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Dziękujemy, 
że jesteście z nami!

BęDą zmiany
są spóźnienia

Henryk Doering

starogarD
gościł starostów
Obrady Konwentu Starostów 
Województwa Pomorskiego 
miały miejsce w Hotelu Ren w 
Starogardzie Gdańskim.

Okrągłe urodziny naszego 
wydawnictwa były okazją do 
podsumowania dotychczaso-
wej działalności i do opraco-
wania planów wydawniczych 
na kolejne lata. 

Henryk Doering urodził się 9 
listopada 1956 roku i od po-
czątku związany był z Ziemią 
Kaszubską. Mieszkaniec Bia-
łogówy, absolwent Akademii 
Ekonomicznej im. Oskara Lan-
gego we Wrocławiu.

pomorZE | Oddaj głOs na wybraną lOkalizacjĘ w pOwiecie kartuskim i zawalcz O 
darmOwy czujnik pOwietrza.

Wiesz czym oddychasz?

zgłoś temat,
wyślij zDjęcie

Wiesz o czymś cieka-
wym? A może jest spra-
wa, która Cię bulwersu-
je? Wyślij do nas maila 
– a zajmiemy się Twoją 
sprawą i opiszemy ją na 
łamach Expressu Powia-
tu Wejherowskiego.

W naszej gazecie po-
ruszamy sprawy, które 
bolą i bulwersują. Cze-
kamy na Wasze zdjęcia 
i zgłoszenia - wysyłajcie 
je na adres:
redakcja@expressy.pl

Trwa ogólnopolska kam-
pania Fundacji Aviva pn.: 
„Wiem, czym oddycham”. W 
ramach tej akcji do 10 grud-
nia mieszkańcy Pomorza 
mogą głosować na lokaliza-
cje w swoim regionie, w któ-
rych zostaną zamontowane 
czujniki powietrza. Urządze-
nia te bez przerwy przesyłają 
dane dotyczące stężenia za-
nieczyszczeń w atmosferze, 
które można śledzić na kom-
puterze lub telefonie.
Zgodnie z planem, 150 ta-
kich urządzeń zostanie nie-
odpłatnie udostępnionych 
w miejscach, gdzie są one 
najbardziej pożądane. 100 
czujników zostanie zamon-
towanych w lokalizacjach 
z największą liczbą głosów. 
Kolejne 50 lokalizacji z puli 
zgłoszonych w konkursie 
wybierze Fundacja Aviva tak, 
aby uzupełnić luki w sieci 
czujników na mapie Polski.
- Spośród 50 miast o naj-
większym zanieczyszczeniu 

powietrza w Unii Europej-
skiej, aż 33 znajdują się w 
Polsce. Pomóż nam wytypo-
wać miejsca, które potrzebu-
ją zewnętrznych czujników 
jakości powietrza - apelują 

organizatorzy konkursu.
Do tej pory w powiecie kar-
tuskim zgłoszono: ul. La-
wendową w Lniskach  (gm. 
Żukowo), ul. Jana Kocha-
nowskiego w Sierakowicach, 

ul. J.Z. Ptach w Żukowie oraz 
ul. Modrzewinową w Glin-
czu.
Głosy można oddawać do 
10 grudnia na stronie www.
wiemczymoddycham.pl.

poWIAT | badania prOfilaktyczne na wykrycie zakażenia wi-
rusem HcV mieszkańcy pOwiatu kartuskiegO mOgą wykOnać 
za darmO. 

Przebadaj się za darmo

- Zapraszamy do korzystania 
z bezpłatnych badań dia-
gnostycznych w kierunku 
wykrycia zakażenia wirusem 
HCV powodującego wiruso-
we zapalenie wątroby typu C 
(WZW C) – zachęcają organi-
zatorzy. - Badanie można wy-
konać w punktach pobrań 
Diagnostyki Spółka z o.o. w 
terminie do 15 grudnia 2017 
r. i od 2 stycznia 2018 r. do 14 
grudnia 2018 r.:
- w Kartuzach przy ul. Ko-
ściuszki 12, tel. 58 681 02 97 
– od poniedziałku do soboty 
w godz. 7:00 – 11:00,  
- w Żukowie przy ul. Sienkie-
wicza 14, tel. 661-910-578 – 
od poniedziałku do piątku w 

godz. 7:00 – 11:30.
Badania są skierowane do 
osób w wieku 18-65 lat za-
meldowanych na terenie po-
wiatu kartuskiego.
Osoby, u których zostanie 
wykryty pozytywny wynik 
testu na obecność przeciw-
ciał anty-HCV we krwi będą 
kierowane do lekarza POZ 
po skierowanie do poradni 
chorób zakaźnych w celu 
dalszej diagnostyki.
HCV to wirus, wywołujący 
zapalenie wątroby, które 
prowadzi do uszkodzenia 
wątroby, jej zapalenia oraz 
u niektórych chorych do 
marskości i raka wątroby. 
Pierwszą fazą choroby po 

zakażeniu jest ostre WZW 
C. Większość chorych nie 
ma żadnych objawów. Nie 
istnieje szczepionka, która 
mogłaby ochronić przed za-
każeniem.
Wczesne wykrycie choroby 
umożliwia podjęcie leczenia, 
które u znakomitej więk-
szości chorych prowadzi do 
wyleczenia oraz zapobiega 
postępowi choroby.
Badania są wykonywane w 
ramach „Programu profilak-
tyki zakażeń HCV dla miesz-
kańców powiatu kartuskie-
go na lata 2017-2019”, który 
jest finansowany z budżetu 
powiatu kartuskiego.  
/raf/

Nawet 10-minutowe opóź-
nienia i odjazdy przed wyzna-
czoną na rozkładzie godziną 
– takie skargi na kolejki SKM 
dotarły do naszej redakcji. 
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poWIAT | O tym, jak ważne miejsce w metrOpOlii pełnią kartuzy i pOwiat kartuski, mieli OkazjĘ przekOnać siĘ uczestnicy 
tegOrOcznej edycji kOngresu smartmetrOpOlia.

Kaszuby w metropolii

KArTuZy | uczniOwie z kartuskicH szkół także wziĘli udział 
w miĘdzynarOdOwym kOngresie smartmetrOpOlia. 

Gm. KArTuZy | usuwanie wyrObów budOwlanycH, zawiera-
jącycH szkOdliwy azbest, trwa Od wielu lat. 

KArTuZy | zagłOsuj w sprawie zmian granic administracyj-
nycH miejscOwOści mezOwO, prOkOwO i miasta kartuzy.

młodzież na kongresie O 82 tony azbestu mniej

Miasto będzie większe?

Niedawno stolicę Kaszub 
odwiedzili uczestnicy VI Mię-
dzynarodowego Kongresu 
Metropolitalnego SmartMe-
tropolia. Do Kartuz dotarli 
Pomorską Koleją Metropoli-
talną. Gospodarzami wizyty 
byli Janina Kwiecień, starosta 
kartuski i Mieczysław Gołuń-
ski, burmistrz Kartuz.
- Była to tzw. wizyta studyjna, 
w ramach której chcieliśmy 
pokazać gościom, jak ważne 
miejsce w Metropolii pełnią 
Kartuzy i powiat kartuski 
– wyjaśnia starosta Janina 
Kwiecień. 
- Pokazaliśmy i wyjaśniliśmy 
naszym gościom, jakie roz-
wiązania zostały zaplanowa-
ne w ramach budowy Węzła 
Integracyjnego Kartuzy oraz 
powstającego dworca kole-
jowego – dodaje burmistrz 
Mieczysław Gołuński.
Przedstawiciele władz samo-
rządowych zaprezentowali 
też uczestnikom kongresu 
procesy rewitalizacyjne zwią-
zane z termomodernizacją 
budynków, przebudową par-
ków i nowe rozwiązania na 

rynku w Kartuzach. Goście 
nie ukrywali uznania dla re-
zultatów trwającej Komplek-
sowej Rewitalizacji Centrum 
Kartuz. 

Po prezentacji dotyczącej 
miasta i powiatu goście 
zwiedzili kompleks poklasz-
torny z kościołem NMP, oraz 
Muzeum Kaszubskie im. 

Franciszka Tredera. 
- Wizyta studyjna uczestni-
ków kongresu z całej Polski 
była doskonałą formą pro-
mowania Kartuz i powiatu 

kartuskiego – podsumowuje 
starosta Janina Kwiecień. 
Przypomnijmy, że główną 
ideą Międzynarodowego 
Kongresu Metropolitalnego 

SmartMetropolia jest wymia-
na doświadczeń, wdrażanie 
sprawdzonych przez inne 
samorządy rozwiązań i dys-
kusja nad najważniejszymi 
zagadnieniami związanymi 
z rozwojem obszarów metro-
politalnych. Kongres Smart-
Metropolia z założenia ma 
stać się największym w Pol-
sce stałym forum debaty nad 
tym, w jaki sposób prowadzić 
oddolną współpracę, aby 
wzmacniać konkurencyjność 
naszych obszarów metropo-
litalnych.
Kongres ma też w pewnym 
stopniu wyznaczać  kierun-
ki rozwoju metropolii oraz 
pomagać wypracować decy-
dentom i liderom integracji 
metropolitalnej konkretne 
rozwiązania zarządcze i tech-
nologiczne. Idea „smart cities” 
to również optymalne wyko-
rzystywanie dostępnych za-
sobów i pomysłów na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 
całego obszaru metropolital-
nego, nie tylko największych 
i najbogatszych miast poło-
żonych w centrum./raf/
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Uroczysty kongres Smart 
Metropolia to nie tylko wi-
zyty studyjne, ale też (a wła-
ściwie przede wszystkim) 
debaty, konferencje i panele 
dyskusyjne, które odbyły się 
w Gdańsku. Kongres otwo-
rzył prezes Zarządu Obszaru 
Metropolitarnego Trójmia-
sta, Paweł Adamowicz.
Następnie Ivan Tosics, doktor 
Instytucji Obszarów Metro-
politarnych w Budapeszcie, 
poruszył temat silnych obsza-
rów metropolitarnych, które 
są wyzwaniem dla Europy. 
Podkreślił, że celem strategii 
jest stworzenie mechani-
zmów mających umacniać 
spójność metropolii poprzez 
koordynację działań, współ-
pracę międzysektorową oraz 
uzyskanie kompromisowych 
rozwiązań dla lepszego roz-
woju każdego z podmiotów 
tworzących metropolię. 
Z kolei podczas debaty szu-
kano odpowiedzi na pytanie, 
czy stworzenie metropolii 
wpłynie negatywnie na inne 
miasta Polski. W debacie 
uczestniczyli: Michał Olszew-
ski (wiceprezydent Warsza-

wy, współprzewodniczący 
Zespołu Komisji Wspólnej 
Rządu i Samorządu Teryto-
rialnego ds. Funkcjonalnych 
Obszarów Metropolitalnych 
i Miejskich), Robert Biedroń 
(prezydent Słupska), Kazi-
mierz Smoliński (wicemini-
ster Infrastruktury i Budow-
nictwa), Kazimierz Karolczak 
(przewodniczący Zarządu 
Metropolii Górnośląsko-Za-
głębiowskiej), dr Jan Olbrycht 
(przewodniczący Intergrupy 
URBAN w Parlamencie Euro-

pejskim), dr Jacek Karnowski 
(wiceprezes Zarządu Obsza-
ru Metropolitalnego Gdańsk 
– Gdynia - Sopot) oraz Alek-
sandra Dulkiewicz (wicepre-
zydent Gdańska ds. polityki 
gospodarczej).
- Była to dla nas naprawdę 
ciekawa przygoda, pierwszy 
raz braliśmy udział w takiej 
debacie – podsumowują 
uczniowie klasy III TOR Ze-
społu Szkół Zawodowych 
i Ogólnokształcących w Kar-
tuzach. /raf/

Gmina Kartuzy w ramach za-
łożeń Gminnego Programu 
Usuwania Wyrobów Zawie-
rających Azbest na lata 2012-
2032 po raz kolejny w 2017 r. 
aplikowała do Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w 
Gdańsku o przyznanie dotacji 
na demontaż, transport i uty-
lizację wyrobów zawierających 
azbest.
Całkowity koszt kwalifikowany 
zadania wyniósł ponad 35 tys. 
zł. Gmina uzyskała dotację w 

wysokości niemal 28 tys. zł do 
ww. zadania z konkursu Woje-
wódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku pn.: „Usu-
wanie wyrobów zawierających 
azbest z terenu województwa 
pomorskiego”.
Dotacja z Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej wynosiła do 
40 proc. kosztów kwalifikowa-
nych, pozostała kwota dotacji 
pochodziła z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej. Przyzna-
ne dofinansowanie stanowi 
ok. 85 proc. kosztów kwalifiko-
wanych.
Dofinansowaniem objęto 32 
nieruchomości. W tegorocznej 
edycji programu usunięto po-
nad 82 tony wyrobów zawiera-
jących azbest z poszyć dacho-
wych budynków mieszkalnych 
na terenie gminy Kartuzy, które 
następnie przekazano do uty-
lizacji. Powierzchnia, z której 
usunięto wyroby azbestowe 
wyniosła 4.684 m2. /raf/

W dniach od 20 do 25 listo-
pada trwają konsultacje spo-
łeczne. Uprawnionymi do 
wyrażania opinii są pełnoletni 
mieszkańcy, stale zamieszku-
jący (zameldowani na pobyt 
stały) na terenie sołectwa i 
miasta, uprawnieni do gło-
sowania w wyborach po-

wszechnych.
Niezwykle ważnym głosem 
będą opinie w sprawie przyłą-
czenia Burchardztwa do mia-
sta Kartuzy i wyłączenia tego 
obszaru z granic administra-
cyjnych sołectwa Mezowo.
Drugą sprawą jest wyłączenie 
z granic sołectwa Prokowo 3 

działek, które leżą w dużym 
oddaleniu od centrum wsi 
a graniczą bezpośrednio z 
granicami administracyjnymi 
miasta Kartuzy.
Więcej informacji wraz z pro-
jektami uchwał i mapkami 
można uzyskać na stronie 
kartuzy.pl. /raf/
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Gm. STĘŻyCA | pary małżeńskie z terenu gminy stĘżyca , które w 2017 r. ObcHOdziły jubileusze długOletniegO pOżycia małżeń-
skiegO świĘtOwały w śrOdĘ 15 listOpada br. złOte i diamentOwe gOdy.

Złote i Diamentowe Jubileusze 
Par Małżeńskich z gm. Stężyca
Pary małżeńskie z terenu gminy 
Stężyca , które w 2017 r. obchodziły 
jubileusze długoletniego pożycia 
małżeńskiego świętowały w środę 
15 listopada br. Złote i Diamento-
we Gody.
Z tej okazji w Urzędzie Gminy Stęży-
ca odbyło się uroczyste spotkanie z 
dostojnymi Jubilatami. Uroczyste-
go aktu dekoracji medalami nada-
nymi przez Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej dla osób, które 
przeżyły 50 lat w jednym związku 

małżeńskim, w dowód społeczne-
go uznania dla trwałości małżeń-
stwa i rodziny dokonał Wójt Gminy 
Stężyca Tomasz Brzoskowski.
Jubilatom wręczono odznaczenia, 
pamiątkowe dyplomy i upominki 
oraz kwiaty.
Dodatkowo klimat tej uroczystości 
umilił swą grą pan Paweł Orlikow-
ski oraz występ dziecięcego zespo-
łu  tanecznego „Promyki” działający 
przy Zespole Kształcenia i Wycho-
wania w Stężycy.

pary świętujące 50-lecie małżeństwa
Formela Janina i Alojzy z Nowych Czapel
Gruszczyńska Bernadeta i Wiesławz Gołubia
Karczewska Urszula i Jerzy z Szymbarku
Kleist Stefania i Anastazyz Ostrowa
Kuchta Regina i Robertz Sikorzyna
Pek Regina i Leon z Kamienicy Szlacheckiej
Wenta Maria i Brunonz Kamienicy Szlacheckiej
Wiedemann Jadwiga i Brunon z Czystej Woda
Żynda Gertruda i Gerard z Kamienicy Szlacheckiej

 pary świętujące 60-lecie małżeństwa
Klasa Stefania i Zygmunt z Nowej Sikorskiej Huty
Kiedrowska Bernadeta i Zygmunt  z Klukowej Huty
Kropidłowska Anna i Zygmunt  ze Stężycy
Koszałka Maria i Czesław z Krzesznej
Kuśmierczyk Janina i Jerzy z Starych Czapel
Pobrucka Ludwika i Stanisław ze Stężycy
Rompa Gertruda i Kazimierz  z Gołubia
Węsierska Jadwiga i Władysław z Gołubia
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Projekt o nazwie „Budo-
wa Systemu Roweru Me-
tropolitalnego OMG-G-S” 
województwo pomorskie 
dofinansuje projekt kwotą 
ponad 17,2 mln zł, co sta-
nowi 85 proc. jego kosztów. 
Oznacza to, że wprowadze-
nie systemu roweru metro-
politalnego jest bliżej, niż 
kiedykolwiek się wydawało.

Rower metropolitalny ma 
zwiększyć dostępność węzłów 

integracyjnych, umożliwiając 
szybszą i bardziej komforto-
wą przesiadkę na inny środek 
transportu zbiorowego (np. 
pociąg, autobus, trolejbus czy 
tramwaj). Realizacja projektu 
ma się przyczynić do zwięk-
szenia mobilności podróż-
nych i stworzenia atrakcyjnej 
alternatywy wobec środków 
komunikacji samochodowej. 
Zastosowanie w projekcie naj-
nowocześniejszych systemów 

teleinformatycznych ma po-
zwolić na integrację systemu 
rowerowego z biletem metro-
politalnym.

Projekt zakłada budowę 
systemu opartego o flotę 
rowerów publicznych wraz 
z niezbędnym zapleczem 
technicznym i teleinforma-
tycznym. Na obszarze 14 gmin 
Obszaru Metropolitalnego 
Gdańsk-Gdynia-Sopot, w tym 
Rumi, znajdzie się blisko 3900 

rowerów 4 generacji wyposa-
żonych w moduły GPS i elek-
trozamek.

Kolejnym ważnym krokiem 
w projekcie Systemu Rowe-
ru Metropolitalnego będzie 
ogłoszenie przetargu. Obec-
nie trwają zaawansowane 
prace nad dokumentacją 
przetargową. Pilotażowa wer-
sja projektu ma ruszyć plano-
wo pod koniec 2018 roku. 

/raf/

Gmina Sierakowice 
w ramach konkursu „Czy-
ste Powietrze Pomorza”, 
organizowanego przez Wo-
jewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku pozy-
skała dofinansowanie dla 
mieszkańców planujących 
zamienić stare piece węglo-
we na nowoczesne piece na 
biomasę.

Właściciele nieruchomości 
likwidujący stare piece  mo-
gli uzyskać dofinansowanie 
w wysokości 30 proc. kosz-
tów kwalifikowanych (lecz 
nie więcej niż niespełna 4,3 
tys. zł - w tym 25 proc. to 
środki WFOŚiGW, a 5 proc. 
- środki budżetu gminy 
Sierakowice). W tym roku 
planowana jest wymiana 
52 starych pieców na nowo-
czesne automatyczne kotły 
na biomasę (pellet) 5 klasy.

Obecnie trwają prace zwią-
zane z wymianą pieców, któ-
re powinny się zakończyć do 
końca bieżącego miesiąca.

Warto dodać, że od lipca 
2018 r. na naszym rynku 
będzie można kupić kocioł 
klasy nie niższej, niż pią-
ta, a w 2020 roku wchodzi 
w życie dyrektywa ecode-
sign, jeszcze bardziej za-
ostrzająca przepisy.

Już od 1 października na 
mocy rozporządzenia Mi-

nistra Rozwoju i Finansów 
obowiązuje zakaz produk-
cji  kotłów na paliwo stałe 
do ogrzewania  gospodar-
stwach domowych oraz 
małych i średnich zakładów. 
Nowe prawo nakłada na 
producentów kotłów stoso-
wanie wymagań konstruk-
cyjnych, które pozwolą im 
spełniać wymagania klasy 5, 
czyli muszą to być urządze-
niami o niskiej emisji zanie-
czyszczeń do środowiska. 
Kotły najwyższej klasy 5 ce-
chują się sprawnością, przy 
mocy nominalnej, bliską 90 
proc. Typowy kocioł starego 
typu (tzw. „kopciuch”) emi-
tuje nawet do 5 razy więcej 
pyłu, niż kocioł klasy 5. Tlen-
ku węgla natomiast aż do... 
50 razy więcej!

Przepisy nowego rozpo-
rządzenia będą obowią-
zywały przez dwa lata. Od 
2020 r. w Polsce obowiązy-
wać zaczną unijne rozwiąza-
nia Ecodesign (ekoprojekt), 
które dopuszczać będą do 
obrotu na rynku tylko naj-
mniej emisyjne piece.

Efekt wymiany kotła 
odczuje także nasz portfel 
– w porównaniu do klasy 3 
i niższych, rocznie możemy 
zaoszczędzić ok. 25 proc. 
energii, a to oznacza spala-
nie mniejszej ilości paliwa. 
/raf/

zmniejsza się ilość 
starych kotłów
Gm. SIErAKoWICE | trwa wymiana starycH kO-
tłów wĘglOwycH na nOwe, bardziej ekOlOgiczne. 

Rower metropolitalny 
coraz bliżej
pomorZE | pOdpisanO umOwĘ O dOfinansOwanie rOweru metrOpOlitalnegO! 
w urOczystOści wziĘli udział przedstawiciele lOkalnycH samOrządów. 
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Gmina Sierakowice nie usta-
je w staraniach o poprawę 
bezpieczeństwa i polepszenie 
jakości infrastruktury drogo-
wej.

- Mamy przyjemność poin-
formowania, że projekt zakła-
dający przebudowę dwóch 
dróg w gminie Sierakowice 
został wysoko oceniony przez 
Komisję konkursową Progra-
mu Rozwoju Gminnej i Powia-
towej Infrastruktury Drogowej 
na lata 2016 – 2019 – mówi 
Tadeusz Kobiela, wójt gm. Sie-
rakowice. - Komisja, powołana 
przez Wojewodę Pomorskie-
go, przyznała nam dofinanso-
wanie w wysokości ponad 1,9 
mln zł.

Wymieniona wyżej inwe-
stycja obejmuje zakresem 
budowę i przebudowę 2 
dróg gminnych (droga relacji 
Szklana – Tuchlino na odcinku 
Jelonko – Szklana oraz ulicy M. 
Kopernika w Sierakowicach) 
o łącznej długości 3,3 km wraz 
z budową kanalizacji deszczo-

wej oraz przebudową kolidują-
cej infrastruktury technicznej.

Szczegółowy zakres zadania 
obejmuje łącznie 3 zamierze-
nia inwestycyjne:

1. Budowa drogi gminnej re-
lacji Jelonko - Tuchlino o  dłu-
gości ok. 2,27 km wraz z prze-
budową sieci wodociągowej 
oraz infrastruktury elektro-
energetycznej i teletechnicz-
nej.

2. Przebudowa odcinka ul. 
M. Kopernika w Sierakowicach 
o długości ok. 426 m wraz z bu-
dową kanalizacji deszczowej 
oraz przebudową istniejącej 
infrastruktury teletechnicznej 
oraz sieci wodociągowej.

3. Budowa odcinka ul. M. 
Kopernika w Sierakowicach 
o długości ok. 187 m wraz 
z budową kanalizacji desz-
czowej oraz przebudową 
istniejącej infrastruktury te-
letechnicznej oraz elektro-
energetycznej.

Wartość kosztorysowa 
przedmiotowej inwestycji 
wynosi: niemal 3,88 mln zł. 
Poziom dofinansowania to 
50 proc. wartości kosztów 
kwalifikowanych.  Gmina 
planuje wyłonić wykonawcę 
już niedługo, na przełomie 
2017/2018 r. Termin realiza-
cji upływa 30 listopada 2018 
r. /raf/

2 mln zł na gminne drogi
SIErAKoWICE | kOlejny sukces gminy na pOlu pOzyskiwania śrOdków 
finansOwycH na inwestycje drOgOwe. 

Żukowo zajęło czwarte miej-
sce w Rankingu Samorządów 
Najdynamiczniej Rozwijają-
cych Przedsiębiorczość w la-
tach 2003 – 2016 w kategorii 
„Gmina Miejsko-Wiejska”.

Podczas konferencji „Zrów-
noważony rozwój społecz-
no-gospodarczy jednostek 
samorządu terytorialnego” 
zaprezentowany został ran-
king jednostek samorządu 
terytorialnego, powstały we-
dług wyników rozwoju i dy-
namiki przedsiębiorczości.

Gmina Żukowo podobne 
jak w zeszłym roku, znalazła 
się w ścisłej czołówce, zaj-
mując czwarte miejsce. Tym 
samym udowodniła, że nale-
ży do grona najszybciej roz-
wijających się samorządów 
w Polsce. 

- Wśród gmin miejsko-wiej-
skich pod względem dynami-
ki rozwoju przedsiębiorczości 
wyprzedziły nas jedynie trzy 
gminy: Dziwnów, Ożarów 
Mazowiecki oraz Konstan-

Dynamiczna i rozwojowa
Gm. ŻuKoWo | gmina żukOwO pOnOwnie znalazła siĘ wśród najdy-
namiczniejszycH gmin w pOlsce.

cin-Jeziorna – mówi Wojciech 
Kankowski, burmistrz Żukowa. 
- Piąte miejsce w rankingu w ka-
tegorii gmin miejsko-wiejskich 
przypadło Kątom Wrocław-
skim, a kolejne miejsca zajęły: 
Mieroszów, Siechnice, Halinów 
i Piaseczno.

Ranking przygotowywany 
został pod kierunkiem prof. Eu-
geniusza Sobczaka z Wydziału 
Administracji i Nauk Społecz-
nych Politechniki Warszawskiej. 
Podczas konferencji odbyła się 

również debata nt. systemu 
kontroli w jednostkach samo-
rządu terytorialnego.

Organizatorem konferencji 
była sejmowa Komisja Samo-
rządu Terytorialnego i Polityki 
Regionalnej, Wydział Admini-
stracji i Nauk Społecznych Poli-
techniki Warszawskiej, Wydział 
Nauk Ekonomicznych i Tech-
nicznych PSW w Białej Podla-
skiej oraz Fundacja Polskiego 
Godła Promocyjnego „Teraz 
Polska”. /raf/

Fo
t. 

U
G

 Ż
uk

ow
o



6 | expressy.plŚroda, 22 listopada 2017

Od 18 do 24 listopada br. 12 po-
morskich przedsiębiorstw oraz 2 
pomorskie uczelnie wezmą udział 
w misji gospodarczej do Chin. Do  
udziału w misji zaproszono firmy 
z branży stoczniowej, spożywczej 
oraz chemicznej. Wydarzenie jest 
organizowane  w ramach projektu 
„Pomorski Broker Eksportowy” –  re-
gionalnego (pierwszego w Polsce) 
kompleksowego systemu wspie-
rającego działalność  pomorskich 
przedsiębiorców za granicą. Reali-
zację działań w Pomorskim Brokerze 
Eksportowym przez najbliższe lata 
umożliwią  środki finansowe  z Re-
gionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020. 

Z misją pomorskich firm zwią-
zane jest uruchomienie w Pekinie 
Biura Pomorskiego Brokera Eks-
portowego, które  wspierać będzie 
pomorski biznes w nawiązywaniu 
kontaktów z podmiotami chiński-
mi, organizacji spotkań bizneso-
wych oraz pobytu naszych przed-
siębiorców na terenie Chin. 

- Wybór firm właśnie z tych branż 
wynika z wiedzy i doświadczenia 
współorganizatora misji gospodar-
czej, Pomorskiego Biura w Chinach, 
które już od 2011 roku reprezentuje 
nasz region w Państwie Środka. Dobre 
relacje z lokalnym biznesem pozwoliły 
na zbadanie potrzeb rynku i na dobór 
odpowiednich uczestników ze strony 
chińskiej w spotkaniach B2B. Liczymy 

więc na wzajemne zainteresowanie 
ofertami biznesowymi. Przygotowa-
ny program umożliwi również szerszą 
prezentację województwa pomor-
skiego, jako potencjalnego partnera 
dla regionów oraz miast, które będzie-
my odwiedzać – mówi  Piotr Ciecho-
wicz, Wiceprezes Zarządu Agencji 
Rozwoju Pomorza.

Dla pomorskich przedsiębiorców 
zorganizowano spotkania B2B z fir-

mami z Pekinu, Qing-
dao oraz Liaocheng, 
wizytę  studyjną 
w Parku Rolnictwa 
Ekologicznego i Par-
ku Technologicznym 
Przemysłu Chemicz-
nego w Liaocheng 
oraz seminaria gospo-
darcze, wprowadza-
jące polskie firmy na 
rynek chiński. Stronie 
chińskiej  zostanie 
przybliżona  specyfika 
pomorskiego regio-
nu i biznesu. Uczest-
nicy misji udadzą się 
również do Qingdao 
– drugiego co do wiel-
kości portu w Chinach, 
ośrodka przemysłowe-
go i biznesowego, gdzie odbędą 
się spotkania B2B z przedstawicie-
lami  reprezentowanych branż.

Przedstawiciele dwóch pomor-
skich uczelni: Politechniki Gdańskiej 
oraz Akademii Sztuk Pięknych,   na-
wiążą kontakty badawcze i arty-
styczne z tamtejszymi uczelniami. 
Udział uczelni jest związany z pro-
jektem Study in Pomorskie, w ra-
mach którego ośrodki akademickie  
prowadzą działania zachęcające za-

granicznych studentów do studio-
wania na naszych uczelniach.
Misji towarzyszyć będą dwa wyda-
rzenia na szczeblu samorządowym: 
podpisanie Listu Intencyjnego po-
między miastami Gdańsk a Qingdao 
oraz  Porozumienia o Współpracy po-
między Pruszczem Gdańskim a Yang-
gu.  W obu przypadkach współpraca 
dotyczyć będzie wzmocnienia relacji 
gospodarczych i handlowych oraz  
wykorzystania terenów inwestycyj-
nych. Grzegorz Bryszewski

Misja gospodarcza do Chin

Piotr CieChowiCz, 
Wiceprezes Zarządu 
Agencji Rozwoju Pomorza

 
To pakiet działań, którego celem jest wspieranie inicja-
tyw służących umiędzynarodowieniu pomorskich ośrod-
ków akademickich i poprawie ich konkurencyjności. 
Wspólna inicjatywa ma przyczynić się m.in.do: zwięk-
szenia liczby studentów zagranicznych oraz pochodzą-
cych spoza województwa pomorskiego, studiujących 
na pomorskich uczelniach; zatrzymania na regional-
nych uczelniach absolwentów pomorskich szkół średnich 
i zwiększenia powiązań sieciowych pomorskich uczelni. 
Partnerzy projektu to: Samorząd Województwa Pomor-
skiego; Agencja Rozwoju Pomorza; Akademia Morska 
w Gdyni; Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniusz-
ki w Gdańsku; Akademia Pomorska w Słupsku; Akade-
mia Sztuk Pięknych w Gdańsku; Akademia Wychowania 
Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdań-
sku; Gdański Uniwersytet Medyczny; Politechnika Gdań-
ska i Uniwersytet Gdański

Projekt Study in PomorSkie
Projekt „Pomorski Broker Eksportowy” to kompleksowy system wspierania ekspor-
tu w województwie pomorskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. PBE jest projektem part-
nerskim realizowanym przez Agencję Rozwoju Pomorza – lidera projektu, Regional-
ną Izbę Gospodarczą Pomorza, Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość, Inkubator 
STARTER, InvestGDA, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny. Odbiorcami Broke-
ra są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie pomorskim. 
Broker oparty jest na trzech filarach. Pierwszy obejmuje ocenę potencjału eksportowe-
go firm, które chciałyby rozpocząć lub rozszerzyć swoją działalność na rynkach zagra-
nicznych. Do tego celu stworzona została sieć wykwalifikowanych brokerów ekspor-
towych oraz przygotowano wiele szkoleń i seminariów dotyczących wejścia na rynki 
zagraniczne.  Dzięki drugiemu  firmy mogą liczyć na  dofinansowanie udziału w szero-
kiej ofercie misji gospodarczych i międzynarodowych targów. Trzeci daje możliwość 
ubiegania się o granty na dofinansowanie udziału w dowolnie wybranych targach i in-
nych wydarzeniach gospodarczych na całym świecie, poza oferowanymi przez pro-
gram wsparcia.

PomorSki Broker ekSPortowy

BIZNES | prOmOcja gOspOdarcza regiOnu, pOkazanie pOtencjału pOmOrskicH firm  i nawiązanie współpracy biznesOwej, 
a także prOmOcja pOmOrskicH uczelni  - tO główne cele misji gOspOdarczej wOjewództwa pOmOrskiegO dO cHin, której 
OrganizatOrami są samOrząd wOjewództwa pOmOrskiegO Oraz agencja rOzwOju pOmOrza.

Laboratorium Analiz Chemicznych  •	
Spark-Lab Sp. z o.o.
Entra Sp. z o.o.•	
I.W. IMPULS•	
NM Monika Ziółek•	
Natura i Zdrowie Sp. z o.o.•	
Elbudmed Hubert Staśkiewicz•	
StoGda Ship•	
Przedsiębiorstwo Usług Okrętowych  •	
PRODMOREX Sp. z o.o.
PPH CYMES Sp. z o.o. Sp. K•	
Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe •	
NAVA Sp. z o.o.
PPHU „NASZA CHATA” Marek Zblewski•	
SEKO S.A.•	

PomorSkie firmy 
BiorąCe udział w miSji:

dobre relacje 
z lokalnym biz-

nesem pozwoliły 
na zbadanie potrzeb 
rynku i na dobór od-
powiednich uczest-
ników ze strony chiń-
skiej w spotkaniach 
b2b. liczymy więc na 
wzajemne zaintereso-
wanie ofertami bizne-
sowymi. 
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To już 
trzecia misja

-  W skład pomorskiej delegacji wchodzi 12 
firm oraz przedstawiciele władz samorządo-
wych, których udział biorąc pod uwagę spe-
cyfikę rynku chińskiego będzie dodatkowym 
wzmocnieniem wiarygodności oferty gospo-
darczej województwa pomorskiego. To już 
trzecia współorganizowana przez agencję mi-
sja gospodarcza do Chin. Dwie pierwsze, przy-
gotowane pod kątem branży spożywczej, zosta-
ły pozytywnie ocenione przez pomorskie firmy.
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Biesiada dla seniorów
prZoDKoWo | mija kOlejny rOk. zaczyna siĘ czas przedświąteczny, O czym na-
cHalnie przypOminają nam świąteczne reklamy na ekranacH telewizOrów. KArTuZy | w kartuzacH przy kOlegia-

cie stanął mierzący 2,5 metra mOnu-
ment mnicHa kartuskiegO.

Gm. STEŻyCA | w szymbarku Odbył siĘ 
gminny etap V pOwiatOwO-gminnegO 
kOnkursu dla czytelników.

Gm. prZoDKoWo | dwie jednOstki Osp 
wzbOgaciły siĘ O sprzĘt niezbĘdny przy 
niesieniu pOmOcy i ratOwaniu życia.

KArTuZy | w grudniu zOrganizOwany 
zOstanie kartuski jarmark świąteczny. 

expressy.pl

DojAZD NA BIESIADĘ:
Trasa nr 1
Warzenko – Caritas 
10.15
Tokary – Remiza (Tokary 
Pnie, Nowe Tokary) 
10.30
Kczewo (Przystanek PKS) 
10.45

Trasa nr 2
Szarłata – Szkoła 10.25
Wilanowo – Szkoła 
10.30
Hopy – Przystanek 
10.35
Załęże – Szkoła 10.40

Trasa nr 3 
Kłosówko – Przystanek 
10.25
Kłosowo – Szkoła 10.30
Czeczewo – Szkoła 
10.40
Kawle Górne – Przystanek 
(Bursztynik) 10.45

Trasa nr 4
Kobysewo na żądanie 
10.10
Smołdzino – Przystanek 
10.20
Kobysewo – DPS 10.30
Kobysewo – Przystanek 
10.35

Trasa nr 5
Barwik /przystanek szkolny 
k. państwa Drążkowskich/ 
10.00
Rąb – (przystanek szkolny) 
10.15
Rąb – Szkoła 10.20
Pomieczyno – Kościół 
10.30
Kosowo – Szkoła 10.40

Dzieci piszą listy do św. Mi-
kołaja. Dla seniorów Gminy 
Przodkowo  to znak, że zbliża 
się „Przodkowska Biesiada dla 
Seniorów Gminy”. 
Tradycyjnie już od kilkunastu 
lat Seniorzy gminy Przodko-
wo spotykają się w pierwszą 
sobotę grudnia. W tym roku 

będzie to  2 grudnia, a miej-
scem spotkania oczywiście 
tutejsza hala sportowo-wido-
wiskowa. 
Wszystko rozpocznie się o 
godzinie 11.00. Na tą godzi-
nę wszyscy uczestnicy z po-
szczególnych miejscowości 
dowiezieni zostaną specjalnie 

podstawionymi autobusami /
rozkład jazdy autobusów po-
niżej/. Na Biesiadę jak zwykle 
zaplanowano mnóstwo atrak-
cji i niespodzianek. Jak co roku 
będzie poczęstunek, wspólne 
śpiewanie kolęd i nie tylko... 
Spotkanie Seniorów potrwa 
do godziny 14.30./raf/

Drewniany mnich 
przy Kolegiacie

Mistrzowie w czytaniu Nowe pilarki dla OSP Znów będzie jarmark!

Ustawienie rzeźby to pomysł 
członków Klubu Literatury 
i Sztuki im. Grażyny Pytki 
przy Miejskiej i Powiatowej 
Bibliotece Publicznej. In-
stalacja jest plenerową czy-
telnią – drewnianemu mo-
numentowi w kolorze bieli 
skandynawskiej towarzyszą 
ławkorzeźby służące do 
przechowywania książek. 
Mnich Kartuski posiada 
serce, czyli dzwon, którym 
trzeba zadzwonić trzy razy 
na szczęście. Dodatkowo 
w szparę w monumencie 
mieszkańcy oraz turyści 

będą wrzucali monety - jed-
nogroszówki. U stóp kon-
strukcji została umieszczona 
granitowa płyta z napisem 
„Memento Mori”, czyli „Pa-
miętaj o śmierci”. 
Autorem instalacji jest 
Krzysztof Ciupa z Ostrołę-
ki. Stworzył on monument, 
ławki oraz fundamenty wraz 
z mieszkańcami Kartuz, 
członkami Klubu. W sobotę 
18 listopada z kartuzianami 
dodatkowo zaimpregnował 
rzeźbę preparatem ochron-
nym i jeszcze raz pomalował. 
/raf/
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Wzięło w nim udział 22 
uczestników z pięciu szkół 
gminy Stężyca. Uczniowie 
oceniani byli w trzech kate-
goriach wiekowych: klasy 
I-III SP, klasy IV- VII SP oraz 
gimnazjum.
Wyniki: Klasy I-III SP: 1 - Wik-
tor Wojciechowski, 2 - Krzysz-

tof Grochoła, 3 - Daria Wica. 
Klasy IV-VII SP: 1 - Wiktoria 
Daleka, 2 - Kornelia Lica, 3 - 
Wiktoria Cybula. Gimnazja: 
1 - Wiktoria Furman, 2 - Daria 
Myszk, 3 - Aneta Brylowska. 
Nagrody dla zwycięzców 
ufundowało Zrzeszenie Ka-
szubsko-Pomorskie. /raf/

Pilarki STIHL trafiły do jedno-
stek OSP Tokary i Kłosowo. 
Nowy sprzęt na ręce preze-
sów w/w jednostek w minio-
ny wtorek przekazał Andrzej 
Wyrzykowski, wójt gminy.
Przekazane pilarki to sprzęt 
nowoczesny niezbędny w 
codziennej pracy strażaków. 

Biorąc po uwagę wydarzenia 
z sierpnia tego roku gdzie w 
nawałnicach poszkodowa-
nych zostało tysiące osób, 
piły te z pewnością będą 
stanowiły podstawowe i nie-
zbędne wyposażenie w dzia-
łaniach ratowniczych.
/raf/

Wystawcy, którzy chcą mieć 
swoje stoiska na jarmarku, 
mogą zgłaszać się do końca 
miesiąca. 
- Tylko do 30 listopada do 
godz. 16.00 zbieramy zgło-
szenia chętnych wystawców 
do udziału w Kartuskim Jar-
marku Świątecznym na kar-

tuskim Rynku – informują 
przedstawiciele Urzędu Mia-
sta w Kartuzach. - Burmistrz 
miasta zaprasza wystawców 
do udziału w tegorocznej 
edycji Jarmarku, który zapla-
nowany został od 12 do 20 
grudnia. Zgłoszenia przyjmo-
wane są wyłącznie na formu-
larzu  dostępnym na stronie 
internetowej www.kartuzy.pl 
(tam także znajduje się regu-
lamin imprezy).Wypełniony 
formularz należy przesłać na 
adres e-mail: kultura@poczta.
kartuzy.pl  lub przesłać faxem 
na nr: 58 694 51 35 lub dostar-
czyć osobiście do Wydziału 
Promocji i Współpracy z Orga-
nizacjami Pozarządowymi tut. 
urzędu pok. 218./raf/
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pomorZE | wOjewOda pOmOrski dariusz drelicH Oraz wicemarszałek paweł OrłOwski wspólnie przeciĘli wstĘgĘ w dyspO-
zytOrni medycznej przy ul. beniOwskiegO 7 w gdańsku, inaugurując jej działalnOść.

Aby pomoc dotarła na czas
Oznacza to likwidację od 1 listopada br. dyspozytorni medycznych rozlokowanych w powiatach wojewódz-
twa pomorskiego. Obecnie zamiast 18 funkcjonować w województwie pomorskim będą dwie – w Gdańsku 
i Słupsku.  Słupska obejmuje swym zasięgiem powiaty: słupski, lęborski, bytowski, chojnicki, człuchowski, 
gdańska – pozostałe. Jak poprzednio w razie potrzeby należy dzwonić pod nr 999 lub nr alarmowy 112.

tys. mieszkańców. Oczywi-
ście nie znaczy to, że ta cała 
populacja będzie potrzebo-
wała nagle szybkiej pomocy 
Niemniej wypadki i nagłe 
pogorszenie stanu zdrowia 
zawsze mogą się zdarzyć. 
Gdańska dyspozytornia za-
rządza 65 zespołami ratow-
nictwa medycznego, 5 moto-
cyklami ratowniczymi, łodzią 
ratunkową i śmigłowcami 
Lotniczego Pogotowia Ra-
tunkowego. Przez całą dobę 
dyspozytorzy medyczni od-
bierają przeciętnie 800 tele-
fonicznych zgłoszeń, z czego 
ponad 500 jest zakończone 
wysłaniem zespołu ratownic-
twa medycznego.

jak z tego wynika, oso-
by dyżurujące w dyspo-
zytorni muszą sprawnie 
i trafnie podejmować 
decyzje?

- Muszą być przy tym dobry-
mi psychologami. Dzwonią-
cy często jest spanikowany, 
mówi chaotycznie, trzeba go 
uspokoić i postarać się, aby 
podał jak najwięcej rzeczo-
wych informacji, oraz kiero-

wać jego postępowaniem 
tak, aby pomoc była jak naj-
bardziej efektywna. Wysłanie 
karetki nie kończy sprawy, 
należy dalej utrzymywać 
kontakt z osobą wzywającą 
pomocy i informacje od niej 
przekazywać ekipie w ambu-
lansie.  Poza tym te dwie po-
morskie dyspozytornie  mają 
zwiększoną liczbą zespołów 
ratownictwa medycznego, 
mogą wysyłać do zdarzenia 
zespół najbliższy miejscu 
zdarzenia. Pomaga w tym 
nowoczesny system łączno-
ści zintegrowany z modułem 
mapowym. Ponadto, dużo 
prostsza i łatwiejsza jest 
koordynacja akcji  ratunko-
wych w przypadku zdarzeń 
z większą liczbą poszkodo-
wanych, gdzie konieczne 
jest zaangażowanie wielu 
zespołów ratownictwa me-
dycznego. Istotna jest też 
poprawa zarządzania infor-
macją dotyczącą ratowania 
życia i zdrowia obywateli 
oraz zapewnienie sprawne-
go przekazywania danych 
między służbami rozmawiała: 
Anna Kłos

- po co te zmiany? - py-
tam wojewodę Dariusza 
Drelicha

- Nie znaczy to, że wszystkie 
karetki, motocykle i helikop-
tery zgromadzimy w tych 
dwu miejscach, pozostaną 
one fizycznie tam gdzie są, 
zmiana dotyczy zarządzania 
nimi. Przed zmianami w każ-
dym rejonie operacyjnym 
zespołów ratownictwa me-
dycznego, czyli potocznie 
mówiąc grupy karetek pogo-
towia ratunkowego, funkcjo-
nowała jedna dyspozytornia 
medyczna, która zarządzała 
ich ruchem.  Dysponowała 
wyłącznie swoimi zespołami  
(miała w swej gestii od 3 do 
12 ambulansów,  w zależ-
ności od wielkości rejonu). 
Gdy wszystkie były zajęte, 
dyspozytor nie mógł w razie 
potrzeby samodzielnie sko-
rzystać z wolnego ambulan-
su z innego rejonu operacyj-

nego. Mógł zgłosić potrzebę 
w innym regionie, co wydłu-
żało  czas dotarcia do potrze-
bującego. Poza tym w każdej 
z dyspozytorni medycznych 
(z wyjątkiem Gdańska i Gdy-
ni) znajdowało się tylko jed-
no całodobowe stanowisko. 
W przypadku większej liczby 
zgłoszeń od osób jednocze-
śnie potrzebujących pomo-
cy, dyspozytor nie był w sta-
nie ich obsłużyć.

jakie są korzyści nowe-
go systemu?

- Wprowadzenie tzw. skon-
centrowanych dyspozytorni 
medycznych uelastycznia 
zarządzanie ruchem Zespo-
łów Ratownictwa Medycz-
nego.  Przede wszystkim 
skraca czas  dojazdu karetki 
do  osoby potrzebującej po-
mocy. W ramach gdańskiej 
dyspozytorni 10 dyspozyto-
rów medycznych całodobo-
wo ma pod opieką ok. 1800 
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Gospodynie na medal
Gm. ŻuKoWo | za nami jubileuszOwy XV gminny turniej kół gOspOdyń wieskicH. 
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POLUB NAS NA FACEBOOKU! /GST24.PL

W ramach inicjatywy, stano-
wiącej część Kompleksowej 
Rewitalizacji Centrum Kar-
tuz, powstaje kącik służący 
do odpoczynku i spotkań. 
Realizowany jest na tyłach 
budynku Wspólnoty Miesz-
kaniowej przy ul. 3 Maja 4 
w Kartuzach. Mieszkańcy 
otrzymali finansowanie na 
zgłoszony przez siebie pro-
jekt, który własnoręcznie 
realizują pod kierunkiem 
specjalistów. Przedsięwzięcie 
z zakresu ogrodnictwa i ma-
łej architektury, zainicjowane 
wspólnie przez mieszkańców 
budynku, będzie polegało 
na zasadzeniu kwiatów w za-
kupionych przez wspólnotę 
betonowych donicach oraz 
montażu zakupionego zesta-
wu ogrodowego. Na terenie 
posesji zostanie położona 
też kostka brukowa – wła-
śnie trwa realizacja tej części 
zadania. Tak przygotowane 

miejsce spotkań będzie słu-
żyło mieszkańcom do spę-
dzania wolnego czasu na 
świeżym powietrzu, jak rów-
nież przyczyni się do integra-
cji sąsiedzkiej. 

Kolejnym z realizowanych 
projektów jest projekt pn. 
„Utwardzenie nawierzchni 
przed budynkiem jako na-
wiązanie do nowopowstałej 
infrastruktury drogowej ul. 
Kolejowej”. Zrealizowali go 
członkowie wspólnoty miesz-
kaniowej przy ul. Kolejowej 
9. Głównym celem przed-
sięwzięcia było utwardzenie 
nawierzchni kostką brukową. 
Realizacja tej inicjatywy była 
niezbędna dla właściwego 
funkcjonowania mieszkań-
ców (rozładunek opału, do-
wóz zakupów, dojazd służb 
ratowniczych).

Utwardzona powierzchnia 
liczy około 100 m kw. 

/raf/

przejmują inicjatywę
KArTuZy | kartuskie inicjatywy mieszkańców tO 
pOmysł, realizOwany przez miejskicH urzĘdników, 
w który włącza siĘ cOraz wiĘcej mieszkańców. 

Fo
t. 

U
M

 K
ar

tu
zy

Podczas turnieju zapre-
zentowało się 15 kół. Panie 
walczyły w czterech konku-
rencjach: kulinarnej, modo-
wej, wokalnej i tanecznej. 
Najlepsze okazało się KGW 
z Chwaszczyna, zdobywając 
Grand Prix za całokształt. Na 
zebranych gości czekała moc 
atrakcji.
Uroczystość zainaugurował 
wstęp zespołu z Tomaszowa 
Mazowieckiego – zaprosze-
ni goście zaprezentowali 
efektowny układ taneczny 
„Ojczyzna” i poloneza Ogiń-
skiego.
Konkursowe zmagania roz-

poczęły się konkurencją 
modową pod hasłem „Desz-
czowa kreacja”. Modelki na 
prezentacje miały pół minu-
ty. Po pokazach indywidual-
nych na parkiecie odbył się 
wspólny pokaz wszystkich 
kół. 
W konkurencji wokalnej do 
wyboru było wykonanie 
piosenki kabaretowej wraz z 
krótką inscenizacją pod na-
zwą „Warto było” lub „Mega 
babki to my”. KGW Małkowo 
postawiło na retro i zaśpie-
wało w stylowych strojach 
przedwojenny hit Mariana 
Hemara „Upić się warto”.

Ostatnią konkurencją była 
Prezentacja Taneczna – każ-
dy z zespołów musiał zapre-
zentować dowolny układ 
taneczny. Tutaj najlepsze 
okazały się panie ze Skrze-
szewa, wykonując chore-
ografię do piosenki  Abby 
- „Mamma Mia”. Panie z Bor-
kowa zaprezentowały taniec 
pt. Gęsi z Jeziora Głębokie-
go w Borkowie, natomiast 
Chwaszczyno zatańczyło do 
piosenki Kayah „Po co”.
Uczestniczki w konkuren-
cjach oceniało jury w skła-
dzie: Piotr Hałuszczak, pre-
zes Wojewódzkiego Związku 

Rolników, Kółek i Organizacji 
Rolniczych, Barbara Ditrich 
– kierownik działu rozwoju 
obszarów wiejskich PODR w 
Lubaniu oraz Beata Stoppa 
– kierownik zespołu „Rapso-
dia”.
XV edycja turnieju została 
uczczona ogromnym tor-
tem. W przerwie pomiędzy 
konkurencjami prezentowa-
ły się lokalne zespoły: Cza-
rodzieje z Kaszub, Rapsodia, 
Jass&One. Swoim śpiewem 
zachwycił wszystkich Marek 
Sękowski, a do tańca przy-
byłych gości porwał zespół 
Kris. /raf/
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Praca dla osób po 50-tym roku życia
W sytuacji rosnących deficytów pracowników firmy coraz chętniej się-
gają po osoby po 50-tym roku życia. Z danych Work Service wynika, że 
blisko 27% firm planuje zatrudniać pracowników w tej grupie wieko-
wej. Jednocześnie w ciągu półtora roku o 10 p.p. zwiększył się odsetek 
firm, które mają w swojej załodze osoby 50+. Ich głównymi atutami są, 
zdaniem pracodawców, doświadczenie, zaangażowanie i nie tak częste 
zmiany miejsca pracy.  Badanie wykazało, że część pracodawców nie ma 
specjalnego wyboru i sięga po pracowników ze wspomnianej grupy wie-
kowej, bo nie jest w stanie znaleźć młodszych pracowników.

Stopa bezrobocia rejestro-
wanego wyniosła w paź-
dzierniku 6,6%. W sto-
sunku do ubiegłego mie-
siąca oznacza to spadek 
o 0,2 pkt. proc. W analo-
gicznym okresie ubiegłe-
go roku (wrzesień 2016 – 
październik 2016) miał 

miejsce spadek natęże-
nia bezrobocia o 0,1 

pkt. proc., z poziomu 
8,3% do poziomu 

8,2%. Zatem 
stopa bezrobo-
cia w paździer-
niku br. była 
o 1,6 punktu 
procentowego 
niższa niż rok 

temu. W ubiegłym miesią-
cu spadek stopy bezrobo-
cia (w granicach od 0,1 do 
0,4 punktu procentowego), 
odnotowano we wszystkich 
województwach. Najsil-
niej (o 0,4 punktu procen-
towego) wskaźnik bezro-
bocia spadł w wojewódz-
twie opolskim i podlaskim. 
W województwie pomor-
skim stopa bezrobocia spa-
dła o 0,1 punkta procen-
towego. Najniższa stopa 
bezrobocia (na poziomie 
3,8%) utrzymuje się w wo-
jewództwie wielkopolskim, 
najwyższa w województwie 
warmińsko-mazurskim 
(11,6%).     

Stopa bezrobocia 
wciąż spada

6,6% - tyle w październiku  wyniosła stopa bezrobocia. To o 1,6 pkt. 
proc. mniej niż przed rokiem i o 0,2 pkt. proc. mniej niż miesiąc temu. 

Identyczny wskaźnik bezrobocia odnotowano po raz ostatni w styczniu 
1991 r – informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Mniej 
bezrobotnych

Liczba bezrobotnych 
w końcu października 2017 
roku wyniosła 1 071,1 tys. 
osób (na podstawie mel-
dunków nadesłanych przez 
wojewódzkie urzędy pracy) 
i w porównaniu do końca 
września 2017 roku  spa-
dła o 46,0 tys. osób (o 4,1 
%). Dla porównania w ana-
logicznym okresie ubiegłe-
go roku (wrzesień 2016 – 
październik 2016) odno-
towano spadek liczby bez-
robotnych o 16,1 tys. osób 
(o 1,2%). Zatem spadek 
liczby bezrobotnych odno-
towany w bieżącym roku 
był prawie 3-krotnie sil-
niejszy. Spadek liczby bez-
robotnych w październi-
ku 2017 roku miał miejsce 
we wszystkich wojewódz-
twach. Liczba wolnych 
miejsc pracy i miejsc akty-
wizacji zawodowej zgłoszo-
nych przez pracodawców 
do urzędów pracy w paź-
dzierniku 2017 roku (na 
podstawie meldunków wo-
jewódzkich urzędów pracy) 
wyniosła 151,2  tys. Liczba 
ofert zgłoszonych w paź-
dzierniku br. była o 34,2 
tys., czyli o 29,3% wyższa 
niż w październiku 2016. 
(bG)

jak wygląda rekrutacja 
obcokrajowców w Polsce?
Według badania większość pracodawców poszukuje pracowników 
ze znajomością języków w Polsce – wśród osób po filologiach lub 
wśród obcokrajowców, ale tych, którzy są już na miejscu – miesz-
kają, studiują w Polsce. Rekrutacje lokalne zdecydowanie dominu-
ją. Po te międzynarodowe działy HR sięgają zazwyczaj w ostatecz-
ności i podkreślają, że są one zdecydowanie trudniejsze i bardziej 
kosztowne. Stąd często w takich sytuacjach pracodawcy posiłkują 
się wsparciem agencji zewnętrznych.
Poza agencjami zewnętrznymi, działy HR w pozyskaniu talentów 
językowych korzystają z szeregu narzędzi rekrutacyjnych. Wysoko 
cenią serwisy społecznościowe specjalizujące się w kontaktach biz-
nesowych, systemy poleceń pracowniczych oraz platformy z ogło-
szeniami o pracę, zwłaszcza te o międzynarodowym zasięgu. Coraz 
częściej korzystają również z mediów społecznościowych. Współ-
pracują także ze szkołami języków obcych i uczelniami wyższymi.
Raport  Monster Talent Sourcing Services pokazał ja trudna i wy-
magająca może być próba dotacia cudzoziemców do pracodawców. 
Aż 65 proc. respondentów zadeklarowało, że korzystało z 
więcej niż jednego kanału rekrutacji, a 25 proc. użyło co 
najmniej czterech szukając pracy w Polsce.
Do najpopularniejszych kanałów rekrutacji wśród cudzo-
ziemców należą serwisy internetowe z ogłoszeniami o pra-
cę. W ten sposób zatrudnienia szukało aż 68 proc. cudzo-
ziemców. Na kolejnych miejscach znalazły się biznesowe por-
tale społecznościowe, na które zdecydowało się 50 proc., agencje 
pośrednictwa – 33 proc. badanych oraz media społecznościowe, z 
których skorzystało 32 proc. obcokrajowców. Na bezpośredni kon-
takt z firmami postawiło 28 proc. ankietowanych, a na pomoc zna-
jomych i rodziny 27 proc.

niespełna 14% Polaków rozważa wyjazd do pracy za granicę 
w ciągu najbliższego roku. to wynik porównywalny ze wskaza-
niem sprzed pół roku i o 2 p.p. wyższy niż przed rokiem – wyni-
ka z raportu „Migracje zarobkowe Polaków Vii” publikowanego 
przez Work Service. 

Najczęściej wskazywanym kierunkiem wyjazdów są znów Niem-
cy, które wyprzedziły Wielką Brytanię i Norwegię. Według rapor-
tu  13,8% aktywnych lub potencjalnych uczestników polskiego rynku 
pracy rozważa wyjazd zarobkowy z kraju. Ta grupa stanowi 9% do-
rosłej populacji Polski czyli ponad 2,8 mln osób. Najczęściej (25%) 
rozważana jest emigracja krótkoterminowa, na okres 3 miesięcy, ale 
co piąty badany myśli o wyjeździe na stałe. Wśród tych osób 2/3 my-
śli o zabraniu ze sobą rodziny.
-Poziom deklaracji emigracyjnych powoli się stabilizuje, co tylko 
potwierdza, że mimo wyraźnej poprawy na rodzimym rynku pracy, 
różnice płacowe nadal będą stanowić magnes do wyjazdów zarobko-
wych. Patrząc jednak historycznie, to na przestrzeni 4 ostatnich lat, 
poziom rozważających wyjazd z kraju zmniejszył się o 5,7 p.p., a  od-
setek osób, które zdecydowanie odrzucają plany emigracyjne wzrósł 
z 49,9% do 68,4% - mówi Maciej Witucki, Prezes Zarządu Work Se-
rvice S.A. Według raportu emigrację najczęściej rozważają osoby 
młode, między 18 a 34 rokiem życia (58%). Z kolei o 8 p.p. spada za-

interesowanie pracą za granicą w grupie wiekowej 35-44 lata. Co 
istotne niemal 90% osób planujących wyjazd stanowią oso-

by niemające wyższego wykształ-
cenia. Aż 67% osób, któ-

re chcą emigrować posia-
da zatrudnienie, a wśród 

nich 37% pracuje na 
pełny etat. Jeśli cho-
dzi o miejsce zamieszka-

nia naszych rodaków, któ-
rzy chcą wyjechać, wciąż naj-
większy odsetek (72%) poten-

cjalnych emigrantów miesz-
ka na wsiach i w miastach 
do 100 tys. mieszkańców. 

Dominują również 
osoby zamieszku-
jące region połu-
dniowy, wschodni 
i centralny. (Gb)

Wyjazdy zarobkowe 
wciąż popularne



W 2017 r. w województwie pomorskim, jak 
i w kraju, sytuacja społeczno-gospodarcza 
pozytywnie oddziałuje na rynek pracy. Bez-
robocie jest na bardzo niskim poziomie, 
liczba wolnych miejsc pracy bije rekordy, 
mieszkańcy mają coraz mniejsze problemy 
ze znalezieniem zatrudnienia, a w niektó-
rych branżach brakuje rąk do pracy.

Pomorski rynek pracy jest ściśle powiązany 
ze stanem gospodarki. Województwo posia-
da stabilną pozycję, co potwierdza 5. miej-
sce pod względem PKB. Utrzymująca się 
od kilku lat korzystna koniunktura gospo-
darcza w kraju i w regionie przekłada się na 
coraz lepszą sytuację na pomorskim rynku 
pracy. Rozpoczęty ponad 3 lata temu wzrost 
przedsiębiorczości jest kontynuowany – 
pod względem liczby podmiotów gospodar-
ki narodowej na 10 tys. mieszkańców, woje-
wództwo pomorskie plasuje się na czwar-
tym miejscu w kraju.
Rozwój przedsiębiorczości przyczynia się 
do powstawania nowych miejsc pracy – do 
Powiatowych Urzędów Pracy zgłaszanych 
jest coraz więcej ofert pracy. Średnio każ-
dego miesiąca 2017 r. przybywało ponad 
10 tys. wolnych miejsc pracy i aktywizacji 
zawodowej. Rekordową od chwili powsta-

nia województwa pomorskiego liczbę zgło-
szonych ofert pracy odnotowano w sierp-
niu 2017 r. – 12,3 tys. Pracodawcy najczę-
ściej poszukują robotników przemysłowych 
i rzemieślników, pracowników wykonują-
cych prace proste oraz pracowników usług 
i sprzedawców. Rośnie też liczba nieobsa-
dzonych miejsc pracy – pracodawcy mają 
problem ze znalezieniem odpowiednich do 
swoich potrzeb pracowników, średnio na 
koniec każdego miesiąca ponad 7 tys. ofert 
zatrudnienia było niezrealizowanych.
Brak pracowników jest szczególnie wi-
doczny w najlepiej rozwijających się gałę-
ziach gospodarki: brakuje m.in. specjalistów 
branży technicznej, pracowników transpor-
tu i logistyki oraz sektora farmaceutyczno-
kosmetycznego. Deficyt występuje również 
w branżach tradycyjnych, m.in. w budow-
nictwie, gospodarce morskiej oraz turysty-
ce i gastronomii, w sektorach usług wspól-
nych oraz IT.
Zwiększony popyt na pracę pozytywnie 
wpływa na aktywność zawodową Pomo-
rzan. Aktywnych mieszkańców jest coraz 
więcej (w II kwartale 2017 r. liczba aktyw-
nych zawodowo w wieku 15 lat i więcej wy-
niosła 1052 tys., z tego 590 tys. – 56 proc. to 
mężczyźni, 463 tys. – 44 proc. to kobiety). 

Ponadto, Pomorskie zostało liderem w ska-
li kraju w zakresie wzrostu liczby mieszkań-
ców aktywnych zawodowo (w II kwartale 
2017 r. w porównaniu do II kwartału 2012 
r. wzrost osób aktywnych zawodowo w wie-
ku 15 lat i więcej wynosił 17,9 proc., w kra-
ju – 0,2 proc.). W regionie dynamicznie ro-
śnie też liczba osób pracujących (w II kwar-
tale br. Pracujących w wieku 15 lat i więcej 

było 1005 tys., z tego 561 tys. to mężczyź-
ni, 444 tys. to kobiety). Również pod wzglę-
dem wzrostu liczby pracujących, Pomorskie 
odnotowało, po województwie zachodnio-
pomorskim, najwyższy wzrost w kraju (w II 
kwartale 2017 r. w porównaniu do II kwar-
tału 2012 r. wzrost pracujących wynosił 23,8 
proc., w kraju – 5,7 proc.).
W związku z korzystną sytuacją gospo-
darczą w regionie spada poziom bezrobo-
cia w Pomorskiem – od września 2013 r. 
do września 2017 r. liczba bezrobotnych 
zmniejszyła się o ponad połowę, tj. o 59,3 
tys. osób. W końcu września 2017 r. było 
zarejestrowanych 51,6 tys. osób bezrobot-
nych – jest to najniższy odnotowany po-
ziom bezrobocia od czasu powstania woje-
wództwa pomorskiego, zajmujemy 4. miej-
sce w kraju, za województwami wielkopol-
skim małopolskim i śląskim.
Rosnące problemy pracodawców ze znale-
zieniem odpowiednich osób do pracy spo-
śród osób bezrobotnych powodują, że jed-
nym z kluczowych wyzwań na pomorskim 
rynku pracy staje się aktywizacja osób bier-
nych zawodowo. Szansą na pilne potrze-
by kadrowe pomorskich pracodawców jest 
podwyższanie kompetencji i kwalifikacji już 
zatrudnionych pracowników.         (UMWP)

Świetna kondycja 
pomorskiego rynku pracy

Pomorzanie stają się bardziej aktywni zawodowo i dzięki temu rośnie zatrudnienie, a maleje bezrobocie. W nie-
których branżach brakuje wykwalifikowanych pracowników, więc chętnie przyjeżdżają do nas cudzoziemcy.
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Wyjazd na Sycylię
rELACjA | dzieci z gminy cedry wielkie wyjecHały dO włOcH i uczyły siĘ że-
glarstwa na sycylii w rejOnie marina di ragusa.

W wyjeździe, który miał 
miejsce na początku wrze-
śnia 2017 roku, uczestni-
czyła dziesięcioosobowa 
grupa dzieci w wieku 9-10 
lat. Wyjazd został zorgani-
zowany w ramach projek-
tu Północ/Południe: Jedno 
Morze (Nord/Sud: un Mare), 
pomysłodawczynią i koor-
dynatorem projektu była 
Pani Krystyna Balewski- Pa-
wela przy współpracy z PZŻ 
w Gdańsku, Gminy Ragusa 
oraz Gminy Cedry Wielkie.

Najmłodsi (razem 
z dziećmi z gminy Ragu-
sa) uczestniczyli wspólnie 
w całodziennych zajęciach 
żeglarskich, animacyjnych, 
kulturowych, językowych 
i sportowych pod okiem 
wykwalifikowanej kadry 

pedagogicznej, zarówno 
polskiej, jak i włoskiej. Po-
byt na Sycylii uczestników 
wyjazdu zagranicznego, 
mimo intensywności dzia-
łań żeglarskich i wielu 
atrakcji mijał w bezpiecznej 
i miłej atmosferze.

Grupa dzieci, jak i opie-
kunów bardzo szybko się 
zintegrowała - co pozwoli-
ło opracować szczegółowy 
plan działań na wszystkie 
dni pobytu.Współpraca 
pomiędzy polskimi i wło-
skimi dziećmi zarówno na 
płaszczyźnie zajęć sporto-
wych, jak i w czasie wolnym 
sprzyjała na pokonywaniu 
przez nich barier języko-
wych i kulturowych, a co 
najważniejsze dostarczała 
uczestnikom doznań emo-

cjonalnych. Po 11 dniach 
pobytu przyszedł czas na 
pożegnanie, które było 
bardzo trudne, ponieważ 
zawiązały się prawdziwe 
przyjaźnie między dziećmi 
i żal było się rozstawać.

Wizyta polskich dzieci zo-
stała odnotowana w prasie 
sycylijskiej - 13 września 
2017 r. na łamach LASICI-
LIA pojawił się artykuł wraz 
ze zdjęciem na temat  pro-
jektu i podjętych działań 
w zakresie jego realizacji, 
a także prężnej współpracy 
pomiędzy regionami. 

W przyszłym roku, w lipcu 
w ramach rewizyty przybę-
dzie do mariny w Błotniku 
grupa młodych żeglarzy 
z Sycylii, gdzie wspólnie 
z polskimi kolegami i ko-

leżankami będą podnosić 
swoje kwalifikacje w żeglar-
stwie. (GB)

Wystawa przedstawia 
portrety znanych osób, 
którzy już od nas odeszli. 

- Pomysł wystawy „Tak 
szybko odchodzą” powstał 
w ubiegłym roku w związ-
ku ze zbliżającym się 
Dniem Wszystkich Świę-
tych i Zaduszkami, tuż 
przed jej pierwszą ekspo-
zycją w forum Gdyńskie-
go Centrum Filmowego 
– wyjaśnia Andrzej Gojke, 
pomorski fotograf i foto-
reporter. - Początkowo 
chciałem zrobić wystawę 
zdjęć, które wykonałem 
podczas 20-tu Festiwali 
Polskich Filmów Fabular-

Odeszli od nas, ale zostali zatrzymani w kadrze
pomorZE | „tak szybkO OdcHOdzą” tO tytuł wystawy fOtOgraficznej andrzeja j. gOjke, znanegO pOmOrskiegO fOtOgrafa, któ-
rą mOżna Obejrzeć w dOmu kultury spółdzielni mieszkaniOwej „janOwO” w rumi. 

BEZpIECZEŃSTWo | zakupOwa gOrącz-
ka trwa. pOlicja apeluje O OstrOżnOść.

nych zmarłemu 9 paź-
dziernika 2016 r. An-
drzejowi Wajdzie, kilka 
dni później przyszła 
wiadomość o śmierci 
Andrzeja Kopiczyń-
skiego. Zacząłem prze-
glądać swoje archiwa 
i uświadomiłem sobie, 
że są w nich zdjęcia 
wielu gwiazd polskie-
go kina, które odeszły 
w ostatnich miesią-
cach, latach. 

Poza wspomnianymi 
już wyżej autor sfoto-
grafował takie osoby, 
jak: Andrzej Kotkowski 
(2016), Norbert Kup-

czyk (2014), Irena Kwiat-
kowska (2011), Zbigniew 
Zapasiewicz (2009), Jan Ma-
chulski (2003), Krystyna Feld-
man (2007), Leon Niemczyk 
(2006). Nową ekspozycję 
uzupełniają portrety tych, 
którzy odeszli, w 2017 roku: 
Janusz Gojke (04.02), Witold 
Pyrkosz (22.04), Zbigniew 
Wodecki (22.05), Janusz Gło-
wacki (19.03), Grzegorz Kró-
likiewicz (21.09) Lech Ordon 
(21.10).

Andrzej Jarosław Gojke 
to urodzony w 1958  r. fo-
toreporter, dziennikarz, ar-
tysta fotografik, autor wie-
lu wystaw, laureat nagród 

i wyróżnień w konkursach 
fotograficznych. Od blisko 
dwudziestu lat wielką pasją 
Andrzeja Gojke jest fotogra-
fowanie gwiazd polskiego 
kina, do czego doskonałą 
okazją jest, odbywający się 
corocznie w Gdyni, Festiwal 
Filmowy. W archiwum twór-
cy znalazło się kilkanaście 
tysięcy zdjęć dokumentują-
cych największe święto pol-
skiej kinematografii. Jego 
fotografie można znaleźć 
w wydanych przez Stowarzy-
szenie Filmowców Polskich 
z okazji jubileuszów 30 i 40-
lecia Festiwalu albumach. 
/raf/Fo
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Gratka dla 
oszustów

Kartuska policja bardzo czę-
sto odbiera zgłoszenia od 
osób, które zostały oszuka-
ne podczas zakupów w sie-
ci. Sprawcy takich oszustw 
czekają zwłaszcza na osoby 
chcące korzystać z różnego 
rodzaju okazji. 
- W Internecie roi się od 
ofert ciekawych produktów. 
Nie masz czasu na zakupy w 
mieście? Robisz je w sieci. I 
tutaj warto się dwa razy za-
stanowić, bo oszustów nie 
brakuje. Przekonał się o tym 
ostatnio jeden z mieszkań-
ców powiatu kartuskiego 
– mówi Jarosława Krefta, 
rzecznik prasowy kartuskiej 
policji.
Mężczyzna, o którym mowa, 

zamówił sprzęt muzyczny 
i wpłacił 11 tys. zł zaliczki. 
Sprzedawca nie przysłał 
obiecanego sprzętu i znik-
nął z pieniędzmi. 
Policja apeluje o ostrożność. 
Powinniśmy być podejrzliwi 
wobec przedmiotów wy-
stawionych za wyjątkowo 
niską cenę. Wtedy możemy 
mieć do czynienia z „fałszy-
wą metką”, towarem pocho-
dzącym z kradzieży, czy też 
rzeczą zwyczajnie już przez 
kogoś używaną. Nigdy nie 
wpłacajmy podejrzliwie wy-
sokiej zaliczki. Przed każdym 
zakupem należy dokładnie 
sprawdzić sprzedawcę (opi-
nie o nim, historię sprzeda-
ży itp.)
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SZuKASZ 
prACoWNIKA?
Wyślij ogłoszenie SmS-em:
EXp.pDp. Zatrudnię tapicera...
na numer: 79567

WyKAZ KATEGorII:
na nr 79567 (9 zł + VAT)
TOWARZYSKIE: EXP.TOW.

DAM PRACĘ: EXP.PDP.

SZUKAM PRACY: EXP.PSP.

USŁUGI: EXP.USL.

na nr 72051 (2 zł + VAT)
NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM: EXP.NSP.

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ: EXP.NKU.

NIERUCHOMOŚCI ZAMIENIĘ: EXP.NZA.

NIERUCHOMOŚCI DO WYNAJĘCIA: EXP.NDW.

NIERUCHOMOŚCI POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ: EXP.NPW.

MOTORYZACJA SPRZEDAM: EXP.MSP.

MOTORYZACJA KUPIĘ: EXP.MKU.

MOTORYZACJA INNE: EXP.MIN.

EDUKACJA: EXP.EDU.

SPRZĘT ELEKTRONICZNY KOMPUTERY: EXP.SKO.

SPRZĘT ELEKTRONICZNY TELEFONY: EXP.STE.

SPRZĘT ELEKTRONICZNY INNE: EXP.SIN.

RÓŻNE: EXP.ROZ.

EXP.PDP. 

Szukam 

stolarza,

na terenie

Lęborka

tel. 500 XXX 601

NEKROLOGI 
KONDOLENCJE

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

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM
SprZEDAm działkę 570 m2 w Karwi 
tel. 661 582 483

SprZEDAm działke ogrodniczą, do-
mek murowany, szklarnia tel 517 159 
871 Wejherowo

SprZEDAm mieszkanie 3 pokojowe 
w Wejherowie blisko centrum. 1 pier-
to. tel.538 443 446

SprZEDAm działkę budowlaną 600 
m kw, z dobrym ogrodzeniem muro-
wanym, ul. Krzywa, Wejherowo, tel. 
513-005-898 

SprZEDAm nieuzbrojoną działkę 
budowlaną, 821 m2, w Mieroszynie 
koło Jastrzębiej Góry, do morza ok. 3 
km, tel. 793 903 536

SprZEDAm dom murowany, pod-
piwniczony, dobra lokalizacja, garaż, 
ogród, możliwość dwóch oddziel-
nych mieszkań, ul. Pontonowa 10, 
Gdynia, tel. 508 261 157

SprZEDAm murowany garaż z kana-
łem przy ul. Strzeleckiej, tel. 605 734 
405, Wejherowo

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ

jESTEm zainteresowana wynajęciem 
garażu w okolicach ul. Rejtana / osie-
dle Chopina, długoterminowa umo-
wa, tel. 665 117 489

STArSZy, samotny Pan, bez nało-
gów, szuka kawalerki, ewentualnie 
pokoju gościnnego w domu jednoro-
dzinnym, tel. tel. 503 590 203

ZAMIENIĘ

WYNAJMĘ

KUPIĘ
KupIĘ mieszkanie za gotówkę, w 
Trójmieście, do remontu, zadłużone, 
tel. 572 48 55 29

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

SprZEDAm motocykl Junak RS 125 
z akcesoryjnym wydechem na kat. B, 
gwarancja producenta, tel. 518 361 
659

KUPIĘ

INNE
opoNy zimowe 13. tel. 605279290

EDUKACJA
LEKCjE gry na gitarzę elektrycznej
i akustycznej. Poziom początkujący
oraz średnio zaawansowany. Luzino,
506077549

LEKCjE dodatkowe z fizyki i chemii, 
w tym zadania oraz matematyka, na-
uczyciel emeryt, Wejherowo, tel: 58 
677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

SprZEDAm komputer, dysk 120 GB, 
klawiatura Vobis, monitor LCD TV 
Samsung z pilotem, 1000 zł, 505-56-
70-34 

PRACA

DAM PRACĘ
ZATruDNIĘ brukarzy. Wejherowo 
tel. 602-447203

SZuKAmy tapicerów, 4000 – 8000 
brutto, spanie – jedzenie zagwaran-
towane – Niemcy, tel. 00 49 157 74 
120 145

USŁUGI
SZKoDy komunikacyjne, majątko-
we, likwidacja, wyceny, kosztorysy, 
opinie. Tel. 601-631-835

GDy bank odmawia: pożyczka po-
zabankowa do 20000zl, wyplata w 
1dzien, Gdańsk 601832048

uSŁuGI dekarsko – ciesielskie, tel. 
697 753 504

opAKoWANIA jednorazowe, tel. 501 
175 330

profESjoNALNA fotografia oko-
licznościowa: śluby, wesela, sesje 
plenerowe, chrzty, komunie, tel. 697 
442 013

KoTŁoWNIE, instalacje, wod-kan, 
gazowe, pompy ciepła, całe Trójmia-
sto i okolice, tel. 601 677 964

TOWARZYSKIE

SEX-sex-sex to lubię gorąca 
blondi pozna Panów sponsorów  
tel. 514120213 Sopot

SZuKAm Panią, lat 60, zadbana, tel. 
503 590 203

RÓŻNE
SprZEDAm gitarę elektroaku-
styczną LAG T60DC z wmontowaną 
elektronika Fishman Matrix wartą 
900zł + twardy case. Cena 1300zł,  
506 077 549 Luzino

SprZEDAm drewno opałowe tel. 500 
640 327

SprZEDAm -beczki plast na dział-
kę do wody i pod ryny czyste 
tel.511841826

rury szare-dług 2,5m grubość 5mm 
, średnica 10 tel. 511841826

DrEWNo opałowe, buk, sosna i gale-
ziowka, porabane, ułożone możliwy 
transport. 506250477

SIANo, słoma  w  balotach 120x150, 
siano, słoma w kostkach z magazynu.
Mozliwość trasportu. 506250477

SprZEDAm komplet mebli w tym 
szafka z witrażem kolor Olcha 400zł 
tel.507486424

SprZEDAm mysimbe rewelacyjny 
lek na odchudzanie. cena 400 zl. Wej-
herowo 502 351 988.

KoŻuCh męski brązowy 3/4 wzr 170 
ładny 694 642 709.

SprZEDAm odkurzacz- dmuchawa 
do liści nowy 694 642 709

SprZEDAm prase kostkującą polska. 
Z 224 stan dobry 8700 zl Szemud 
510751837

SprZEDAm kanapę rozkladaną. Ko-
lory brązowe cena 350zl. Wejherowo 
tel. 538 443 446

SprZEDAm fotel rozkładany 2 oso-
bowy cena 100zl. Wejherowo tel .517 
159 871

SprZEDAm mydła włoskie Nesti 
Dante, 250 gram, różne zapachy, 
duży wybór, tel. 660 731 138

SKupujEmy stare militaria w bardzo 
dobrych cenach (mundury, dokumen-
ty, części zabytkowych pojazdów, 
odznaczenia, wyposażenie wojsko-
we), Oldmilitaria.pl tel. 666 025 860 
e-mail: ekwipunekwojskowy@gmail.
com, info@oldmilitaria.pl

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

ZŁoTA rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, trans-
port, prace w ogrodzie, okolice Luzi-
na,  Wejherowa, tel. 693 737 381

SprZEDAm szafę 2-drzwiową, na 
obuwie i kurtki, 135x135, brązowa, 
bardzo tanio, tel. 517 782 024
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Mają lidera do wiosny
pIŁKA NoŻNA | w miniOny weekend zakOńczyła siĘ runda jesienna piłkarskiej iV ligi – radunia stĘżyca wygrała swój mecz 
z Orkanem rumia i, dziĘki pOzOstałym sprzyjającym OkOlicznOściOm, zimĘ spĘdzi na pOzycji lidera.

fuTSAL | fc kartuzy w gdańsku zdemOlOwał wrĘcz swOicH 
rywali – wygrał z pOlitecHniką gdańską aż 12-1! 

pIŁKA rĘCZNA | żukOwscy szczypiOrniści rOzegrali kOlejny mecz 
w i lidze. niestety lepszy Okazał siĘ zespół mks mazur sierpc.

ZApASy | świetnie pOradzili sObie zapaśnicy cartusii na ii 
gali zapasów O pucHar burmistrza miasta i gminy pelplin.

Dwucyfrowa wygrana GKS przegrywa po walce

Cztery złota i srebro

Radunia Stężyca na ostatni 
mecz przed przerwą zimo-
wą pojechała do Rumi, gdzie 
była zdecydowanym fawo-
rytem. Zespół ze Stężycy do 
spotkania przystępował z po-
zycji wicelidera. W poprzed-
nich dwóch meczach Radunia 
zdobyła... 20 goli (wygrane 
12-0 oraz 8-1) i jasne było, 
że jest w wysokiej formie. 
Potwierdził to mecz w Rumi, 
który ułożył się po myśli gości 
– do przerwy Radunia prowa-
dziła 1-0, a w drugiej połowie 
dołożyła trzy bramki i pewnie 
wygrała swój ostatni ligowy 
mecz w 2017 roku. Nie odbył 
się mecz Anioły Garczegorze 
– Grom Nowy Staw, więc po 
ostatniej tegorocznej kolejce 
liderem została Radunia, któ-

ra przy jednym rozegranym 
meczu więcej ma 3 punkty 
przewagi nad Gromem, któ-
ry zaległe spotkanie zagra 
w rundzie wiosennej.

GKS Przodkowo w miniony 
weekend minimalnie prze-
grał. Lepszy okazał się zespół, 
który wystąpił w roli gospo-
darza, czyli Unia Solec Kujaw-
ski, który wbił jedną bramkę 
rywalom, a sam zachował 
czyste konto i zainkasował 3 
punkty. W tabeli III ligi niżej 
są wciąż trzy zespoły, ale każ-
dy z nich ma tylko 3 punkty 
przewagi nad GKS-em.

Także o utrzymanie, tyle że 
poziom niżej walczy Cartu-
sia Kartuzy, która zmierzyła 

się z Kaszubią Kościerzyna. 
Derby Kaszub zawiodły tych, 
którzy liczyli na wiele bramek 
– w Kościerzynie nie padł ani 
jeden gol i obie drużyny po-
dzieliły się punktami. Cartusia 
przerwę zimową spędzi na 
14. miejscu w ligowej tabeli. 
Wiosną kartuzianie ponow-
nie będą zabiegali o pozosta-
nie w IV lidze.

Tegoroczne zmagania w IV 
lidze mamy już za sobą, ale 
jeszcze jedną kolejkę do roze-
grania mają drużyny z III ligi. 
GKS Przodkowo w ostatnim 
ligowym pojedynku w 2017 
roku zmierzy się ze spadko-
wiczem z II ligi, Kotwicą Ko-
łobrzeg.
Krzysztof Grajkowski

Drużyna z Kartuz jest w tym 
sezonie rewelacją rozgrywek 
I ligi i ciągle nie przestaje za-
dziwiać. Podopieczni Jakuba 
Hoffmana byli co prawda fa-
worytami meczu z Politech-
niką/Vamos Gdańsk, jednak 
wynik to prawdziwy pokaz 
siły kartuzian.
Początek meczu był bardzo 
wyrównany – gospodarze 
dobrze się bronili i zacho-
wywali czyste konto, jednak 
w 6. minucie goście objęli 
prowadzenie – gola zdobył 
Kąkol. Długo utrzymywało 
się minimalne prowadze-

nie gości, ale FC Kartuzy na 
niespełna 4 minuty przed 
końcem pierwszej połowy 
zdobył swojego drugiego 
gola. Do przerwy nie padły 
już gole.
Do drugiej połowy go-
ście musieli podejść jak 
najbardziej poważnie, bo 
dwubramkową przewagę 
w futsalu łatwo roztrwonić. 
Piłkarze z Kartuz pokazali się 
jednak po przerwie ze swojej 
najlepszej strony i dokonali 
prawdziwej strzelaniny – zdo-
byli jeszcze 10 goli! Jednym 
trafieniem odpowiedzieli 

gospodarze i wygrana FCK 
w efektownym rozmiarze 
12-1 stała się faktem. Jest to 
najwyższa wygrana w obec-
nych rozgrywkach I ligi.
Kartuzianie wciąż są na 2. 
miejscu w ligowej tabeli – do 
prowadzących Red Devils 
Chojnice tracą 3 punkty. Do 
końca rundy jesiennej pozo-
stały 3 kolejki. W najbliższej 
kolejce kartuzianie podejmą 
na własnym terenie zespół 
Mieszko Gniezno, który w ta-
beli zajmuje miejsce trzecie 
od końca.

Mecz lepiej rozpoczęli go-
ście, jednak dzięki skutecz-
nym kontratakom w wyko-
naniu Wojtka Hajnosa, w 8 
minucie udało się wypro-
wadzić zespół gospodarzy 
na prowadzenie 4:3. Gospo-
darze skutecznie atakowali 
bramkę zespołu z Sierpca 
i znacznie powiększyli prze-
wagę, ale końcówka pierw-
szej połowy należała do 
gości, którzy dzięki celnym 
rzutom zmniejszyli różnicę 
do dwóch bramek. Drugą 
część meczu zdecydowanie 
lepiej rozpoczął zespół go-
ści. Szybko doprowadził do 
remisu 15:15. Później jednak 
to zespół gości zachował 

więcej sił w końcówce spo-
tkania. Po serii kilku celnych 
rzutów oraz słabszym mo-
mencie w obronie zespołu 
gospodarzy, udało się wyjść 
na prowadzenie, które udało 
się dociągnąć do końca me-

czu. Kolejny mecz SPR GKS 
Żukowo rozegra już 25 listo-
pada na wyjeździe w Gru-
dziądzu. W hali Żukowie za-
gra 3 grudnia. Przeciwnikiem 
będzie zespół z czołówki ta-
beli – Stal Gorzów.

W najmłodszej grupie kartuskich zapaśni-
ków i zapaśniczek widać postępy ze startu 
na start. Medale zdobyta w Pelplinie po-
twierdzają, że ciężka praca zawodników 
i trenerów przynosi efekty. Złoto zdobyli: 
Paulia Rejter (kategoria do 44 kg), Paweł 
Leik (do 29 kg), Kewin Stencel (do 32 kg) 
i Aurelia Godzińska (do 35 kg), a srebrny 
medal wywalczyła Dominika Konkel w ka-
tegorii do 29 kg, ale trzeba zaznaczyć, że 
rywalizowała ona... z chłopcami. Do tego 
wysokie, piąte miejsce zajął Michał Słu-
pecki w kategorii do 36 kg.
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