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BURMISTRZ MIASTA RUMI 
INFORMUJE 

 
Dla przedsi ębiorców 

 
Burmistrz Miasta Rumi przypomina 
przedsiębiorcom, że 30 września 2011 roku  
mija termin wniesienia trzeciej raty  opłaty za 
korzystanie z zezwole ń na sprzeda ż napojów 
alkoholowych.  
W przypadku niedopełnienia tego obowiązku 
zezwolenie wygasa. Warunkiem prowadzenia 
sprzedaży napojów alkoholowych w lub poza 
miejscem sprzedaży jest także okazanie 
przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt 
sprzedaży alkoholu odpowiedniego 
zaświadczenia wydanego przez gminę, 
potwierdzającego dokonanie tej opłaty.  

 
Przygotuj si ę do jesiennych wystawek  

 
Burmistrz Miasta Rumi informuje, że tradycyjnie 
już w październiku zostanie przeprowadzona 
jesienna akcja zbiórki odpadów 
wielkogabarytowych.  
Przypomina mieszak ńcom, że terminy odbioru 
odpadów wielkogabarytowych zostały 
dostosowane do dni wyznaczonych na odbiór 
odpadów segregowanych przez firm ę, z któr ą 
mieszkaniec ma podpisan ą umow ę na odbiór 
odpadów komunalnych. 
Niepotrzebne sprzęty należy wystawić  
w sposób nie utrudniający ruchu pieszym  
i pojazdom. Jednocześnie zwraca uwagę, iż 
zbiórka odpadów będzie odbywała się od godzin 
porannych wyznaczonego dnia  
i sprzęty wystawione później nie zostaną już 
zabrane. Wskazane jest więc wystawianie 
odpadów dzień wcześniej, nie później jednak niż 
do godz. 7-ej dnia, w którym przeprowadzana jest 
zbiórka. 

 
Zmiany w organizacji ruchu 

 
W związku z koniecznością rozpoczęcia 
kolejnych prac budowlanych w ramach 
inwestycji „Cegielniana – Le śnia”,   SKANSKA 
SA informuje o przewidywanych trudno ściach 
w ruchu drogowym na ulicach w Redzie  
i Rumi w dniach: 
1) 12.09 - 15.09.2011 r. - w Redzie  zamkni ęty  
dla ruchu kołowego zostanie odcinek  
ul. Leśnej  od posesji nr 1a (mieszkańcy budynku 
1a będą mieli zapewniony dojazd do swoich 
domów) do bocznicy kolejowej przedsiębiorstwa 
Prefabet.  
SKANSKA prosi o korzystanie z alternatywnych 
tras dojazdu od strony ul. Zbychowskiej.  
2) 26.09 - 08.10.2011 r. – w Rumi  zamkni ęty dla 
ruchu kołowego i pieszego zostanie przejazd 
kolejowy ul. Zbychowskiej.  SKANSKA prosi  
o szczególną ostrożność z racji przewidzianych  
w tym miejscu głębokich wykopów. Niezbędne 
będzie korzystanie z dróg dojazdowych od strony 
ul. Towarowej oraz ul. Leśnej. 
  

ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ 
 
W 72 rocznic ę wybuchu II wojny światowej na terenie Rumi odbyły si ę uroczyste obchody.  
W ramach uroczysto ści odprawiono msz ę św. w intencji Ojczyzny, zło żono kwiaty w miejscach 
pami ęci narodowej oraz odbyło si ę spotkanie z kombatantami.  
 
Mszę św. w intencji Ojczyzny odprawiono  
w kościele pw. Błogosławionego Edmunda 
Bojanowskiego przy ul. Fredry 24.  
W nabożeństwie wzięli udział przedstawiciele 
władz miasta z Burmistrz Miasta Rumi Elżbietą 
Rogal ą-Kończak  na czele oraz 
wiceburmistrzowie: Ryszard Grychtoł  i Marcin 
Fuchs , Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
Rumi Mieczysław Grzenia , kombatanci, 
mieszkańcy Rumi oraz młodzież i dzieci  
z rumskich szkół. Na uroczystościach gościła 
również Posłanka na Sejm RP Krystyna 
Kłosin.  Podczas nabożeństwa w kościele 
obecne były poczty sztandarowe.  
Delegacje składały wiązanki kwiatów  
w miejscach pamięci narodowej na terenie 
Rumi: na Mogile Żołnierzy poległych w walkach 1939 r.  oraz Mogile Hipolita Roszczynialskiego (wójta 
Rumi zamordowanego w Lasach Piaśnickich) na cmentarzu przy ul. Świętopełka oraz pod obeliskiem 
upamiętniającym Ofiary Terroru Hitlerowskiego Zamęczone w Więzieniach, Obozach i Miejscach Kaźni 
na Ziemi Gdańskiej przy ul. Chełmińskiej, a także na cmentarzu wojennym w Łężycach. Składaniu 
kwiatów towarzyszyła wojskowa asysta honorowa wystawiona przez Marynarkę Wojenną 
Rzeczypospolitej Polskiej.  
Zgodnie z tradycją obchodów Rocznicy Września 1939 w Rumi, w Miejskim Domu Kultury odbyło się 
także spotkanie władz miasta z kombatantami.  
 

MINĘŁY WAKACJE, CZAS ROZPOCZ ĄĆ NAUKĘ 
 
Wakacje, wakacje i po wakacjach….. Jak co roku, na pocz ątku wrze śnia uczniowie powracaj ą do 
swoich szkół, a niektórzy z nowo przyj ętych – rozpoczynaj ą naukę po raz pierwszy. W tym roku 
ponad 4 tys. dzieci i młodzie ży rozpocz ęło nauk ę w rumskich szkołach w kolejnym roku 
szkolnym 2011/2012, w tym ponad 400 z nich, to… pie rwszoklasi ści. Po raz pierwszy były w śród 
nich sze ściolatki.  
 
Na uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 
w Zespole Szkól Ogólnokształcących  
2011/2012 obecna była Burmistrz Miasta 
Rumi El żbieta Rogala - Ko ńczak.  
W tym wyjątkowym dla wszystkich uczniów, 
rodziców i grona pedagogicznego dniu, 
odczytany został list od Pani Burmistrz 
skierowany do dzieci i młodzieży szkolnej 
oraz nauczycieli z gratulacjami i życzeniami 
sukcesów w dalszej nauce. 
Pierwszoklasistów, którzy po raz pierwszy 
przekroczyli próg Szkoły Podstawowej nr 9, 
powitali: uczniowie klas starszych, grono 
pedagogiczne, przedstawiciele rady 
rodziców oraz dyrekcja na czele z Panią 
dyrektor Lucyną Oglęcką. Nie zabrakło jednak i tegorocznych absolwentów ZSO, którzy ukończyli 
naukę wiosną, a wielu z nich weszło do grona studentów uczelni wyższych. Dwóch z nich: Karol Banaś 
i Jakub Dorsz powiedzieli kilka słów do młodszych kolegów, przekazując im słowa otuchy i życząc 
dobrych wyników w nauce.  

 
Największym jednak przeżyciem szkolnej 
braci było pasowanie 
pierwszoklasistów na pełnoprawnych 
uczniów , którzy utworzyli dwie klasy 
pierwsze w SP nr 9 – I a i I b.  Zgodnie z 
tradycją pasowała Pani Dyrektor i Pani 
Burmistrz, dotykając ramion pierwszaków 
dużym, kolorowym ołówkiem.  
W ten oto sposób zostali uczniami szkoły 
podstawowej, rozpoczynając w ten 
sposób kolejny etap swojej edukacji – po 
przedszkolu i zerówce.  



„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  
 
 

ŚWIĘTO STRAŹY MIEJSKIEJ W RUMI 
 
W dniu 29 sierpnia 1997 r. Parlament Rzeczypospolit ej Polski uchwalił ustaw ę o stra żach 
gminnych, która usankcjonowała prawnie istnienie st raży gminnych (miejskich) w Polsce. 
Staraniem Krajowej Rady Komendantów Stra ży Miejskich i Gminnych, w noweli do ustawy  
z 2009 r. o stra żach gminnych, Parlament RP zatwierdził dzie ń 29 sierpnia jako Święto Stra ży 
Gminnych. Swoje święto obchodz ą więc i rumscy stra żnicy.  
 
Rada Miejska Rumi na sesji w dniu 23 października 
1990 r. podjęła uchwałę  
o powołaniu do życia Straży Miejskiej w Rumi. Po 
uprawomocnieniu się uchwały, można uznać dzień 2 
listopada za dzień powstania Straży Miejskiej w 
naszym mieście.   
Uroczystości Święta Straży Miejskiej odbyły się o 
godz. 12 w poniedziałek, 29 sierpnia 2011 r. na 
dziedzińcu Komendy Straży Miejskiej w Rumi. Była to 
uroczysta odprawa z udziałem Burmistrz Rumi Rumi 
Elżbiety Rogali-Ko ńczak  oraz gości z Rady 
Miejskiej Rumi  i rumskich słu żb mundurowych .  
Czterech strażników otrzymało awans na wyższe stanowiska służbowe: Jacek Radomski  został 
inspektorem, a Tomasz Grzejda, Lesław Kopaczewski i Mateusz Sekida  – młodszymi specjalistami. 
Nie zabrakło też nagród i pochwał. Wśród nagrodzonych byli: Andrzej Basiel i Havel  – drugi owczarek 
niemiecki służący w rumskiej straży. Havel zdawał w lecie egzamin kończący służbową edukację  i zdał 
go najlepiej ze wszystkich egzaminowanych psów (Policji, straży gminnych, Straży Granicznej i Straży 
Ochrony Kolei). Na zdjęciu powyżej obaj otrzymują nagrodę z rąk Elżbiety Rogali-Kończak Burmistrz 
Miasta Rumi. 
 
 
Podczas uroczystej odprawy Straż Miejska w Rumi poinformowała oficjalnie o uruchomieniu nowego 
telefonu zgłoszeniowego przeznaczonego dla niepełnosprawnych – głównie niesłyszących i niemych. 
Mogą oni zgłaszać interwencje za pomoc ą sms na poni ższy numer:   
 

508 356 697 
 

NIEDZIELA BEZ SAMOCHODU W RUMI 
 
Rumia postanowiła przył ączyć się do ogólnopolskiej akcji organizowanej z okazji Eur opejskiego 
Tygodnia Zrównowa żonego Transportu, który trwa ć będzie w dniach od 16 do 22 wrze śnia  
2011 r. W naszym mie ście główne obchody tygodnia b ędą miały miejsce w niedziel ę,  
18 września br. na terenie Miejskiego O środka Sportu i Rekreacji w Rumi przy ul. Mickiewicz a. 
 

 

Powiatowe Centrum Powiadamiania 
Ratunkowego 112 

Policja 997 

Straż Pożarna 998 

Pogotowie Ratunkowe 999 

Pogotowie Gazowe 992 

Pogotowie Wodno  - Kanalizacyjne 994 

Policja 58 679-67-02, 
 

Straż Pożarna 58 671-01-98 

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

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

Pogotowie Gazowe 58 671-18-82 

Pogotowie Energetyczne  
Gdynia 58 620-45-50 

Pogotowie Wodno - 
Kanalizacyjne 

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

Pogotowie Drogowe 58 679-44-40 

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej  

58 671-05-56 
 

Powiatowy Lekarz Weterynarii 58 672-18-60 

Zarząd Drogowy Wejherowo 58 774-32-80 

Ośrodek Doradztwa Rolniczego 58 672-13-09 

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

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

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

Komendant Powiatowy Policji 
w  Wejherowie 
Komisariat Policji w Rumi 

58 672-97-22 
 

58 679 67 22 

Państwowa Inspekcja Pracy 58 672-71-83 

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie 58 672-40-63 

Zespół  Konsultacyjny Miejskiej 
Komisji Rozw. Prob. Alkoh.  

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

Ośrodek Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Wejherowie 

58 736-37-84 

NZOZ Przychodnia Biała Rzeka 
ul. Chełmońskiego 58 

609424814 
 

Niepubliczny Zakład Opieki 
Pielęgniarskiej DOM - MED. 
ul. Sobieskiego 10A 

58 679 56 86 
 

NZOZ Pielęgniarek 
Środowiskowo - Rodzinnych 
"Krąg" s.c. 
ul. Derdowskiego 25A 

58 771-16-77 
 

NZOZ Nr 1  
ul. Derdowskiego 23 58 671-15-11 

NZOZ Nr 3 
ul. Katowicka 16 58 671-26-66 

NZOZ „Ars Medica” 
ul. Piłsudskiego 48A 58 671-98-25 

„Panaceum” NZOZ Poradnia 
Medycyny Rodzinnej  
ul. Katowicka 16 

58 671-72-10 

Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna 

58 672-74-23 
58 672-74-27 

Szpital Specjalistyczny im. 
Floriana Ceynowy w 
Wejherowie (centrala) 

58 572-72-00 



  
Elżbieta Rogala-Ko ńczak 
Burmistrz Miasta Rumi 

- Zadaniem planu jest uporządkowanie chaosu 
architektonicznego miasta, co tak często zarzuca nam 
opozycja. Zwłaszcza w najstarszej dzielnicy Starej Rumi, która 
może dzięki temu rozpocząć swoją „drugą młodość”. Swoje 
miejsce do życia będą mogli tu znaleźć mieszkańcy naszego 
szybko rozwijającego się miasta. Plan jest kompromisowy, 
zarówno dla niskiego budownictwa jednorodzinnego, jak  
i wielorodzinnego i nie zbraknie w nim obszaru usług. 

INFORMACJE RADY MIEJSKIEJ RUMI  
WRZESIEŃ 2011 r. 

 
Komisja Rewizyjna  1 września  2011r.   godz.15.30  

21 września  2011r.   godz.15.30 
sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi 
 

Komisja Oświaty i 
Wychowania 

22 września  2011r.   godz.15.00.  
sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi 
 

Komisja Samorządowa  22 września 2011r.   godz.16.30.  
sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi 
 

Komisja Kultury, Sportu 
i Rekreacji 
Bezpieczeństwa 

7 września 2011r.    godz.9.00. 
26 września 2011r.   godz. 16.00. 
sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi 
 

Komisja 
Bezpieczeństwa 

26 września  2011r.   godz. 17.30. 
sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi 
 

Komisja ds. Rodziny, 

Zdrowia 

i Opieki Społecznej 

27 września  2011r.  godz. 15.00. 
sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi 
 

Komisja Polityki 
Gospodarczej i Rozwoju 
Przestrzennego 

27 września  2011r    godz. 16.30. 
sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi 
(wspólne posiedzenie z Komisją F-B) 

Komisja Finansowo-

Budżetowa 

27 wrzesień  2011r.   godz. 16.30. 
sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi 
 

 
Sesja  Rady Miejskiej Rumi: 
- 29 września 2011 rok, godz.10.30. 
 
Temat wiod ący sesji: 
-   Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2011r.  
-   Inwestycje miejskie 
- Sprawozdanie Komisji Polityki Gospodarczej i Rozwoju 
Przestrzennego 
 
Dyżury Przewodnicz ącego Rady i Wiceprzewodnicz ących Rady 
we wrześniu 2011 r.: 
5 września 2011. – godz.16.00 - 17.00.   – Przewodniczący Rady 
Miejskiej Tadeusz Piątkowski 
12 września 2011. – godz.16.00 -17.00.   – Wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej Henryk Grinholc 
19 września 2011. – godz.16.00 -17.00.   – Wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej Mieczysław Grzenia 
26 września 2011. – godz.16.00 - 17.00.   – Wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej Henryk Grinholc 
 
Dyżury Radnych Rady Miejskiej Rumi: 
- Radny Piotr Labudda  - godz. 17.00 - 18.30 - pierwsza środa 
miesiąca (sala nr 15  Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Kościelna 6) 
- Radny Zbigniew Rachwald - godz. 18.00 - 19.00 -  każda środa 
tygodnia (poza poprzedzającą sesję Rady Miejskiej, ul. Gdańska 47, 
pomieszczenie nr 45),  
- Radny Mariusz Wiśniewski - godz.17.30 - 18.30 – pierwszy wtorek 
miesiąca, Dom Kultury „Janowo”, 
- Radny Mieczysław Grzenia – godz.16.00 - 17.00 – pierwsza środa 
miesiąca (Biuro  Poselskie Posłanki na Sejm RP Krystyny Kłosin   
ul. Dąbrowskiego 22) 
- Radny Aleksander Kubina   – godz.17.00 - 18.00 – pierwsza środa 
miesiąca, (Biuro Poselskie Posłanki na Sejm RP Krystyny Kłosin   
ul. Dąbrowskiego 22) 
 

Z OBRAD SESJI RADY MIEJSKIEJ RUMI 
 
Pierwsza powakacyjna sesja Rady Miejskiej Rumi odby ła si ę w 
czwartek, 25 sierpnia 2011 r. Tematem przewodnim ob rad była 
oświata i wychowanie.  
 
Na początku sesji rumska posłanka Krystyna Kłosin przekazała 
Burmistrz Miasta Rumi Elżbiecie Rogali-Kończak oraz 
Przewodniczącemu Rady Miejskiej Tadeuszowi Piątkowskiego 
dokumenty dotyczące przyszłego remontu Dworca PKP  w Rumi, w 
tym m.in.: ministerialny plan inwestycji. Remont dworca ma zacząć 
się już w przyszłym roku.  
Uroczystym akcentem sesji było wręczenie awansów zawodowych 
dziewięciu rumskim nauczycielom przez Burmistrz Miasta Elżbietę 
Rogalę-Kończak. Ślubowanie złożyli: Dorota Gibas, Justyna 
Itrych, Ewa Samson, Bo żena Block, Olga Hlebko, Sylwia 

Wajchert, Bernarda Orzechowska . Natomiast, Magdalena 
Osipowicz i Maciej Jaworski , ze względu na nieobecność 
w czwartek w urzędzie, złożyli ślubowanie w dniu następnym także 
przed Panią Burmistrz. 
Przewidziane w porządku obrad informacje o działalności placówek 
oświatowych przedstawił Zastępca Burmistrza Miasta Rumi ds. 
społecznych Marcin Fuchs.  
Przy okazji omawiania spraw oświaty w mieście, opozycyjny Klub 
Radnych Prawa i Sprawiedliwości zażądał ostatecznej wersji 
harmonogramu prac prowadzonych przy rozbudowie Szkoły 
Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 6.  
Radni przyjęli także Strategię Rozwoju Oświaty na lata 2011 – 2016 
oraz uchwałę wyrażającą zgodę na realizacje projektu pn. 
„Fundamenty przyszłości – wyrównanie szans edukacyjno-
rozwojowych uczniów klas I – III czterech szkół podstawowych  
w Gminie Miejskiej Rumia” ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
2007 – 2013.  Do projektu przystąpiły: Szkoła Podstawowa nr 1, 
Szkoła Podstawowa Nr 6, Szkoła Podstawowa nr 9  
i Szkoła Podstawowa nr 10. Obecnie trwają przygotowania do 
podpisania umowy o dofinansowanie projektu. 
 

 
Burmistrz Miasta Rumi wr ęcza podczas sesji awanse rumskim 
nauczycielom 
Tradycyjnie, także i na sierpniowej sesji Rady Miejskiej Rumi nie 
zabrakło pełnych emocji sporów podczas dyskusji na temat 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla Starej Rumi.  
Choć większych zastrzeżeń do opracowanego planu nie miał Klub 
Radnych PiS, ostro protestował jego koalicjant – Klub Radnych 
Samorządność Rumia. Zdaniem radnego Kazimierza Klawitera plan 
przygotowany w oparciu o złe studium zagospodarowania 
przestrzennego, a dotyczący newralgicznej części miasta, jest  
z gruntu zły.  
Ostatecznie jednak, głosami koalicji klubów PO – Gospodarność, 
plan zagospodarowania przestrzennego Starej Rumi, został przyjęty. 
 

WAŻNE DLA BEZROBOTNYCH 
 
Klub Pracy przy Urzędzie Miasta Rumi informuje, że we wrześniu 
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 12 września 2011 r.  



WAKACYJNY KALEJDOSKOP  
CZYLI  LATO  

DZIECI I MŁODZIEŻY W MIEŚCIE 
 
Dzieci i młodzie ż pozostaj ąca na czas tegorocznych wakacji  
w mieście mogła korzysta ć z zajęć organizowanych przez 
Miejski O środek Sportu i Rekreacji, organizacje pozarz ądowe, 
Dom Kultury „Janowo” i Miejski Dom Kultury  oraz pa rafie. 
 
W ramach zajęć odbywały się wycieczki, turnieje sportowe, konkursy 
w różnych dziedzinach, wyprawy rowerowe, koncerty muzyczne  
i taneczne, zabawy i ogniska z pieczeniem kiełbasek. W organizacje 
zajęć włączyła się także Kryta Pływalnia pry ul. Rodziewiczówny. 
Wstęp był tańszy niż zwykle, a dzieci i młodzież mogły uczęszczać 
do szkółki pływackiej.  
Łącznie z zajęć organizowanych przez instytucje i organizacje 
pozarządowe na terenie Rumi skorzystało około 2,5 tys. dzieci  
i młodzieży pozostających w mieście. 
Zakończenie Akcji Lato 2011 w Rumi odbyło się 27 sierpnia 2011 r. 
podczas „Janowskiej Biesiady”, która odbyła się  w Parku Miejskim 
przy ul. Filtrowej w Rumi Janowie. Podczas festynu Burmistrz Miasta 
Rumi Elżbieta Rogala-Kończak nagrodziła uczestników akcji (zdjęcie 
poniżej). 
 

  
A tak było w czasie wakacji: 
 

 
… wyprawa nad Zatok ę Gdańską 

 

 
…przeja żdżka wozem drabiniastym na Kaszubach 

 
…zajęcia i konkursy na miejscu, w Rumi 

 

 
….zabawy na letnich festynach 

 

 
…ćwiczenia ze strzelania na harcerskiej strzelnicy 

 

…i zajęcia na Orlikach, jak np. turniej przy ul. Stoczniow ców 



KĄCIK  
RUMSKIEGO SENIORA  

 
W „Rumskich Nowinach” rozpoczynamy redagowanie cykl u 
KĄCIK SENIORA, w którym b ędziemy przybli żać działalno ść 
naszych kochanych seniorów mieszkaj ących w Rumi. 
Przedstawimy organizacje pozarz ądowe, których problemy 
starszych ludzi nie s ą obce, zaprosimy seniorów na wycieczki, 
spotkania, warsztaty, imprezy itp .    
 

„SREBRNA SZKOŁA”-  
STOWARZYSZENIE RUMSKI UNIWERSYTET 

TRZECIEGO WIEKU 
 
Ideą Stowarzyszenia Rumski Uniwersytet Trzeciego Wieku, działającego 
w Rumi już od kilku lat, jest poprawa jakości życia osób starszych 
poprzez stworzenie możliwości ciągłego poszerzania wiedzy, aktywizacji 
społecznej seniorów, dbałości o kondycję fizyczną i ułatwienie 
nawiązywania przyjaźni. Rumskie stowarzyszenie oraz osoby z nim 
związane wywiązują się ze swej roli wspaniale.  
Podczas minionego roku akademickiego 2010/2011 na zajęcia i wykłady 
rumskiej „srebrnej szkoły” uczęszczało 250 słuchaczy. Do tej pory odbyło 
się ponad kilkaset wykładów z różnych dziedzin, w których uczestniczyło 
ponad 9 tys. osób, kilkanaście seminariów stacjonarnych i wyjazdowych 
oraz kilku wyjazdach krajowych i zagranicznych.  
Na zajęciach  prowadzonych przez RUTW można nauczyć się języków 
obcych, obsługi komputera i surfowania po Internecie, tańca, malowania 
oraz zadbać o kondycję fizyczną w ramach zajęć z jogi, fitness, nornic 
walkingu, choreoterapii in. 
Siedziba RUTW mieści się w Miejskim Domu Kultury przy  
ul. Mickiewicza 19; tel. 58 6710737, fax 58 6711870; email: 
ruwrumia@wp.pl 
Zarząd SRUTW-Rumia : Renata Grzesiak (prezes), Teresa Zielińska 
(wiceprezes), Jolanta Staszewska (wiceprezes), Halina Froese 
(sekretarz), Wiesława Berndt (skarbnik) i Wanda Rusiecka (członek) 
 
 

Elżbieta Rogala-Ko ńczak 
Burmistrz Miasta Rumi 
 
- Powstanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rumi jest 
odpowiedziom na potrzeby społeczne i wyzwania 
współczesnego świat. Rumia jest miastem otwartym na 
potrzeby wszystkich mieszkańców, dlatego Gmina od 
początku wspierała ideę powstania Uniwersytetu III 

Wieku. Chciałabym zaapelować do wszystkich obecnych słuchaczy 
RUTW, aby zachęcili swoich sąsiadów do włączenia się w jego 
działalność. Niech rośnie w siłę nasza „uczelnia” i przynosi radość 
studentom i ich wykładowcom. 
 

• Warto wiedzie ć 
 
Stowarzyszenie Rumski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rumi organizuje 
zapisy na semestr zimowy październik - styczeń 2011/2012. Odbywać 
się one będą w dniach od 14 do 23 września 2011 r. w Miejskim Domu 
Kultury ul. Mickiewicza 19 w godz. 11.00 - 13.00. 
 

• Warto si ę wybra ć 
 

Dom Kultury „Janowo” zaprasza w niedzielę, 11 września 2011 r. 
seniorów, ich rodziny, przyjaciół i sympatyków na Festyn Seniora. 
Impreza odbędzie się w Parku Miejskim w Rumi Janowie przy ul. 
Stoczniowców, a rozpocznie się o godz. 15.30. Niewątpliwymi 
Gwiazdami Wieczoru będą: Halina Kunicka oraz 2 plus 1, natomiast 
atrakcją specjalną - „Sentymentalna podróż” kultowym Ikarusem wokół 
Janowa (w godz. 16 – 19). ZAPRASZAMY!!! 
 

ZŁOTE GODY RUMIAN 
 
W letnich miesiącach aż 11 par z Rumi obchodziło Jubileusze: 50-
lecia, 55-lecia i 60-lecia Pożycia Małżeńskiego. Byli to Państwo:  
 
Elżbieta i Alojzy Matyszczak , Teresa i Witold Godlewscy , 
Marianna i Henryk Angowscy , Hanna i Wacław Drabi ńscy , 
Danuta i Ryszard Plewi ńscy, Stefania i Edmund Holk, Jadwiga  
i Mieczysław Filipowiczowie (55-lecie),  Aniela i K azimierz 
Mazurkiewiczowie (60-lecie), Władysława i Henryk Kr upińscy, 
Cecylia i Edmund Karczmarczykowie oraz Halina i Jerzy 
Petrynikowie. 
 
Nasze pary odwiedzili: Burmistrz Miasta Rumi El żbieta Rogala-
Kończak , wiceburmistrz Marcin Fuchs , wręczając kwiaty, dyplom  
i prezent oraz dekorując Złotych Jubilatów Medalami za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie przyznanymi przez Prezydenta Rzeczpospolitej 
Polskiej – Bronisława Komorowskiego.  
Wszyscy Jubilaci byli uśmiechnięci, szczęśliwi i nie żałowali ani 
chwili z przeżytego wspólnie życia. Jak wzajemnie mówią o swoich 
wyborach małżonkowie – był to ich pierwszy i ostatni wybór. 
Najlepszy. 

GRATULACJE DLA EDMUNDA PAŁASZA 
 
Burmistrz Miasta Rumi Elżbieta Rogala-Kończak serdecznie 
gratuluje jeszcze jednemu rumskiemu seniorowi. Panu Edmundowi 
Pałaszowi – rocznik 1947 -  za zaj ęcia trzeciego miejsca  
w Mistrzostwach Polski w Aquatlonie Gdynia 2011 , które odbyły 
się w niedzielę, 14 sierpnia br. Sukces odniósł w swojej kategorii 
wiekowej (tj. mężczyzn w wieku 60-69 lat).  
Pan Edmund biega od zawsze, od dzieciństwa interesowały go 
również inne dyscypliny sportu, jak np.: piłka nożna, boks, pływanie. 
W maratonach i innych zawodach biegał dla sportu i dla zdrowia.  
W 2005 roku podczas jednego z maratonów, Pan Edmund uszkodził 
sobie biodro. Chociaż po tym wypadku nie wrócił już do poprzedniej 
formy, nadal brał udział w krótszych biegach – na dystansie do 1200 
m -  i w zawodach pływackich.  
Obecnie Pan Edmund miesi ęcznie przeje żdża na rowerze około 
8000 km.  W sumie w swojej karierze - łącznie z treningami 
przebiegł około 45 000 km i uko ńczył 69 maratonów!  
Serdecznie gratulujemy zwycięstwa w Aquatlonie, a tak aktywnym 
seniorom, jak nasz bohater – życzymy długich lat życia w dobrej 
kondycji fizycznej. 
 

SUKCESY RUMSKICH UCZNIÓW 
CZYLI: „JAK ZACHOWA Ć TRZEŹWY UMYSŁ” 

 
Zuzanna Ryduchowska z Gimnazjum nr 1 oraz dziewi ątka 
innych uczniów rumskich szkół, zostali laureatami tegorocznej 
ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trze źwy umysł” . Zuzanna 
otrzymała nagrod ę główn ą w konkursie indywidualnym „Rosn ę 
– Myślę – Dbam”, a pozostali młodzi rumianie – wyró żnienia. 
 
W ramach pierwszego etapu kampanii odbyło się 6 konkursów 
indywidualnych w kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych: 
 
• „Rosnę – Myślę – Dbam” dla uczniów szkól podstawowych;  
• „Dorastamy – Rozumiemy – Pomagamy” dla gimnazjalistów; 
•  „Biegnijmy razem” dla uczniów szkół podstawowych; 
•  „O co biega?” dla gimnazjalistów;  
• „Ping – Graj – Pong” dla wszystkich uczniów, ale z podziałem 

wiekowym; 
• „Szukajmy Młodych Mistrzów – Co Ty wiesz o Ameryce” dla 

gimnazjalistów. 
 

Pozostali wyró żnieni uczniowie to: 
 
Weronika Rochna i Monika Czekalska  (Biegnijmy razem), Natalia 
Murawska  (O co biega? oraz Dorastamy – Rozumiemy – 
Pomagamy), Aleksandra Szczepanowska i Alicja Went  
(Dorastamy – Rozumiemy – Pomagamy), Monika Kelm i Marta 
Wojnarowska  (Rosnę – Myślę – Dbam), Mateusz Perucki 
i Magdalena Witkowska  (Co Ty wiesz o Ameryce?). 
 
Wszystkim nagrodzonym Burmistrz Miasta Rumi Elżbieta Rogala-
Kończak składa serdeczne gratulacje i życzenia wielu sukcesów.  
 

 
Co warto wiedzie ć o kampanii „Zachowaj Trze źwy Umysł” 

 
Kampania „Zachowaj Trze źwy Umysł",  to realizowana od 2002 
roku ogólnopolska akcja podejmuj ąca problem profilaktyki 
uzależnień. Jednym z jej najważniejszych celów jest promowanie 
konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla 
dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec 
wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków 
oraz stosowania przemocy.  
 
Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł", to projekt długofalowy, 
którego istot ą jest współpraca z samorz ądami lokalnymi w 
całym kraju. Każdego roku do zaangażowanych w akcję miast i gmin 
trafiają pakiety edukacyjne w postaci różnorodnych kolorowych i 
atrakcyjnych wydawnictw adresowanych do dzieci, rodziców i 
nauczycieli. Przez ostatnie pięć lat współpracowało z akcją 75% 
gmin w Polsce.  Wśród nich znalazły się zarówno małe 
społeczności, jak i duże ośrodki miejskie (Warszawa, Kraków, 
Wrocław, Lublin).  
 
W kampanię chętnie angażują się media lokalne. Dotychczas 
projekt wspierało ponad 100  redakcji  lokalnych, czasopisma 
(tygodnik „Gazeta Szkolna" i dwutygodnik „Victor"), Rozgłośnie 
Regionalne Polskiego Radia oraz lokalni nadawcy komercyjni, 
Polskie Radio SA i ośrodki Telewizji Polskiej SA.  
 



KALENDARZ IMPREZ  
RUMIA – WRZESIEŃ 2011 

 
01 (czwartek) 72 rocznica wybuchu II Wojny Światowej 
godz. 16.45; składanie kwiatów w miejscach pami ęci narodowej 
(wojskowa asysta honorowa) 
godz. 18.00; Msza Św. w intencji Ojczyzny w Ko ściele 
Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego  ul. Fredry 24 (z udziałem 
pocztów sztandarowych) 

03 (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 (szczegóły na stronie www.mosir.rumia.pl) 
godz. 10.00; wycieczka  rowerowa, trasa: Rumia - Beka – Osłonino – 
Rzucewo – Bł ądzikowo – Żelistrzewo – Mrzezino - Rumia , zbiórka 
przy Miejskim Domu Kultury ul. Mickiewicza 19, org. MDK 
godz.11.00; mecz piłki no żnej juniorów B , SL SALOS Rumia - Orzeł 
Choczewo , Boisko MOSiR ul. Gdyńska, org. SL SALOS Rumia 
godz. 17.00; mecz piłki no żnej juniorów B , SAPA Rumia Janowo - 
Lider D ębogórze , Boisko MOSiR ul. Gdyńska, org. SAPA Rumia 
Janowo  
 
04 (niedziela) godz. 09.00; Grand Prix Rumi w Tenisie Ziemnym w 
Ramach Grand Prix Wybrze ża, Korty TKKF ul. Mickiewicza 41, org. 
MOSiR (szczegóły na stronie www.mosir.rumia.pl) 
 
07 (środa) godz. 17.00; mecz piłki no żnej seniorów  B klasa grupa II,  
OKS Janowo-Rumia - KP Gdynia , Boisko MOSiR ul. Gdyńska, org. 
OKS Janowo-Rumia 
 
08 (czwartek) godz. 18.00; wernisa ż wystawy plastycznej fotografii   
i malarstwa, pt. „Notatki z podró ży dalekich i bliskich” Katarzyny 
i Wojciecha J ędrzejewskich , oprawa muzyczna - Marek Gerwatowski  
– tenor,  pianino, Miejski Dom Kultury ul. Mickiewicza 19, org. MDK. 
 
09 (piątek) godz. 14.00; Turniej Słu żb Mundurowych w Piłce No żnej,  
Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49  
 
10 (sobota) godz. 09.00; II Turniej ORLIKA o Puchar Premiera 
Donalda Tuska (eliminacje gminne) - piłka no żna dru żyny 
młodzie żowe,  „Moje Boisko ORLIK” ul. Stoczniowców 6, org. ORLIK 
godz. 09.30; wycieczka rowerowa , trasa: Rumia - Gniewowo – Młynki 
– Niespodzianka - Rumia, zbiórka parking przy SP 9 ul. Stoczniowców, 
org. Klub Turystyki Rowerowej „Sama Rama” przy DK SM Janowo 
godz. 11.00; mecz piłki no żnej juniorów D2 Liga Pomorska, MKS 
Orkan Rumia  - GKS Kolbudy , Boisko MOSiR ul. Gdyńska, org. MKS 
Orkan Rumia 
godz. 15.00; mecz piłki no żnej juniorów B, MKS Orkan Rumia - SL 
SALOS Rumia , Boisko MOSiR ul. Gdyńska, org. MKS Orkan Rumia 
godz. 16.00; Finał Wojewódzki Turnieju Piłki No żnej EURO 2012 , 
„Moje Boisko ORLIK 2012” ul. Świętopełka 24, org. MOSiR 
godz. 17.00; mecz piłki no żnej seniorów III Liga Bałtycka , ORKAN 
Rumia SSA - D ąb Dębno , Stadion MOSiR ul. Mickiewicza 43, org. 
ORKAN Rumia SSA 
 
11 (niedziela) godz. 08.00 - 15.00; Grand Prix Województwa 
Pomorskiego o Puchar Marszałka w Tenisie Stołowym , Hala 
Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49 org. MOSiR 
godz. 11.00; mecz piłki no żnej seniorów A Klasa Grupa I, MKS Orkan 
Rumia - Sztorm Mosty , Stadion MOSiR ul. Mickiewicza 43, org. MKS 
Orkan Rumia  
godz. 12.00; mecz piłki no żnej juniorów C2, Orkan Rumia SSA - 
Orlęta Reda , Boisko MOSiR ul. Gdyńska  
godz. 13.00-18.00; festyn zwi ązany z obchodami Światowego Dnia 
Pierwszej Pomocy, impreza plenerowa  na scenie letniej w parku przy 
ul. Starowiejskiej, przy Miejskim Domu Kultury w Rumi ul. Mickiewicza 19 
(w programie m.in. loteria fantowa,, konkursy, nauka udzielania pierwszej 
pomocy, pokazy ratownictwa, punkty pomiaru ciśnienia tętniczego oraz 
cukru we krwi), org. Zarząd Rejonowy PCK w Wejherowie 
godz. 15.00; mecz piłki no żnej juniorów C1, Orkan Rumia SSA - 
Zatoka 95 Puck , Boisko MOSiR ul. Gdyńska  
godz. 16.00; Finał Wojewódzki Turnieju Piłki No żnej EURO 2012 
(seniorzy i oldboy),  „Moje Boisko ORLIK 2012” ul. Świętopełka 24, org. 
MOSiR 
godz. 16.00; „Festyn Seniora”  impreza plenerowa w parku miejskim 
przy ul. Filtrowej, org. DK SM Janowo (w programie między innymi: 
Klubobawialnia zaprasza dzieci, koncert zespołu RETRO VOICE, 
Kabaret „Senior-i-ta”, Halina Kunicka – recital „Orkiestry Dęte”, 2 plus 1  
– koncert „Windą do nieba”, sentymentalna podróż – kultowy IKARUS 
wokół Janowa)  
 
14 (środa) godz. 17.00; mecz piłki no żnej juniorów B , SL SALOS 
Rumia - KS Chwaszczyno  Stadion MOSiR ul. Mickiewicza 43, org. SL 
SALOS Rumia 
godz. 17.00; mecz piłki no żnej juniorów B , SAPA Rumia Janowo - 
Lider D ębogórze , Boisko MOSiR ul. Gdyńska, org. SAPA Rumia 
Janowo  

 

15 (czwartek) godz. 13.00; „Z ksi ążką na walizkach” - cykl spotka ń z 
pisarzami dla dzieci , spotkanie z Marcinem Brykczy ńskim , Miejska 
Biblioteka Publiczna ul. Pomorska 11, org. MBP 
 
16 (piątek) godz. 09.00; II Turniej ORLIKA o Puchar Premiera Donalda 
Tuska (eliminacje gminne) - piłka no żna dru żyny młodzie żowe,  „Moje 
Boisko ORLIK” ul. Świętopełka 24, org. MOSiR 
„Z ksi ążką na walizkach” - cykl spotka ń z pisarzami dla dzieci , godz. 
09.30 - spotkanie z Andrzejem Grabowskim , Miejska Biblioteka Publiczna 
Filia Nr 4 ul. Górnicza 19; godz. 12.00 - spotkanie z Ann ą Czerwińską - 
Rydel , Miejska Biblioteka Publiczna ul. Pomorska 11,  , org. MBP 
 
17 (sobota)  godz. 10.00; wycieczka  rowerowa, trasa: Rumia -Ł ężyce – 
Koleczkowo – Kielno - Rumia , zbiórka przy Miejskim Domu Kultury 
ul. Mickiewicza 19, org. MDK (szczegóły dotyczące trasy na stronie 
http://mdkrumia.org/) 
godz. 11.00; mecz piłki no żnej juniorów D2 Liga Pomorska, MKS Orkan 
Rumia - Pogo ń Lębork , Boisko MOSiR ul. Gdyńska, org. MKS Orkan Rumia   
godz. 12.00; mecz piłki no żnej juniorów A, MKS Orkan Rumia - MKS 
Władysławowo,  Stadion MOSiR ul. Mickiewicza 43, org. MKS Orkan Rumia 
godz. 15.00; mecz piłki no żnej juniorów B, MKS Orkan Rumia - GOSRiT 
Luzino , Stadion MOSiR ul. Mickiewicza 43, org. MKS Orkan Rumia 
 
18 (niedziela) godz. 10.00; XXVII Bieg Pokoju , Stadion MOSiR ul. 
Mickiewicza 43 org. MOSiR (szczegóły na stronie www.mosir.rumia.pl) 
godz. 14.00; Dzień bez samochodu   „Wybierz wygodn ą alternatyw ę! Nie 
warto zamyka ć się w samochodzie!”, festyn rekreacyjny na obiektach  
MOSiR ul. Mickiewicza 49,   
 
19 – 30 Galeria „U Bibliotekarek”  wystawa rysunku satyrycznego „Humor 
zeszytów szkolnych” Małgorzaty Lazarek  – Miejska Biblioteka Publiczna, 
Filia nr 4  ul. Górnicza 19, w godzinach otwarcia biblioteki 
 
24 (sobota) godz. 09.30; wycieczka rowerowa , trasa: Rumia - Gdynia 
Chylonia – Witomino –Polanka Redłowska – Rumia, zbiórka parking 
przy SP 9 ul. Stoczniowców, org. Klub Turystyki Rowerowej „Sama 
Rama” przy DK SM Janowo 
godz. 12.00; mecz piłki no żnej juniorów D1, Orkan Rumia SSA - Start 
Mrzezino , Boisko MOSiR ul. Gdyńska, org. Orkan Rumia SSA  
godz. 15.00; mecz piłki no żnej seniorów B Klasa Grupa II, OKS 
Janowo-Rumia - SPK Sopot , Boisko MOSiR ul. Gdyńska, org. OKS 
Janowo-Rumia 
godz. 16.00; mecz piłki no żnej seniorów III Liga Bałtycka, ORKAN 
Rumia SSA - Koral D ębnica , Stadion MOSiR ul. Mickiewicza 43, org. 
ORKAN Rumia SSA 
godz. 18.00; Koncert Kameralny pt. „Poleciały pie śni moje” 
wykonanie: Karolina Karcz – sopran, Krzysztof Bobrzecki – bary ton, 
Anna Mikolon – pianino , Miejski Dom Kultury ul. Mickiewicza 19, org. 
MDK 
godz. 18.00; mecz piłki siatkowej II Liga Kobiet , APS TPS II Rumia - 
Energetyk Pozna ń, Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR 
ul. Mickiewicza 49 org. APS TPS Rumia 
 
25 (niedziela) godz. 11.00; mecz piłki no żnej juniorów B, SAPA Rumia 
Janowo - MKS Orkan Rumia , Boisko MOSiR ul. Gdyńska, org. SAPA Rumia 
Janowo 
godz. 11.00; mecz piłki no żnej seniorów A Klasa Grupa I , MKS Orkan 
Rumia - Zatoka 95 Puck , Stadion MOSiR ul. Mickiewicza 43, org. MKS Orkan 
Rumia  
godz. 14.00; mecz piłki no żnej juniorów C1, Orkan Rumia SSA - Korona 
Żelistrzewo , Boisko MOSiR ul. Gdyńska, org. Orkan Rumia SSA  
godz. 14.00; mecz piłki no żnej juniorów C2, Orkan Rumia SSA - Kaszubia 
Starzyno , Stadion MOSiR ul. Mickiewicza 43, org. Orkan Rumia SSA  
 
28 (środa) godz. 16.00; mecz piłki no żnej juniorów D2  Liga Pomorska, MKS 
Orkan Rumia - Bałtyk Gdynia , Boisko MOSiR ul. Gdyńska, org. MKS Orkan 
Rumia 
 
29 – 30 (czwartek-piątek) godz. 10.00; XV Mistrzostwa Rumi w Lekkiej 
Atletyce Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych , Stadion MOSiR  
ul. Mickiewicza 43, org. SZS, MOSiR 
 

Zapraszamy na boiska ze sztuczn ą nawierzchni ą  
na terenie Rumi 

 
„Blisko Boisko” – Gimnazjum Nr 4, ul. Batorego 29, tel. 58 671-01-40 
„Moje Boisko – ORLIK 2012” – Zespół Szkół Ogólnokształcących,  
ul. Stoczniowców 6, tel. 58 671-29-17, (animator tel. kom. 519 102 398)  
„Moje Boisko – ORLIK 2012” – boisko MOSiR  ul. Świętopełka 24 (SL 
SALOS), tel. 58 771-17-37, (animator tel. kom. 604 776 516)  
 

Organizatorzy 
 
MDK ul. Mickiewicza 19, tel. 58 671-07-37 http://mdkrumia.org/   
MBP ul. Pomorska 11, tel. 58 671-83-04 http://www.mbprumia.org/ 
MOSiR ul. Mickiewicza 49, tel. 58 771-17-37 http://mosir.rumia.pl/pl/kalendarz-
imprez 
DK SM Janowo  ul. Pomorska 11, tel. 58 671-82-93 http://www.smj-rumia.pl  

 
Szczegółowe informacje mo żna uzyska ć bezpo średnio u organizatorów. 

Organizatorzy zastrzegaj ą sobie prawo do zmian w programie. 
 



 



 
 

JESIENIĄ UWAŻAJ NA CZAD!!! 
 
W wyniku zatrucia tlenkiem węgla umiera w Polsce rocznie 
około 100-120 osób. W samej Rumi w latach 2006-2009 
czadem zatruło się 19 osób. Śmierci tych osób,  
w szczególności małych dzieci można było uniknąć.. 
W 2010 roku w Rumi nie było wprawdzie śmiertelnego 
zdarzenia, ale zanotowano 20 wypadków podczadzeń.  
W rezultacie udzielenia pierwszej pomocy, wszystkie osoby 
udało się uratować. 

 
Czym jest czad?  

 
To tlenek węgla o wzorze chemicznym CO, który jest gazem 
bezbarwnym, nie posiadającym smaku ani zapachu, nie 
szczypiącym w oczy i nie „gryzącym w gardle”, a w powietrzu 
palącym się niebieskawym płomieniem. Jest lżejszy od 
powietrza, co sprawia, że łatwo przenika przez ściany, stropy  
i warstwy ziemi. Z powodu swoich właściwości zwany jest 
potocznie „cichym zabójcą”.  
 
Aby nie dochodziło do zatru ć i podczadze ń 
Policja i Stra ż Pożarna zalecaj ą regularne 
sprawdzanie czy: 
 

� instalacja i przybory gazowe są sprawne 
� piece są sprawne, nie są popękane 
� w łazience, kuchni i pomieszczeniu z urządzeniami 

gazowymi jest czynna wentylacja naturalna (nawiew 
- wywiew) 

� kratki do kanałów wentylacyjnych nie są niczym 
zapchane lub osłonięte 

� otwory wentylacyjne w drzwiach łazienki są drożne 
� w przewodach odprowadzających spaliny nie ma 

pęknięć, dziur, prześwitów, a ich przejścia przez 
ściany są uszczelnione 
 

Pamiętaj: 
 

� raz w roku należy przeprowadzić przegląd instalacji 
gazowej i kominowej przez uprawnione osoby 

� usuwać zanieczyszczenia z przewodów domowych 
i spalinowych: 

- 4 razy w roku od pieców węglowych (na paliwo stałe) 
- 2 razy w roku od pieców gazowych i olejowych 
- 1 raz w roku z przewodów wentylacyjnych 

� zapewnić dopływ świeżego powietrza do 
mieszkania, które jest niezbędne do zupełnego 
spalania gazu i do zapewniania odpływu spalin: 

- wietrz pomieszczenia tak często jak to możliwe  
(w szczególności wietrz łazienkę, w której znajduje się gazowy 
podgrzewacz wody) 
- nie uszczelniaj okien 
- nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych w drzwiach do łazienki 
oraz do kanału wywiewnego 

� sprawdzaj kolor płomienia, instalację należy 
przeczyścić jeżeli płomień gazu ma intensywnie 
czerwony kolor, zwracaj uwagę na to czy palniki 
palą się równomiernie 

� nie pozostawiaj bez nadzoru włączonych urządzeń 
gazowych takich jak: kuchenki, termy, piece 
kąpielowe, grille użytkowane w zamkniętych 
pomieszczeniach. Warto pamiętać, że źródłem 
czadu może być także samochód pozostawiony  
z włączonym silnikiem w garażu. 

 
Wskazania: 
 

� niesprawne kuchnie i piecyki gazowe należy 
zastąpić nowymi; 

� należy zachować dokumenty z przeglądów 
kominiarskich i gazowych; 

� należy zainstalować domowe wykrywacze tlenku 
węgla; 

� zainstalować odpowiednie nasady kominowe, aby 
nie dopuścić do procesu cofania się spalin pod 
wpływem wiatru do komina i pomieszczenia. 

 
PIERWSZA POMOC W WALCE  

Z ZAGROŻENIEM 
 
Co nale ży zrobi ć, gdy podejrzewasz, że w Twoim 
mieszkaniu pojawił si ę tlenek w ęgla: 
 

� wyłącz urządzenia gazowe 
� otwórz szeroko okna 
� wyjdź z mieszkania 
� powiadom służby ratownicze 

 
Jakie s ą objawy zatrucia czadem? 
 
Objawy zatrucia zależą od ilości trucizny, która przedostała się 
do organizmu. Najczęstsze objawy zatrucia to: 

� czerwono-różowe zabarwienia skóry na twarzy, ból 
głowy, uczucie ucisku w skroniach 

� nudności, wymioty, osłabienie mięśni, oszołomienie, 
zapaść; 

� zaburzenia czynności serca, przyspieszone tętno  
i oddech; 

� śpiączka przerywana drgawkami, nikłe tętno, 
zwolnione oddychanie; 

� porażenie oddychania. 
Przy bardzo dużych stężeniach tlenku węgla nie występują 
powyższe sygnały ostrzegawcze, a śmierć może nastąpić już 
po 1 minucie. 
Ogromne niebezpieczeństwo czad stwarza dla kobiet w ciąży, 
ponieważ dostaje się z krwią matki do krwi płodu i może 
spowodować śmierć dziecka, nawet jeśli matce pozornie nic 
nie dolega. 
 
Jak pomóc osobie, która jest podczadzona, przytomna  
i oddycha samodzielnie? 
 
Wyprowadzić (wynieść) na świeże powietrze, ułożyć na lewym 
boku z głową skierowaną w dół, 
kontrolować parametry życiowe (oddech, tętno). Gdy 
stwierdzimy brak lub ustanie czynności 
życiowych, niezwłocznie przystąpić do akcji reanimacyjnej (do 
momentu przybycia służb 
ratowniczych). 
 
Jak pomóc osobie, która jest podczadzona  
i nieprzytomna? 
 
Wynieść na świeże powietrze, kontrolować parametry życiowe 
(oddech i tętno). 
Gdy poszkodowany oddycha, ułożyć na lewym boku z głową 
skierowaną w dół. 
Cały czas kontrolować stan poszkodowanego. Gdy 
stwierdzimy bark lub ustanie czynności życiowych, 
niezwłocznie przystąpić do akcji reanimacyjnej (do momentu 
przybycia służb ratowniczych. 
 

UWAGA – PODSTAWOWE TELEFONY! 
Alarmowy - 112 

Pogotowie gazowe - 992 
Straż Pożarna - 998 

Pogotowie ratunkowe - 999 
 


