będą  śledzić proces rodzenia się myśli, 
idei, proces prób i wykluwania się ostatecznego efektu.
– Sztuka i kultura od dawna były tworzone ku pokrzepieniu 
serc – mówi reżyser spektaklu Adam Łoniewski. – Sztuka 
powinna być nośnikiem nadziei. Przed nami na pewno 
niezwykłe święta Bożego Narodzenia, być może jedyne 
takie. Dbając o bezpieczeństwo swoje i wszystkich wokół, 
jesteśmy zobowiązani do tego, żeby zaśpiewać ze wszyst-
kimi kolędę, że Bóg się rodzi w ciemności.
Wydarzenie zbudowane jest na czterech utworach bę-
dących kolędami z różnych zakątków świata – Hiszpanii, 
Francji, Indii oraz Polski. Są one znane i rzadko śpiewane, 
ale piękne i egzotyczne zarazem. Kolędy rozumiane jako 
pieśni o rodzeniu się Boga. W treści spektaklu znajdzie-
my odniesienie do tradycji bożonarodzeniowej, pokazana 
zostanie również jej uniwersalność. Spektakl opowie kilka 
historii o rodzeniu się nowego życia, kreacji, powstawaniu, 
odradzaniu się, końcu pewnej ery i rodzeniu się nowej. 
O tym, że czas jest kołem i nieustającym cyklem przemian.
W nagraniach udział wzięli artyści, których publiczność 
rumskiego domu kultury mogła zobaczyć w koncercie 
niepodległościowym „A ty siej”.
– Uczestnicy tego wydarzenia prezentują bardzo wysoki 
poziom artystyczny – podkreśla Agnieszka Skawińska, dy-
rektor Miejskiego Domu Kultury w Rumi. – To jest główny 
powód naszej współpracy z artystami, którzy zjechali do 
nas z całej Polski. Drugi powód to oczywiście bezpieczeń-
stwo, ponieważ w tym gronie pracujemy od dawna, zadbali-
śmy o bezpieczne warunki podczas nagrań koncertu, czyli 
między innymi wietrzenie czy dezynfekcje.
Premiera koncertu pt. „Ot Rodzenie” odbędzie się 21 grud-
nia o godzinie 11:11. Organizatorzy wydarzenia zapraszają 
na kanał YouTube MDK Rumia oraz na swój facebookowy 
profil, gdzie materiał zostanie zamieszczony.
/raf/

ŚwiąteCzny KOnCert 
„Ot rOdzenie”
Kultura | z okazji świąt Bożego narodzenia Miejski dom 
Kultury w rumi przygotował specjalny koncert, który 
zostanie zaprezentowany za pośrednictwem internetu.

fot. UM Rumia
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Betlejemskie Światło Pokoju
ŚWIĘTa | Do Rumi dotrze dziś Betlejemskie Światło Pokoju. Każdy będzie mógł je zanieść do swojego domu. Akcja organizowana jest już po raz 29.

Uroczyste przekazanie tego symbolu 
międzynarodowego pojednania nastąpi 
dziś – w poniedziałek 21 grudnia - o godzi-
nie 17:15 pod Miejskim Domem Kultury. 
W spotkaniu będą uczestniczyć przedsta-
wiciele władz miasta oraz harcerze. Do go-
dziny 19:00 skauci ze Związku Harcerstwa 
Polskiego będą czekać na wszystkich, którzy 
zechcą zanieść Światło do swoich domów.

Historia Światła zaczyna się w Betlejem, 
mieście położonym w Autonomii Palestyń-
skiej, które przez lata znajdowało się w cen-
trum napięć politycznych, konfliktów zbroj-
nych oraz ataków terrorystycznych. Właśnie 
tam ponad dwa tysiące lat temu narodził się 
Jezus Chrystus. Tam też, w Grocie Naro-
dzenia Pańskiego, płonie wieczny ogień, od 
którego co roku odpala się jedną malutką 
świeczkę, a niesiony przez skautów płomień 
obiega niemal cały świat.

Sam moment odpalania Światła w Be-
tlejem jest wyjątkowy. Dla tej idei ludzie 
potrafią na chwilę się zatrzymać, a także 
powstrzymać złość i gniew. W 29-letniej 
historii tej inicjatywy, w zmieniających 
się warunkach politycznych, nigdy nie 
zdarzyło się, by Światło nie wyruszyło 
z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze 
Światła znak pokoju, poświadczenie wza-
jemnego zrozumienia i symbol pojedna-
nia między narodami.

Skauci z całej Europy, a wśród nich har-
cerki i harcerze ZHP, pragną podzielić 
się Światłem ze wszystkimi. Niosąc lam-
piony do parafii, szkół, szpitali, urzędów 
i domów, dzielą się radosną nowiną oraz 
krzewią największe uniwersalne warto-
ści: braterstwo i pokój. Nie inaczej będzie 
w tym roku.

/raf/
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NEKROLOGI 
KONDOLENCJE

zadzwoń: 660 731 138 lub napisz: d.bieszke@expressy.pl

SprzedaM chodnik dywanowy, beżo-
wo-brązowy, 1x6 m, tel. 576 204 945

zŁOta rączka, drobne naprawy, sprzą-
tanie obejścia, piwnic, transport, prace 
w ogrodzie, okolice Luzina, Wejherowa, 
tel. 693 737 381

SprzedaM lodówkę, dwudrzwiową, 
typ daewoo, cena do uzgodnienia, stan 
idealny, tel. 885 557 151, tel. 58 714 41 
54

SprzedaM materac rehabilitacyjny, 
grzejnik z lampą karbonową, moc. 900 
W, nowa, tel. 502 647 767

SprzedaM szafę 2-drzwiową, na obu-
wie i kurtki, 135x135, brązowa, bardzo 
tanio, tel. 517 782 024

SprzedaM grobowiec w Pierwoszy-
nie, 4 osobowy, tel. 607 291 564

NIERUCHOMOŚCI

Kupię

dziaŁKę na kaszubach z domkiem let-
niskowym, tanio, kupię, tel. 512 328 022

Kupię mieszkanie za gotówkę, w Trój-
mieście, do remontu, zadłużone, tel. 572 
48 55 29

SKup mieszkań za gotówkę, w trójmie-
scie i okolicach, tel. 510 894 627

SprzedaM

SprzedaM działkę budowlaną Kę-
błowo Nowowiejskie, 3 km od Lęborka 
1033 m, cena 59 tys. tel. 602 306 210

dO wynajęCia

dO wynajęCia garaż z działką o pow. 
616 m2, Reda 12 Marca, Jaśminowa, tel. 
602 306 210

MOTORYZACJA

SprzedaM

jawa 50/ Typ 220, 43 lat, 2T, 2 os. ,far-
big blau-zitrone, cena 3667 zł, Tczew, 
tel. 574 797 077

Kupię

SKup, złomowanie aut, pomoc drogo-
wa, tel. 789 345 593

EDUKACJA

pOrady z matematyki, fizyki i chemii 
udzielę uczniowi przez telefon. Tel: 58 
677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

SprzedaM komputer, dysk 120 GB, kla-

wiatura Vobis, monitor LCD TV Samsung 
z pilotem, 500 zł, 505-56-70-34 

USŁUGI

uSŁugi dekarsko – ciesielskie, tel. 697 
753 504

OpaKOwania jednorazowe, tel. 501 
175 330

KOtŁOwnie, instalacje, wod-kan, ga-
zowe, pompy ciepła, całe Trójmiasto 
i okolice, tel. 601 677 964

prOfeSjOnalna fotografia okolicz-
nościowa: śluby, wesela, sesje plenero-
we, chrzty, komunie, tel. 697

RÓŻNE

SprzedaM drewno opałowe, 
gałęziówkę, sosnę, buk, 130 zł, 
tel. 729 888 783

drewnO opałowe buk, sosna i gałę-
ziówka, porąbane, ułożone, możliwy 
transport, tel. 506 250 477

SŁOMa w balotach 120x150, siano, sło-
ma w kostkach z magazynu, możliwość 
transportu, tel. 506 250 477

lOdówKę side by side firmy DAWE-
OO, 3 letnią, tanio sprzedam, tel. 576 
204 945

SprzedaM stół, ławę szwedzką roz-
kładaną, express do kawy firmy braun, 
żelazko tefal - nowe, szynkowar - nowy, 
szybkowar 2 szt., tor samochodowy dla 
dzieci w wieku od 10 lat (autodracha) 
tel. 576 204 945

SprzedaM drzwi metalowe 80x185, 
2 żyrandole lustrzane, tel. 576 204 945

OGŁOSZENIA Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł

@expressy.pl
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Więcej klientów, 
korzystających  
z Twoich usług?
To możliwe!

Wyślij sms o treści: exp.USl. 
+ treść ogłoSzenia na nUmer 79567
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1000 km dla Tomka
BIEGI | Charytatywny bieg świąteczny – chcą pokonać tysiąc kilometrów dla Tomasza Bojara.

Na początku 2019 roku Rumia szukała gene-
tycznego bliźniaka dla wówczas 24-letniego Da-
miana Bojara, mieszkańca mierzącego się z ane-
mią aplastyczną. Studentowi udało się wrócić do 
zdrowia, ale kilka miesięcy później swoją walkę 
rozpoczął jego tata – cierpiący na czerniaka To-
masz Bojar. Aby zebrać pieniądze niezbędne na 
jego leczenie, bliscy 47-latka postanowili zorga-
nizować charytatywny bieg świąteczny, w któ-
rym udział może wziąć każdy.

Zasady przedsięwzięcia są bardzo proste – 
w okresie od 24 do 26 grudnia wystarczy po-
konać dowolny dystans, na jakiejkolwiek trasie, 
odpowiednio to dokumentując, np. wykonując 
zrzut ekranu lub udostępniając wynik z telefo-
nicznej aplikacji. Następnie informację o swoim 
wkładzie w akcję należy zamieścić w dyskusji 
pod facebookowym wydarzeniem Świąteczne 
1000 km dla Tomasza Bojara.

Jeśli wszystkim uczestnikom wydarzenia uda 
się przebiec łącznie co najmniej tysiąc kilome-
trów, sponsorzy przekażą środki finansowe na 
leczenie 47-letniego rumianina. Ponadto każdy, 
kto chce wesprzeć zbiórkę, może to zrobić na 
stronie siepomaga.pl.

Warto wspomnieć, że w sierpniu tego roku, 
m.in. dzięki wsparciu urzędu miasta, w parku 
Żelewskiego odbyło się charytatywne wydarze-
nie na rzecz Tomasza Bojara. Główną atrakcją 
był koncert w wykonaniu trójmiejskiego zespo-
łu The Rolling Stones Tribute, a urozmaicenie 
występu stanowiły dmuchane zjeżdżalnie, po-
częstunek, loteria fantowa, a także licytacje licz-
nych przedmiotów i usług. Wówczas udało się 
zebrać ponad 12 tysięcy złotych.  /raf/

Turniej został zorganizowany przez Studio Tańca Creative 
Dance Rumia.
- Nasze pary spisały się na medal! - poinformowali organi-
zatorzy. - Tak wysokie miejsca, jakie zajęli, to zasługa ich 
ciężkiej pracy na treningach grupowych i indywidualnych. 
Mistrzostwa i Puchar Województwa Pomorskiego Związku 
Tańca Sportowego - Świąteczny Turniej Tańca – zdobywcy 
pierwszych miejsc: 1 miejsce w kategorii 8-9 G 5T Lubecki 
Wojciech - Miotke Marina ex aequo Mroske Ignacy - Szy-
mańska Kornelia; w kategorii 10-11 G 5T Pawlędzio Boromir 
- Spychała Lena; w kategorii MP Senior IV ST i w kategorii 
MP Senior IV LA Cichy Mieczysław - Cichy Ewa; w katego-
rii 14-15 „D” LA Szewczyczak Filip - Jędrzejczyk Zuzanna; 
w kategorii PW 14-15 B ST „B” ST i w kategorii PW 14-15 B 
LA Sołtysiński Krystian - Ziemann Nikola. 
Wyniki wszystkich zawodników Creative Dance można 
znaleźć na profilu facebookowym studia tańca. 
/raf/

fot. sT Creative Dance

taneCzny turniej
tanieC |  w hali sportowej MOSir w rumi niedawno 
odbył się widowiskowy turniej tańca Sportowego.


