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Czy grozi nam loCkdown?

Przez ostatnie kilka dni odnotowywano mniej zakażeń, 
a statystyki wciąż były poniżej progu, po przekroczeniu 
którego rząd zapowiedział kwarantannę narodową. Ale 
sytuacja wciąż jest niepewna. Przypomnijmy: rząd kilka 
dni temu zapowiedział, że będą nowe obostrzenia, jeśli 
codziennie liczba chorych będzie wzrastać.
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Protesty na ulicach

Przez cały kraj przetoczyła się 
niedawno fala protestów. Mani-
festacje organizowane były także 
w Rumi. Rozpoczęły się w drugiej 
połowie października, po wyroku 
ogłoszonym przez Trybunał Kon-
stytucyjny, a dotyczącym prawa 
aborcyjnego w Polsce.  
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gorzej na rynku Pracy

Coraz więcej problemów pojawia 
się na pomorskim rynku pracy. 
Oczywiście jest to związane z pa-
nującą wciąż pandemią korona-
wirusa i częściowym zamknięciem 
gospodarki. Sytuacja w regionie 
po siedmiu miesiącach pandemii 
nie jest optymistyczna.
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Plac przy szkole przejdzie metamorfozę w ra-
mach projektu „Zielone patio – Szkoła Podsta-
wowa nr 7”, który zwyciężył w konkursie „Miasto 
z klimatem – zielono-niebieska infrastruktura”. 
Inwestycja zakłada zmianę betonowego szkol-
nego dziedzińca w ekologiczne i nowoczesne 
miejsce rekreacji. Zadanie zostanie w 50% sfi-
nansowane ze środków Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Projekt „Miasto z klimatem” został zainicjo-
wany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. 
Głównym celem przedsięwzięcia jest ochrona 
polskich miast przed skutkami zmian klimatu 
oraz poprawa jakości życia ich mieszkańców.

– Zielono-niebieska infrastruktura jest nie-
zmiernie istotna w miastach. Zapobiega powo-
dziom, tworzy przyjemny mikroklimat, przyczy-
nia się do zróżnicowania środowiska w mieście. 
Zielone dachy, zielone ściany, tereny zielone, 
nowe nasadzenia, magazynowanie wody opa-
dowej – to wszystko ma wpływ na jakość życia 
w miastach z jednej strony, a z drugiej ogranicza 

presję na środowisko – wyjaśnia Marcin Osow-
ski, prezes WFOŚiGW w Gdańsku.

Samorządy rywalizowały łącznie o 10 mi-
lionów złotych dofinansowania w dwóch ka-
tegoriach konkursowych: dla miast powyżej 
100 tysięcy mieszkańców oraz miast do 100 
tysięcy mieszkańców. W pierwszej kategorii 
zwyciężył projekt „Zielone podwórka – parki 
kieszonkowe w starych dzielnicach Wałbrzy-
cha”, a w drugiej Rumia.

Rumska inwestycja nie tylko poprawi estetykę 
tego terenu, ale wpłynie też korzystnie na mikro-
klimat otoczonej zabudową przestrzeni i przyczy-
ni się do miejscowego obniżenia temperatury.

– Ogromnie się cieszymy, że udało się nam 
zająć pierwsze miejsce w konkursie. Ta nagroda 
jest dla nas potwierdzeniem słuszności kierunku 
rozwoju, jaki wytyczyło sobie miasto, kierunku: 
ekologia – mówi Michał Pasieczny, burmistrz 
Rumi. – Jakość powietrza w Rumi ulega stopnio-
wej poprawie, między innymi dzięki rozbudowie 
miejskiej sieci ciepłowniczej, realizowanej w ra-

mach programu Czyste Powietrze. Jako miasto 
zlikwidowaliśmy już ponad 200 pieców na wę-
giel, a kolejnych 24 usuniemy jeszcze w tym roku. 
Czerpiemy też dobre wzorce od innych, na co 
przykładem może być cykliczny udział w Euro-
pejskim Tygodniu Zrównoważonego Transportu 
oraz wprowadzenie bezpłatnych przejazdów au-
tobusowych dla dzieci i młodzieży. Zachęcamy 
również mieszkańców, by samodzielnie reten-
cjonowali deszczówkę i używali jej do własnych 
potrzeb. Sami, ze względu na suszę, ograniczyli-
śmy koszenia. W miejskiej przestrzeni przybywa 
też wielosezonowych nasadzeń. Wprowadziliśmy 
również uchwałę „Rumia bez plastiku”, znacząco 
redukując jego zużycie. Stawiamy też na edukację, 
zwłaszcza najmłodszych, o czym świadczą podej-
mowane przez szkoły i przedszkola projekty. Tych 
działań jest naprawdę wiele – podsumowuje.

Projekt „Zielone patio – Szkoła Podstawowa 
nr 7” zakłada przekształcenie zabetonowanego 
szkolnego terenu o powierzchni ponad 500 m2 
na przyjazne dla środowiska miejsce rekreacji – 
z nowymi nawierzchniami przepuszczalnymi, 
ścieżkami, zielenią oraz elementami małej ar-
chitektury. Część dziedzińca zagospodarowana 
zostanie na tzw. suchy ogród deszczowy, po-
wstaną też dwa ogrody deszczowe w pojemni-
kach. Gromadzone wody opadowe będą wspo-
magać wzrost roślinności, a sama zieleń będzie 
stanowić biologiczny zbiornik wodny.

Projekt będzie realizowany od stycznia do 
czerwca 2021 roku. Szacowany koszt inwestycji 
to 213 tysięcy złotych, z czego połowę (106 ty-
sięcy złotych) pokryje dofinansowanie ze środ-
ków NFOŚiGW.

/raf/

Zieleń i natura w miejsce betonu
INWESTYCJE | Betonowy plac przy Szkole Podstawowej nr 7 zostanie przekształcony w ekologiczne patio. Wśród zieleni będzie można wypocząć. 
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Obostrzenia związane z pandemią koronawirusa unie-
możliwiły urzędowi miasta organizację corocznej parady 
niepodległościowej, rodzinnego festynu militarnego czy 
koncertu pieśni patriotycznych. Zamiast tego odbyły się 
symboliczne uroczystości – m.in. złożenie kwiatów pod 
pomnikiem Józefa Wybickiego i Hieronima Derdowskiego, 
w którym uczestniczyli: burmistrz Michał Pasieczny, wi-
ceburmistrz Ariel Sinicki, przewodniczący rady miejskiej 
Krzysztof Woźniak, wiceprzewodnicząca rady Maria 
Bochniak oraz zastępczyni przewodniczącej Komisji 
Kultury Teresa Hebel. 
– Święto Niepodległości to nasz najważniejszy dzień, dla-
tego apelowałem i prosiłem mieszkańców o wywieszanie 
flag. Wielu naszych rodaków oddało życie, abyśmy mieli 
taką możliwość – mówił Ariel Sinicki, wiceburmistrz Rumi. 
– Niestety w tym roku nie mogliśmy zorganizować naszej 
rumskiej parady niepodległościowej, a plany były jeszcze 
większe niż w minionych latach. Jestem jednak pewien, 
że odbijemy to sobie w przyszłym roku.
Tego dnia patriotyczne akcenty były widoczne w niemal 
całym mieście – również dzięki mieszkańcom, którzy 
wywieszali biało-czerwone flagi i akcesoria w swojej 
prywatnej przestrzeni. Ponadto, w związku z Narodowym 
Świętem Niepodległości na rondzie im. rotmistrza Witol-
da Pileckiego został zamontowany na stałe 18-metrowy 
maszt flagowy z włókna szklanego. Na jego szczycie 
powiewa biało-czerwona flaga o wymiarach 3 x 4 metry, 
którą w zależności od okoliczności będzie można pod-
mienić na kaszubską, unijną bądź miejską o tym samym 
rozmiarze.
/raf/

18-metrowy maszt na 
Święto niepodległoŚci
rUmia | z okazji narodowego Święta niepodległości na 
jednym z rond stanął również 18-metrowy maszt flagowy.

fot. UM Rumia

Na razie nie przekroczyliśmy jeszcze granicy, 
po której rząd – jak zapowiedział – wprowadzi 
narodową kwarantannę. 

Przypomnijmy: rząd kilka dni temu za-
powiedział, że będą nowe obostrzenia, jeśli 
codziennie liczba chorych będzie wzrastać 
o ok. 27 tys. do 29 tys. Na razie w kraju ten 
próg nie jest jeszcze przekroczony. Należy 
jednak podkreślić, że w ubiegłym tygodniu 
wykonywano dziennie średnio ok. 55 tys. te-
stów na dobę. W czasie, gdy odnotowywano 
największe dobowe wzrosty zachorowań (po-
nad 27 tys.), testów wykonywano znacznie 
więcej, gdyż ok. 82 tys.

Łącznie w całym kraju do piątku (w momen-
cie zamykanie bieżącego numeru Expressu 

Rumskiego) zakażenie potwierdzono u ponad 
665 tysięcy osób. Najwięcej chorych przybywa 
ostatnio w województwie śląskim, w „czołów-
ce” są też wielkopolskie, małopolskie, dolno-
śląskie, mazowieckie i łódzkie. Przypomnijmy, 
że najwyższy dobowy bilans zakażeń korona-
wirusem w naszym kraju wyniósł blisko 28 
tys. przypadków.

Dla Pomorza statystyki z ubiegłego tygodnia 
były wyjątkowe – niestety z powodu dużej licz-
by zgonów. Tylko jednego dnia (we wtorek) 
poinformowano o śmierci aż 33 osób z terenu 
naszego województwa. W środę zmarło kolej-
nych 16 osób, w czwartek – 7, a w piątek – 28. 

Ministerstwo Zdrowia poinformowało 
w miniony piątek o 24 051 nowych przypad-

kach zakażenia koronawirusem. Po spadku, 
który można było zaobserwować wcześiej, to 
znów tendencja wzrostowa. 

Tymczasem w czwartek wieczorem premier 
Mateusz Morawiecki stwierdził, że „wspólnym 
wysiłkiem wyhamowaliśmy zakażenia tuż przed 
punktem krytycznym. […] Dyscyplina działa!”.

- W tym tygodniu, pierwszy raz od dwóch 
miesięcy, liczba zakażeń zaczęła spadać! 
- napisał premier Morawiecki w czwartek 
wieczorem. - Choć stosunek zakażonych - 
65/100 000 mieszkańców to wciąż dużo, to 
jednak pierwszy sygnał stabilizacji i dowód, 
że nasza strategia i obostrzenia zaczynają 
przynosić skutek! Co to oznacza? Nie mu-
simy wprowadzać narodowej kwarantanny! 
Po konsultacjach z Radą Medyczną ustalili-
śmy, że jeżeli liczba zakażeń utrzyma się na 
podobnym poziomie - bardziej radykalne 
kroki nie będą potrzebne. Kochani - wspól-
nym wysiłkiem wyhamowaliśmy zakażenia 
tuż przed punktem krytycznym! Dyscypli-
na działa! […] Wygraliśmy pierwszą bitwę 
w wojnie z drugą falą pandemii. 

Piątkowe statystyki niestety nie potwierdziły 
tego optymizmu. Na Pomorzu potwierdzono 
zakażenie u 1421 osób, zmarło 28 osób, rośnie 
też liczba chorych, którzy wymagają hospitali-
zacji. W powiecie wejherowskim zachorowało 
kolejnych 109 osób, a zmarło 13. 

Czy rząd wprowadzi kolejne obostrzenia – 
zależy to od tego, czy dobowa liczba zakażeń 
wciąż będzie wzrastać i w jakim tempie. 

/raf/

Czy grozi nam lockdown?
PANDEMIA | Przez ostatnie kilka dni odnotowywano mniej zakażeń, a statystyki wciąż były poniżej pro-
gu, po przekroczeniu którego rząd zapowiedział kwarantannę narodową. Sytuacja wciąż jest niepewna. 
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Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku 
opublikował właśnie szacunkowe dane 
o rynku pracy za październik 2020 
roku. Sytuacja w regionie po siedmiu 
miesiącach pandemii nie jest optymi-
styczna – cały czas wzrasta bezro-
bocie, o prawie 25 proc. spadła liczba 
nowych miejsc pracy, a przedsiębiorcy 
nadal planują zwolnienia grupowe, 
głównie w branży usługowej. Dobrze 
ma się za to branża IT.
Stopa bezrobocia w województwie po-
morskim w październiku wyniosła 5,8 
proc., czyli o 0,1 proc. więcej niż w mie-
siącu poprzednim. A jeszcze rok temu 
w październiku ten wskaźnik wynosił 
4,4 proc. Najwyższa stopa bezrobocia 
występuje w powiecie nowodworskim 
i wynosi 14,3 proc., najniższa w Sopo-
cie – 2,3 proc. Procentowo, najwięcej 
bezrobotnych przybyło w powiecie 
puckim (9,2 proc.), natomiast uby-
ło w powicie bytowskim (4,2 proc.). 
W powiecie wejherowskim wynosi 6,8 
proc. (na koniec września było to 6,7 
proc.). W PUP w Wejherowie zare-
jestrowanych jest 4220 osób (o 73 
więcej, niż miesiąc temu). 
Rosnące bezrobocie to m.in. efekt 
zmniejszającej się liczby ofert pra-
cy, które są zgłaszane do urzędów. 
W październiku w województwie było 
ich 6464, co oznacza spadek o ponad 
2 tys. ofert w porównaniu do września. 
Ponadto cztery firmy z województwa za-

powiedziały zwolnienia grupowe, które 
dotyczyć będą 75 pracowników.
Pomimo wzrostu bezrobocia, przedsię-
biorcy wciąż borykają się z trudnościami 
w obsadzeniu wolnych miejsc pracy. 
Obecnie analitycy są dalecy od 
optymizmu w ocenie bieżącej sytuacji 
na rynku pracy i w najbliższej per-
spektywie przyszłościowej. Najgorzej 
koniunkturę gospodarczą oceniają 
przedsiębiorcy z branż: przetwór-
stwa przemysłowego, budownictwa, 
transportu i gospodarki magazynowej, 
zakwaterowania i gastronomii. Nega-
tywne skutki odczuwają też handlow-
cy hurtowi, detaliczni i usługowcy.
Jednak nie wszyscy po siedmiu miesią-
cach pandemii wykazują straty i obni-

żenie nastrojów. Do tej grupy zaliczyć 
można telekomunikację, e-commerce 
czy IT. Branże, które negatywnie odczu-
ły czas pandemii, to przede wszystkim 
gastronomia i hotelarstwo.
Obecnie zachodzące zmiany w gospo-
darce są bardzo dynamiczne i prak-
tycznie niemożliwe do przewidzenia, 
dlatego przedsiębiorcom trudno jest 
jednoznacznie osądzać, jak będzie 
kształtowała się ich sytuacja w kolej-
nych miesiącach.
Warto podkreślić, że specjaliści z Wo-
jewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 
wskazują także jedną z grup jako tę, którą 
najbardziej dotknął kryzys gospodarczy 
wywołany przez pandemię. Są to studen-
ci rozpoczynający rok akademicki.

Brak optymizmU na lokalnym rynkU pracy
pomorze | coraz więcej problemów pojawia się na lokalnym rynku pracy. oczywiście jest to związane z panującą wciąż 
pandemią koronawirusa i częściowym zamknięciem gospodarki. niektóre branże mocno tracą, inne mają się dobrze. 
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Przypomnijmy, że protestować zaczęli 
ludzie, którzy nie zgadzają się z ogło-
szonym pod koniec października przez 
Trybunał Konstytucyjny wyrokiem 
w sprawie zaostrzenia prawa aborcyj-
nego. Później dołączyli do nich m.in. 
przedstawiciele branży gastronomicznej 
oraz fryzjerskiej, którzy protestowali 
przeciwko zamknięciu ich firm przez 
rząd (taką decyzję rządzący podjęli 
w związku z pandemią koronawirusa). 
Później codzienne protesty miały jesz-
cze szerszy wymiar i przerodziły się 
w manifestacje przeciwko wielu różnym 
decyzjom obecnej władzy. 

Od październikowego piątku (Trybu-
nał Konstytucyjny ogłosił swoją ecyzję 
dzień wcześniej) codziennie w godzi-
nach popołudniowych dochodziło do 
kolejnych demonstracji. Organizowane 
były marsze, wiece i protesty samocho-
dowe. Jednego dnia na całym Pomorzu 
– m.in. w Wejherowie, Redzie, Rumi 
i Trójmieście – protestujący spowodo-
wali praktycznie paraliż miast. Przecho-
dząc kolejnymi ulicami zablokowali ruch 
na drogach. Jeden z takich protestów 
rozpoczął się w Rumi - sprzed budynku 
urzędu miasta co najmniej kilkaset osób 
wyruszyło pieszo w kierunku Wejhero-
wa, z transparentami, wykrzykując hasła. 
W ten sposób na dłuższy czas całkowicie 
wstrzymali ruch na krajowej „szóstce”. 

Przypomnijmy, że codzienne protesty 
organizowano też w Wejherowie, na Pla-
cu Jakuba Wejhera. Do protestu pieszego 
dołączyli też kierowcy w manifestacji sa-
mochodowej – sznur aut wyruszył z Wej-

herowa Śmiechowa w kierunku Rumi, 
wstrzymując ruch. Następnie manifestan-
ci spotkali się z protestującymi z Redy 
i Rumi i wspólnie przeszli oraz pojechali 
z powrotem w kierunku Wejherowa. 

Warto dodać, że „oliwy do ognia” do-
lał też wicepremier Jarosław Kaczyński 
w swoim niedawnym wystąpieniu. 

- Władze mają nie tylko prawo, ale 
i obowiązek sprzeciwiać się [tym prote-

stom] – powiedział m.in.  Jarosław Ka-
czyński. - To także obowiązek nasz, obo-
wiązek obywateli. Wzywam wszystkich 
[…] by wzięli udział w obronie kościoła. 
W obronie tego, co dziś jest atakowane. 

Wystąpienie to było i wciąż jest szero-
ko komentowane, głos w tej sprawie za-
brało wielu samorządowców, m.in. Mie-
czysław Struk, marszałek województwa 
pomorskiego.

- Teleranka znowu, jak prawie 39 lat 
temu, nie będzie – napisał na swoim 
profilu marszałek Struk. - Wystąpienie 
wicepremiera odpowiedzialnego w rzą-
dzie Morawieckiego za nasze bezpie-
czeństwo jest przerażające, ale pokazuje 
też skalę upadku państwa. Nie dość, że 
w szczycie pandemii, kiedy wszyscy po-
winniśmy skupić się na walce z wrogiem 
jakim jest zabójczy wirus, ten człowiek 
– Jarosław Kaczyński cynicznie dopro-
wadza do tego, że jego ludzie w TK wy-
dają skandaliczne orzeczenie dotyczące 
aborcji, to jeszcze w momencie duże-
go wrzenia społecznego i licznych, ale 
słusznych protestów społecznych ten 
człowiek – Jarosław Kaczyński swoim 
orędziem chce doprowadzić do eskala-
cji konfliktu, być może do rozlewu krwi. 
Tego w kulturalny sposób nie da się sko-
mentować. Jest to łajdactwo i skrajna 
nieodpowiedzialność.

Rafał Korbut
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Protestujący na ulicach miasta
SPOŁECZEŃSTWO | Przez cały kraj przetoczyła się niedawno fala protestów. Manifestacje organizowane były także w Rumi, Redzie oraz Wejherowie. 
Rozpoczęły się w drugiej połowie października, po wyroku ogłoszonym przez Trybunał Konstytucyjny, a dotyczącym prawa aborcyjnego w Polsce. 

Wydarzenie, które odbyło się ub. tygodniu, otworzył minister klima-
tu i środowiska Michał Kurtyka. Jednym z prelegentów był burmistrz 
Rumi Michał Pasieczny.„Ekosfera” to wykreowana przez Ministerstwo 
Klimatu i Środowiska przestrzeń ekspercka, której towarzyszy cykl 
debat z zakresu działalności resortu. Tegoroczna edycja konferencji, 
ze względu na sytuację pandemiczną, została zrealizowana w formule 
online i była dostępna dla wszystkich zainteresowanych.

Pierwszego dnia odbyły się debaty dotyczące innowacji i sprawiedli-
wej transformacji energetycznej oraz rozszerzonej odpowiedzialności 
producenta. Do paneli dyskusyjnych zaproszeni zostali także liderzy 
ministerialnego programu „Miasto z klimatem”, a wśród nich bur-
mistrz Michał Pasieczny. Tematem wideokonferencji, w której uczest-
niczył Michał Pasieczny, była adaptacja do zmian klimatu i zwiększe-
nie odporności miast na wyzwania klimatyczne. 

– Rumia kompleksowo traktuje zagadnienie klimatu, w tym czystego 
powietrza i gromadzenia wody – mówił Michał Pasieczny, burmistrz 
Rumi. – Przykładem jest węzeł integracyjny Janowo, gdzie powstaje gi-
gantyczny zbiornik rozsączający wody opadowe z chodników i wzgórz 
morenowych. Mamy też tzw. zielone wyspy, projektujemy największy 
park w mieście, tzw. Błonia Janowskie, a dzięki wprowadzonym przez 
nas ulgom mieszkańcy i przedsiębiorcy masowo odłączają się od miej-
skiej kanalizacji burzowej. Bardzo dużo jest jeszcze do zrobienia w dom-
kach jednorodzinnych, gdzie realizowane są programy Stop Smog i Czy-
ste Powietrze, ale skala problemu w małych gminach i miejscowościach 
wiejskich jest gigantyczna. Obawiam się, że bez zwiększenia dotacji dla 
prywatnych domów jednorodzinnych możemy mieć w dalszym ciągu 
duży problem z niską emisjąGłównymi tematami drugiego dnia konfe-
rencji były odnawialne źródła energii, elektromobilność, zielone tech-
nologie, a także gospodarka obiegu zamkniętego.

/raf/

Miasto jednym 
z liderów „EkoSfery”
EKOLOGIA | Transformacja energetyczna, rozszerzona odpowiedzial-
ność producentów oraz adaptacja miast do zmian klimatu to główne 
tematy pierwszego dnia konferencji EkoSfera.
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W pobliżu Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Rumi, niedaleko przy-
stanku „Rondo Jana Pawła 
II 02”, w połowie paździer-
nika stanęła wyjątkowa 
huśtawka. Urządzenie ma 
przede wszystkim umilać 
mieszkańcom oczekiwanie 
na przyjazd autobusu.
Inwestycja została wytypo-
wana przez dzieci uczest-
niczące w projekcie „Małe 
Miasto Rumia” realizowa-
nym przez Fundację „Dom 
mojego Brata”. Koszt całego 
przedsięwzięcia – w tym 
dokumentacji, obsługi 
geodezyjnej, wykonania 

nawierzchni i nasadzeń, a także montażu urządzenia oraz 
elementów małej architektury – to około 15 tysięcy złotych. 
Fundacja BGK przekazała na ten cel 10 tysięcy złotych.
– Dzięki współpracy z partnerami możemy realizować 
tak ciekawe inwestycje i projekty – mówi Piotr Witt-
brodt, wiceburmistrz Rumi do spraw społecznych. – To 
nie koniec. W przyszłości, wspólnie z najmłodszymi 
mieszkańcami miasta, chcemy udoskonalać to miejsce, 
sadząc kolejne rośliny ozdobne czy też montując dodat-
kową małą architekturę. 
Projekt „Małe Miasto” stanowi symulację dorosłego 
życia, a skierowany jest do dzieci w wieku od 8 do 12 lat. 
W ramach inicjatywy uczestnicy biorą udział w warszta-
tach edukacyjnych, prowadzonych przez przedstawicieli 
różnych zawodów. Poprzez pracę zarobkową, oszczędzanie 
i wydawanie środków finansowych dzieci zdobywają wie-
dzę na temat obrotu i wartości pieniądza, a także poznają 
mechanizmy rządzące gospodarką. Miejska odsłona tego 
projektu realizowana byłą na terenie Powiatowego Zespołu 
Szkół nr 2 w Rumi. W przedsięwzięciu uczestniczyło łącz-
nie 120 dzieci z 5 rumskich szkół podstawowych, 70 wolon-
tariuszy oraz 50 przedstawicieli różnych zawodów. Łączna 
wartość nagród, na które zapracowali uczestnicy, to około 
25 tysięcy złotych. Pod koniec 5-dniowych warsztatów 
młodzi rumianie mogli zdecydować w drodze głosowania, 
na jaką miejską inwestycję należy przeznaczyć 10 tysięcy 
złotych. Ostatecznie ich wybór padł na budowę huśtawki 
przy przystanku autobusowym.
/raf/

aktywne czekanie 
na aUtoBUs
rUmia | pasażerowie, oczekujący na przystanku na 
miejski autobus, mogą się... pobujać! i to dosłownie!
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Kupili cmentarne kwiaty, aby pomóc
WSPARCIE | Po raz pierwszy w Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny nie można było wybrać się na cmentarz. W trudnej sytuacji znaleźli się 
ogrodnicy i sprzedawcy cmentarnych kwiatów. Wiadomość o zamknięciu cmenta-

rzy obiegła Polskę dosłownie w ostat-
niej chwili - w piątkowe popołudnie 30 
października. Rząd podjął taką decyzję 
w związku z rosnącą liczbą zakażeń wiru-
sem SARS-CoV-2. To spowodowało, że 
w trudnej sytuacji znaleźli się ogrodnicy, 
którzy przez ostatnie miesiące pracowa-
li na to, by w uroczystość Wszystkich 
Świętych zarobić na handlu nagrobnymi 
kwiatami. W Rumi pomocną dłoń do 
lokalnych przedsiębiorców wyciągnęli 
przedstawiciele rumskiego urzędu oraz 
sami mieszkańcy.

Po ogłoszeniu przez rząd decyzji o za-
mknięciu cmentarzy burmistrz Michał 
Pasieczny zdecydował, że urząd miasta 
odkupi od kilku lokalnych przedsiębior-
ców chryzantemy i inne kwiaty prze-
znaczone do dekorowania nagrobków. 

Zdecydowano, że rośliny te pojawią się 
w miejskiej przestrzeni jako dodatkowe 
nasadzenia.

Chęć pomocy wyrazili też sami miesz-
kańcy najpierw w internecie, a ponieważ 
odzew był bardzo duży, zorganizowano 
„Kiermasz solidarności z rumskimi ogrod-
nikami”. Wydarzenie odbyło się w ponie-
działek 2 listopada na parkingu MOSi-
R-u, gdzie zarejestrowani wystawcy, nie 
ponosząc żadnych opłat, mogli sprzeda-
wać kwiaty. Klientów nie brakowało, a ci, 
którzy zakupili rośliny wyłącznie w geście 
solidarności, nie mając dla nich żadnego 
zastosowania, zostawiali je w wyznaczo-
nym punkcie. Dzięki temu około 500 
kwiatów zostało wykorzystanych do stwo-
rzenia „kwietnej alei solidarności” na ul. 
Dąbrowskiego.

– Setki osób okazało solidarność 

z przedsiębiorcami, którzy znaleźli się 
w potrzebie. Dziękujemy też za kwiaty, 
które mogliśmy wykorzystać w miejskiej 
przestrzeni – powiedział po kiermaszu 
Ariel Sinicki, wiceburmistrz miasta. – 
Zdajemy sobie sprawę, że wsparcia samo-
rządu potrzebują też inne branże, między 
innymi lokale gastronomiczne czy siłow-
nie. Jednym łatwiej jest nam pomóc, in-
nym trudniej, ale nie ulega wątpliwości, że 
wszyscy na tę pomoc zasługują. Będziemy 
szukać różnych sposobów, by w miarę na-
szych możliwości realizować to wsparcie.

Urząd miasta wspomógł także lokal-
nych przedsiębiorców, którzy zainwe-
stowali w sezonowe stoiska przy rum-
skich cmentarzach, przedłużając im 
możliwość handlu do 8 listopada, bez 
dodatkowych opłat.

/raf/
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NIeRUCHOMOŚCI 
SPRZeDaM:

EXP.NSP.

NIeRUCHOMOŚCI KUPIĘ: EXP.NKU.

NIeRUCHOMOŚCI 
DO WYNaJĘCIa:

EXP.NDW.

MOTORYZaCJa SPRZeDaM: EXP.MSP.

MOTORYZaCJa KUPIĘ: EXP.MKU.

MOTORYZaCJa INNe: EXP.MIN.

eDUKaCJa: EXP.EDU.

SPRZĘT eleKTR. EXP.SIN.
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NEKROLOGI 
KONDOLENCJE

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

sprzedam zlewozmywak nierdzewny, 
dwukomorowy z suszarką, ogrodowy do 
liści, tel. 668 133 045

lodówkę side by side firmy DAWEOO, 
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

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 ideal-
ny, 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 Pierwoszynie, 
4 osobowy, tel. 607 291 564

NIERUCHOMOŚCI

kUpię

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 mieszkanie - 2 pokoje, ga-
raż, Kębłowo, tel. 693 033 160

do wynaJęcia

rUmia pokój do wynajęcia, tel. 694 642 
709

MOTORYZACJA

sprzedam

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

skoda 105S, 40 lat, IGaS (BRC), cytry-
nowa, cena 2354 zł, Tczew, tel. 574 797 
077

kUpię

skUp, złomowanie aut, pomoc drogowa, 
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, gazo-
we, pompy ciepła, całe Trójmiasto i oko-
lice, tel. 601 677 964

profesJonalna fotografia okolicz-
nościowa: śluby, wesela, sesje plenerowe, 
chrzty, komunie, tel. 697

UsłUgi remontowe i wykończenia 
wnętrz, kafelki, malowanie, cekolowanie, 
panele, itp, wolne terminy, tel. 667 023 
678

RÓŻNE

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

sprzedam zlewozmywak nierdzewny, 
dwukomorowy z suszarką, ogrodowy od-
kurzacz do liści, tel. 668 133 045

różne rzeczy oddam na złom gratis, tel. 
694 642 709

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

drewno opałowe buk, sosna i gałęziów-
ka, porąbane, ułożone, możliwy transport, 
tel. 506 250 477

OGŁOSZENIA Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł

@expressy.pl
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Ręce w górze na finiszu
BOJANO | Za nami I Bieg Triumfu w Bojanie na 5 km. Zawody są częścią cyklu „Kaszuby Biegają”.

To dopiero był finisz! Uczestnicy z ręka-
mi wzniesionymi w górę w geście triumfu 
dobiegli do mety I Biegu Triumfu, który 
odbył się w Bojanie (gmina Szemud). 
Wśród mężczyzn najszybszy był Grzegorz 
Kujawski z Pucka, natomiast wśród kobiet 
jako pierwsza dobiegła do mety Aleksan-
dra Baranowska-Trzasko z Gdyni.

Organizatorami I Biegu Triumfu na 5 ki-
lometrów w Bojanie byli: Kaszubski Klub 
Sportowy SFORA, Kaszuby Biegają, Bojano 
Biega i Gminne Centrum Kultury, Sportu 

i Rekreacji w Szemudzie. Organizatorzy 
przyznali, że frekwencja bardzo ich zasko-
czyła, gdyż bieg ukończyło aż 224 zawodni-
ków. Grzegorz Kujawski z Pucka, zwycięzca 
I Biegu Trimfu w Bojanie, dobiegając pierw-
szy do mety jednocześnie zapewnił sobie 
pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej 
całego cyklu Kaszuby Biegają.

Sportowe wydarzenie miało też wy-
dźwięk charytatywny - zbierane były dat-
ki dla Andrzeja Smętka. W kilka godzin 
udało się uzbierać ponad 1,5 tys. zł. 

Wyniki zawodów (pierwsza 10-ka):
- Grzegorz Kujawski z Pucka z nume-

rem 96 (klub Forma Jak Wino/ Przyjaciele 
w Biegu) kat. M40-49 - czas 00:16:06

- Arkadiusz Połeć z Gdyni z numerem 
141 (klub Unique Hair Team Wejherowo) 
kat. M30-39 - czas 00:16:06

- Bartłomiej Zyborowicz z Gdańska 
z numerem 206 (klub Kujawscy Runner) 
kat. M0-29 - czas 00:16:22

- Mateusz Dajnowski z Angowic z nu-
merem 20 (klub MKS Chojniczanka 

Chojnice) kat. M0-29 - czas 00:16:47
- Leszek Wróblewski z Kościerzyny 

z numerem 200 (klub Świat Płytek U Kry-
spiana) kat. M30-39 - czas 00:17:18

- Łukasz Fabiański z Międzychodu z nu-
merem 35 kat. M0-29 - czas 00:17:29

- Krzysztof Jednachowski z Pucka z nu-
merem 70 kat. M30-39 - czas 00:17:46

- Marcin Góralski z Gdyni z numerem 
40 kat. 40-49 - czas 00:17:56

- Dariusz Jarzyński ze Starogardu Gdań-
skiego z numerem 67 (klub Oracz z Ko-
ciewia) kat. M40-49 - czas 00:17:58

- Artur Kaszuba z Debrzna z numerem 
215 kat. M40-49 - czas 00:18:06 
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