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POWIAT | Sejm uchwalił niedawno uStawę ograniczającą handel w niedziele. już od marca przySzłego roku handlowe 
będą tylko dwie niedziele w mieSiącu, w kolejnych dwóch latach zakaz będzie Stopniowo rozSzerzany. 

GM. KARTUZY | kolejne kilometry traS rowerowych mają 
powStać na terenie gminy kartuzy. niedawno złożono 
wnioSek o dofinanSowanie inweStycji. 

KARTUZY | Spore zmiany planowane Są na wioSnę w parku 
przy ul. majkowSkiego. jakie? to już zależy od mieSzkańców.

„Nie” dla niedzielnych zakupów

Więcej tras rowerowych Zaprojektuj park!
Projekt nosi nazwę „Orga-
nizacja tras rowerowych na 
terenie gminy Kartuzy w ra-
mach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020”. Inwestycja sta-
nowi I etap budowy trasy 
rowerowej na terenie gmi-
ny Kartuzy. Trasa ta będzie 
biegła od połączenia gminy 
Kartuzy z gminą Somonino 
w Kiełpinie, poprzez Mezowo 
i Burchardztwo, w kierunku 
Kartuz. Następnie dalej bę-
dzie się ciągnęła od Kartuz 
(Bilowo) w kierunku Łapalic.
W projekcie złożonym do do-
finansowania ujęto moderni-
zację najbardziej zdegrado-
wanych odcinków trasy wraz 
z oznakowaniem i infrastruk-
turą towarzyszącą. 
- Mamy szansę na zdobycie 
niemal 64 proc. potrzebnych 
środków do zrealizowania za-
dania – wyjaśnia Mieczysław 
Gołuński, burmistrz Kartuz. - 
Warto nadmienić, że gmina 
Kartuzy w ostatnim czasie 
była również inicjatorem 
projektu pn. Budowa ciągu 
pieszo-rowerowego w ra-

mach rozbudowy drogi po-
wiatowej Mirachowo – Kar-
tuzy w miejscowości Mokre 
Łąki, którego beneficjentem 
jest obecnie powiat kartuski.
Budowa ww. odcinka cią-
gu pieszo-rowerowego jest 
częścią II etapu Kaszubskiej 
Trasy Rowerowej w gminie 
Kartuzy, która biegnie od 
Łapalic w kierunku Mokrych 

Łąk, Jeziora Białego, następ-
nie Pomieczyńskiej Huty, 
Koloni i Sianowa. Łączy się 
z gminą Chmielno w miej-
scowości Rzym, następnie 
– to już kwestia najbliższej 
przyszłości – będzie biec do 
Mirachowa aż do połączenia 
gminy Kartuzy z gminą Sie-
rakowice w Kamienicy Kró-
lewskiej. /raf/
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Miejski park ma przejść me-
tamorfozę. Zostanie nie tylko 
odnowiony, ale dodatkowo 
uatrakcyjniony. W jaki spo-
sób? Tego jeszcze dokład-
nie nie wiadomo, ponieważ 
duży udział w projektowaniu 
będą mieli mieszkańcy. Każ-
dy, kto chce mieć wpływ na 
to, jak już niedługo będzie 
wyglądał park, może wziąć 
udział w warsztatach, które 
odbędą się już w najbliższą 
sobotę, 9 grudnia. 
- W czasie warsztatów kar-
tuzianie będą mogli wspól-
nie zaprojektować wygląd 
i funkcjonalność przestrzeni 
parku w taki sposób, aby stał 
się on miejscem jeszcze bar-
dziej atrakcyjnym. 
- Chcemy, aby kartuskie par-
ki były przestrzenią, w której 
będziemy mogli wspólnie, 
całymi rodzinami, spędzać 
czas wolny – wyjaśnia Mie-
czysław Gołuński, burmistrz 
Kartuz. - Zaczynamy od 
Parku przy ul. Majkowskie-
go. Zapraszamy wszystkich 
mieszkańców do współpracy 
w przygotowaniu projektu. 

W czasie warsztatów będzie 
mowa o o ciągach pieszych, 
które mają w niedalekiej 
przyszłości przebiegać przez 
park, placu zabaw dla dzieci 
(znajdujący się tam w chwili 
obecnej przejdzie metamor-
fozę), roślinności oraz roz-
wiązaniach poprawiających 
wygodę życia mieszkańców 

Kartuz. 
Warsztaty przeprowadzą 
projektanci, którzy będą 
odpowiedzialni za opraco-
wanie projektu zagospoda-
rowania parku. Uczestnicy 
warsztatów będą mieli za-
tem bardzo realny wpływ na 
końcowy efekt. 
Warsztaty zaplanowano 
w bardzo ciekawej formule 
wraz ze spacerem do parku. 
Rozpoczną się w sobotę 9 
grudnia w Urzędzie Miejskim 
w Kartuzach o godz. 10.00. 
W programie przewidziano 2 
bloki warsztatowe trwające 
po 3 godziny, zaś w przerwie 
– poczęstunek. Zakończenie 
warsztatów, których zwień-
czeniem powinna być wspól-
na koncepcja zagospodaro-
wania Parku, przewidziane 
są na godz. 17.00.
Każdy uczestnik otrzyma 
certyfikat udziału w warszta-
tach i upominek. Jeśli zatem 
chcesz mieć wpływ na to, co 
dzieje się w gminie Kartuzy, 
skorzystaj z okazji - przyjdź, 
przedstaw swój pomysł i wy-
słuchaj zdania innych.  /raf/

Zakaz będzie wprowadzany 
stopniowo: najpierw skle-
py będą mogły być otwarte 
tylko w pierwszą i ostatnią 
niedzielę miesiąca, od 2019 r. 
handlowa będzie tylko ostat-
nia niedziela każdego miesią-
ca, a od 2020 r. zakaz będzie 
obejmował niemal wszystkie 
niedziele w roku. Sklepy będą 
zamknięte także w niedziele 
„handlowe” w sytuacji, gdy 
akurat tego dnia wypadnie 
święto. I tak np. w kwietniu 
handel dozwolony będzie tyl-
ko w jedną niedzielę. 
Teraz ustawą zajmie się Senat, 
a jeśli tam nie będzie popra-
wek - trafi na biurko prezy-
denta.
Zaplanowano jednak pewne 
wyjątki od tej reguły, a mia-
nowicie handel będzie do-
zwolony w niedzielę przed 
Wielkanocą i dwie niedziele 
poprzedzające Boże Narodze-
nie. Natomiast w 2020 roku, 
mimo że teoretycznie wszyst-
kie niedziele będą wolne 
od zakupów, to jednak skle-
py będą mogły być czynne 
w ostatnie niedziele stycznia, 
kwietnia, czerwca i sierpnia.
Kolejne ograniczenie doty-

czy godzin otwarcia sklepów 
- i tak w Wigilię Bożego Naro-
dzenia i w Wielką Sobotę han-
del odbywać się będzie do 
godz. 14.00.
W samych Kartuzach wiele 
sklepów nie odczuje zakazu, 
ponieważ... i tak są nieczyn-
ne w niedziele. Zamknięte 
jest np. Centrum Handlowe 
Ziegert przy ul. Dworcowej, 
drogeria Rossmann, sklep me-
blowy Black Red White, i wiele 
innych. 
Nie zrobimy natomiast zaku-
pów w większych sklepach 
sieciowych, które obecnie są 
otwarte w niedziele, jak Lidl, 
Biedronka, delikatesy Cen-
trum, sklep obuwniczy CCC 
czy dyskont Pepco. 
Możliwe jednak, że część skle-
pów będzie jednak otwartych. 
Właściciele niektórych „sieció-
wek”, w których sprzedawane 
jest pieczywo wypiekane na 
miejscu, chcą bowiem skorzy-
stać z przepisu, który zezwala 
na handel piekarniom. Ale 
zależy to m.in. od tego, czy 
rząd wprowadzi poprawki do 
ustawy, które precyzowałyby, 
jakie warunki musi spełniać 
sklep, aby był piekarnią (np. 

minimalna powierzchnia, na 
której sprzedawane jest pie-
czywo czy minimalny udział 
procentowy przychodu wła-
śnie ze sprzedaży pieczywa 
w porównaniu do reszty asor-
tymentu).
Wielu właścicieli punktów 
handlowych podkreśla jed-
nak, że w powiecie kartuskim 
niedziela nie jest istotnym 
dniem, jeśli chodzi o liczbę 
klientów czy wysokość utar-
gów. Tak jest m.in. w Sierako-
wickim Centrum Handlowym 
ALFA. 
- Niedziela nie jest dla nas 
jakimś szczególnie ważnym 
dniem utargowym – wyja-
śnia Emilia Szafran, wspólnik 
spółki SCH ALFA w Sierakowi-
cach. - Obecnie w niedziele 
mamy wprawdzie otwarte, 
ale to konieczność ze wzglę-
du na to, że nasza konkuren-
cja też prowadzi sprzedaż 
w niedziele. Jeśli inne sklepy 
będą zamknięte, to my rów-
nież - nie stanowi to żadne-
go problemu. Zakaz handlu 
w niedziele nie wpłynie też na 
zatrudnienie naszych pracow-
ników, ponieważ obecnie i tak 
dostają dzień wolny za pracę 

w niedzielę, nadal więc będą 
pracować taką samą ilość go-
dzin tygodniowo. 
- W ogóle nie obawiam się 
wprowadzenia zakazu nie-
dzielnego handlu, wręcz 
przeciwnie, jestem za tym, 
żeby sklepy były zamknięte 
we wszystkie niedziele – do-
daje Bogusław Byczkowski, 
właściciel Centrum Handlowe 
Byczkowski. - Trzeba patrzeć 
przede wszystkim na rodzi-
ny. A to nieprawda, że ludzie 
całymi rodzinami tłumnie 
idą na niedzielne zakupy. 
Wręcz przeciwnie, zdarza się 
to sporadycznie. Uważam, że 
te przepisy są pozytywne i je-
stem przekonany, że wszyscy 
damy radę wcześniej robić 
zakupy. 
Warto dodać, że handel bę-
dzie dozwolony m.in. w pie-
karniach, cukierniach, lodziar-
niach, kioskach, na stacjach 
benzynowych, w kwiaciar-
niach do 50 m2 powierzchni, 
niektórych sklepach na dwor-
cach, na jarmarkach, podczas 
wydarzeń sportowych czy 
kulturalnych albo przy cmen-
tarzach oraz w sklepach z de-
wocjonaliami. Rafał Korbut



Ministerstwo Edukacji Naro-
dowej zamierza wprowadzić 
od 1 stycznia 2018 roku dra-
styczną obniżkę od subwen-
cji oświatowej dla samorzą-
dów z tytułu prowadzenia 
szkół z nauczaniem języka 
regionalnego/kaszubskiego. 
Symulacje skutków finanso-
wych tych zmian wskazują, 
że samorządy już na począt-
ku 2018 zmuszone będą do 
cięć w swoich właśnie teraz 
uchwalanych budżetach. 
Odbije się to na oświacie 
w tych gminach i powiatach. 
Najdotkliwiej uderzy to szko-
ły gmin z terenu powiatu: 
kartuskiego, kościerskiego, 
chojnickiego, bytowskiego, 
wejherowskiego, puckiego, 
lęborskiego, gdańskiego 
i słupskiego.
W minionym roku szkolnym 
2015/16 w powiecie kartu-
skim języka kaszubskiego 
uczyło się 4739 dzieci i mło-
dzieży. Według wstępnych 
wyliczeń obniżenie środków 
na język kaszubski będzie 
oznaczało: dla gminy Kartuzy 
644 tys. zł, dla gminy Sierako-
wice – o 643 tys. zł, dla gmi-
ny Żukowo – 568 tys. zł i dla 
gminy Stężyca – 343 tys. 
Nagła i wcześniej nie kon-
sultowana obniżka subwen-
cji oświatowej szczególnie 
mocno dotknie gminy, które 

do tej pory muszą mierzyć 
się ze skutkami tragicznej 
nawałnicy z sierpnia 2017 
(budżety gmin obciążone są 
kosztami odbudowy, zmniej-
szonymi wpływami od po-
datku leśnego itp.).
Zrzeszenie Kaszubsko-Po-
morskie bije na alarm.
Edmund Wittbrodt, pre-
zes Zrzeszenia Kaszubsko-
Pomorskiego wystąpił do 
Anny Zalewskiej (szefowej 
resortu edukacji) z apelem 
o nieobniżanie samorządom 
środków dla uczniów uczą-

cych się języka kaszubskiego. 
Prezes w imieniu Zrzeszenia 
prosi też lokalne społecz-
ności o wsparcie w słusznej 
sprawie.
- Język, kultura i tradycja ka-
szubska są naszym wspól-
nym dziedzictwem. Przez 
pokolenia społeczności pie-
lęgnujące i przekazujące te 
wartości stanowiły kotwicę 
trzymającą Polskę przy Bał-
tyku. W ostatnich kilkunastu 
latach w przekazywaniu tych 
rodzimych kaszubskich war-
tości wielkim wsparciem były 

szkoły. Nie pozwólmy tego 
dorobku zniszczyć! Prosimy 
każdego (osoby fizyczne, 
instytucje, samorządy itp.) 
o wsparcie w Ministerstwie 
Edukacji Narodowej naszego 
głosu i postulatu o nieobni-
żanie subwencji oświatowej 
na uczniów uczących się ję-
zyka kaszubskiego i języków 
mniejszości narodowych 
oraz etnicznych, bo Polska 
jest naszym wspólnym do-
mem - apeluje Edmund Wit-
tbrodt, prezes Zrzeszenia Ka-
szubsko-Pomorskiego./AD/

4 | expressy.plŚroda, 6 grudnia 2017

Ministerstwo ucina środki
POWIAT | miniSterStwo edukacji narodowej chce od 1 Stycznia obniżyć środki 
dla Samorządów na nauczanie języka kaSzubSkiego.

Przegląd naszych
tygodników

Express Powiatu Starogardzkiego

Express Powiatu Lęborskiego

Express Powiatu Puckiego

Express Powiatu Wejherowskiego

WSzyStko PrzEczytaSz na:

/expressypl

Dziękujemy, 
że jesteście z nami!

ObwODnica Oficjalnie
Otwarta

biją rekOrD za rekOrDem

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. 

W przeddzień Święta Niepod-
ległości udałosię im ustanowić 
rekord Polski w grze na flażo-
letach. Na Starym Rynku „Sto 
lat” jednocześnie zagrało 166 
osób.

Bardzo ważna droga, szczegól-
nie dla mieszkańców stolicy 
powiatu oraz gminy Wejhero-
wo, została właśnie  oficjalnie 
otwarta.

zgłOś temat,
wyślij zDjęcie

Wiesz o czymś ciekawym? 
A może jest sprawa, która 
Cię bulwersuje? Wyślij do 
nas maila – a zajmiemy 
się Twoją sprawą i opisze-
my ją na łamach Expressu 
Powiatu Kartuskiego.

W naszej gazecie poru-
szamy sprawy, które bolą 
i bulwersują. Czekamy na 
Wasze zdjęcia i zgłoszenia 
- wysyłajcie je na adres:
redakcja@expressy.pl
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KARTUZY | policja przypomina o konieczności oznakowania 
poSeSji. brak tabliczki, a nawet jej oświetlenia, grozi karą.

Oznakuj posesję
- Zgodnie z art. 64 kodeksu 
wykroczeń, kto nie umie-
ści na budynku tabliczki 
z numerem porządkowym 
i nazwą ulicy podlega karze 
grzywny do 250 zł. Kara gro-
zić może również tym, któ-
rzy nie utrzymują tabliczek 
w należytym stanie. Numery 
budynków muszą być oświe-
tlone - mówi mł. asp. Jarosła-
wa Krefta z KPP w Kartuzach.
Tabliczka z numerem domu 
wymaga oświetlenia, ponie-
waż musi być ona widoczna 
także w nocy. Jeśli droga 
przed domem jest oświetlo-
na na tyle intensywnie, że 
można w nocy przeczytać 
informacje umieszczone na 
ścianie, to nie trzeba monto-
wać dodatkowego oświetle-
nia przy numerze.
- Przypominamy również, że 
właściciele nieruchomości 
położonych w głębi ogrodu 
oprócz tabliczki na ścianie 
frontowej muszą umieścić 

dodatkową na ogrodzeniu - 
dodaje Jarosława Krefta.
Funkcjonariusze przypomi-
nają o obowiązku odpowied-
niego oznakowania domu 
ze względu na interwencje 

straży pożarnej i pogotowia. 
Często, gdy wzywana jest 
pomoc, kierowcy błądzą szu-
kając zgłoszonego adresu. 
A wtedy nierzadko liczy się 
każda minuta./AD/
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Pomoc dla czworaczków
GM. ŻUKOWO | katarzyna i mateuSz biSewScy zoStali Szczęśliwymi rodzicami 
czworaczków. dzieci przySzły na świat 19 października br. GM. SIERAKOWICE | uczniowie uczcili 

35. rocznicę śmierci patrona Szkoły w 
puzdrowie – kS. bernarda Sychty. 

REKLAMA                                          41/2016/PS REKLAMA         88/2017/RL

Magdalena, Józio, Marysia 
i Kinga to pierwsze czwo-
raczki w gminie Żukowo. 
Zgodnie ze statystyką, ta-
kie porody zdarzają się raz 
na 600 tys. ciąż! Wojciech 
Kankowski, burmistrz gmi-
ny Żukowo wraz z kierownik 
GOPS odwiedzili rodziców 
czworaczków. Na ich ręce 
burmistrz przekazał dwa 
najnowsze wielofunkcyjne 
modele wózka dla bliźniąt 

oraz ciepłe śpiworki, a także 
„Album pierwszego roku” 
z dedykacją dla każdego 
dziecka. Wózek to zupełna 
nowość na rynku, głęboko-
spacerowy z możliwością 
wpięcia fotelika samocho-
dowego. Posiada niezbęd-
ne certyfikaty, zgodne 
z europejskimi normami 
bezpieczeństwa i higieny. 
W zestaw wchodzi gondola, 
spacerówka oraz fotelik.

Zgodnie z wcześniejszą 
deklaracją, zorganizowana 
została także pomoc dłu-
goterminowa w formie wy-
kwalifikowanej opiekunki, 
która wspomoże rodziców 
w codziennej opiece nad 
czwórką niemowlaków. Po-
nadto, aby zaoszczędzić ro-
dzicom czasu w chodzeniu 
po urzędach, zgromadzone 
zostały informacje o wszel-
kich dostępnych im ustawo-

wo - z racji narodzin malu-
chów – środkach.
Prezenty zostały przekaza-
ne w dzień przed wyjściem 
ze szpitala do domu naj-
szybciej przybierającego na 
wadze Józia. W kolejnych 
dniach ma do domu wrócić 
także jedna z dziewczynek. 
Burmistrz deklaruje, że gmi-
na będzie wpierać rodziców 
także w przyszłych wydat-
kach. /raf/
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W rocznicę 
śmierci patrona

Z tej okazji uczniowie klasy 
VI przygotowali akademię, 
podczas której przypomnie-
li postać tego wielkiego 
Kaszuby. Uroczystość roz-
poczęła się od odśpiewania 
kaszubskiego hymu „Tam 
dze Wisła…” . Później przed-
stawiono prezentacje o ży-
ciu i twórczości ks. Sychty, 
a na koniec zaprezentowa-
no fragment dramatu lite-
rata z Puzdrowa pt: „Òstatnô 
Gwiôzdka Mestwina”.
Mestwin II był ostatnim 
z książąt Pomorskich, który 
nie doczekawszy się potom-
stwa zmuszony był oddać 
ziemie Pomorza Gdańskie-

go pod władanie księcia 
wielkopolskiego Przemysła-
wa II. Targany wątpliwościa-
mi i zaniepokojony przy-
szłością tych ziem podpisał  
15 lutego 1282 w Kępnie 
umowę, na mocy której po 
jego śmierci ziemie Pomo-
rza Gdańskiego przecho-
dzą pod panowanie księcia 
Wielkopolski.
W postać Mestwina wcieliła 
się  Zuzanna Lemke z klasy 
VI. Rola była trudna, bo wy-
magała opanowania znacz-
nej ilości tekstu i wygłosze-
nia monologu. Gratulujemy 
Zuzi pomysłu na postać i ta-
lentu. /UGS/
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Nagrodzone za promocję
GM. STęŻYCA | StowarzySzenie „kaSzubianki” otrzymały obywatelSką nagrodę burSztynowego mieczyka 2017.

GM. STęŻYCA | znakomicie zaprezentowali Się naSi tancerze podczaS otwartych miStrzoStw polSki freeStyle, które od-
były Się w twardogórze. 
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1 grudnia w auli Europej-
skiego Centrum Solidarno-
ści panie ze Stowarzyszenia 
„Kaszubianki” zostały uho-
norowane Obywatelską 
Nagrodą Bursztynowego 
Mieczyka 2017 im. Macieja 
Płażyńskiego. Wyróżnienie 
to jest przyznawane co roku 
dla najprężniej działających 
organizacji z sektora NGO 
oraz osobą wspierającym 
inicjatywy społeczne. Od-
znaczenie to jest tym bar-
dziej cenne bo otrzymuje 
się je z rąk innych organi-
zacji, a głosy oddawane na 
laureatów są przez ogół 
społeczeństwa.
Poprzez tą nagrodę zosta-
ły uhonorowane ponad 
dziesięcioletnie dokonania 
pań w dziedzinie promocji 
regionu, w tym liczne wy-
stępy sceniczne oraz kuli-
narne, aktywizacja lokalnej 
społeczności, w szczegól-
ności projekty z seniorami, 
a także udziały w targach, 
turniejach Kół Gospodyń 
Wiejskich i wiele innych 
osiągnięć.

Wytańczyli 44 medale!
W dniach od 17 do 19 listopada 2017 roku 
odbywały się XXIV Otwarte Mistrzostwa 
Polski Freestyle w Twardogórze. Nasza 
kadra taneczna licząca 30 młodych adep-
tów tańca wywalczyła w turnieju klaso-
wym jaki i otwartym 44 medale. Starty 
odbywały się w sportowym tańcu nowo-
czesnym oraz salsie. Trzy dni tanecznych 
zmagań na dwóch salach i trzech parkie-
tach przyniosły dla naszej grupy 15 zło-
tych, 15 srebrnych i 14 brązowych meda-
li. Jest to ogromny sukces dla Klubu jaki 
i Gminy Stężyca. Gratulujemy wyników 
oraz życzymy dalszych owocnych sukce-
sów sportowych.
 
Skład Kadry Formacji Tanecznej Jowita 
Dance Stężyca:
Wiktor Konkol, Melania Kąkol, Marta Kon-
kel, Karolina Męczykowska, Luiza Kulwi-
kowska, Aleksandra Hinca, Wiktoria Wica, 
Emilia Hałasiewicz, Kinga Korda, Marta 
Korda, Bianka Kulwikowska, Magdalena 
Myszk, Malwina Krefft, Kinga Tusk, Natalia 
Kneba, Oliwia Jakusz, Julia Jakusz, Marta 
Kaliszewska, Kinga Kołodziejczyk, Kinga 
Kuziemkowska, Marcelina Dułak, Julia 
Czapiewska, Maja Sitterlee, Angelika Płot-
ka, Julia Flisikowska, Wiktoria Stencel, Ma-
rianna Lepak, Olga Skwierawska, Natalia 
Wolska, Marysia Mach.
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Współpraca i wymiana doświadczeń
POWIAT | grupa gości z ukrainy, w ramach wSpółpracy Samorządowej między tym krajem a polSką, przez kilka dni prze-
bywała na pomorzu. Samorządowcy zza wSchodniej granicy odwiedzili m.in. powiat kartuSki. 
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Na zaproszenie przedstawi-
cieli Konwentu Współpra-
cy Samorządowej Polska 
– Ukraina grupa trzynastu 
samorządowców z Obwodu 
Czerkaskiego wzięła udział 
w wizycie studyjnej. Goście 
odwiedzili Trójmiasto, powia-
ty kartuski i wejherowski oraz 
Kwidzyn.
W powiecie kartuskim samo-
rządowcy z Obwodu Czerka-
skiego gościli drugiego dnia 
(dzień wcześniej odwiedzili 
Gdańsk). Goście zapoznali się 
z funkcjonowaniem samorzą-
du szczebla gminnego w Pol-
sce i spotkali się z Tomaszem 
Brzoskowskim, wójtem gmi-
ny Stężyca. Wójt opowiedział 

o gminie oraz przekazał sporo 
praktycznych wskazówek do-
tyczących dobrego rządzenia 
w samorządzie. 
- Wójt kieruje się m.in. zasadą, 
że jest dostępny dla każdego 
mieszkańca gminy – relacjo-
nują uczestnicy wizyty. - Po-
nadto pokazał nam, że sąsia-
dujące samorządu muszą ze 
sobą współpracować, a nie 
rywalizować.
Ukraińscy samorządowcy 
obejrzeli nowy kompleks 
sportowy, budynek urzędu 
gminy i amfiteatr, gdzie od-
bywają się ogólnopolskie 
koncerty. Później goście udali 
się do Centrum Edukacji i Pro-
mocji Regionu w Szymbarku. 

Słowa „zrozumienie, integra-
cja i współpraca” zdominowa-
ły dalsze rozmowy tego dnia 
wizyty studyjnej.
Kolejny dzień przyniósł 
gościom ogrom nowych 
doświadczeń związanych 
z pozytywnymi przejawami 
funkcjonowania samorządu 
na przykładzie powiatu kartu-
skiego. O sukcesach odniesio-
nych przez 20 lat funkcjono-
wania powiatu opowiedziała 
Janina Kwiecień, starosta kar-
tuski. Uczestnicy wizyty stu-
dyjnej odwiedzili instytucje 
założone czy też finansowane 
przez samorząd powiatowy, 
m.in. Warsztaty Terapii Zaję-
ciowej w Somoninie (gdzie 

osoby z różnymi formami 
niepełnosprawności mają 
możliwość rozwinąć umiejęt-
ności zawodowe jak również 
umiejętności samodzielnego 
radzenia sobie w codzien-
nym życiu), Kartuski Inkuba-
tor Przedsiębiorczości (gdzie 
nowopowstałe firmy mogą 
skorzystać z preferencyjnych 
warunków wynajmu w pełni 
wyposażonego biura) - dla 
uczestników wizyty studyjnej 
był to kolejny przejaw mię-
dzysektorowej współpracy, 
gdzie samorząd tworzy wa-
runki do rozwoju biznesu).
Kolejnym odwiedzonym 
miejscem był Dom Pomocy 
Społecznej dla osób psychicz-

nie chorych w Kobysewie. 
Ostatnim punktem programu 
tego dnia była wizyta w szpi-
talu powiatowym w Kartu-
zach, gdzie goście zobaczyli, 
jak funkcjonuje profesjonalna 
i dobrze wyposażona placów-
ka medyczna i dowiedzieli się 
o formach współpracy po-
między samorządem, szpita-
lem a organizacjami pozarzą-
dowymi. 
Po wizycie w szpitalu starosta 
przygotowała niespodziankę 
i zaprowadziła uczestników 
wizyty studyjnej do kościoła 
klasztoru Kartuzów.
Następnego dnia, przed wy-
jazdem samorządowców do 
Kwidzyna, Janina Kwiecień 

pokazała gościom Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Somoninie. 
W trakcie wszystkich dni 
wizyty studyjnej goście 
z Ukrainy poznali różnorod-
ne aspekty funkcjonowania 
nowoczesnego samorządu. 
Przekonali się, że nadrzędną 
rolą samorządu jest dbanie 
o przestrzeń lokalną z jedno-
czesnym tworzeniem warun-
ków do rozwoju społeczno-
gospodarczego społeczności 
danego samorządu teryto-
rialnego. Słowa „współpraca”, 
„pomoc” i „wsparcie” w trakcie 
wszystkich dni wizyty odmie-
niane były przez wszystkie 
przypadki.  /opr. raf/
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Przedsiębiorcy odwiedzili cztery miasta: Pe-
kin, Qingdao, Liaocheng i Yanggu. Podczas misji 
mieli możliwość poznania zasad funkcjonowa-
nia chińskiego rynku, porozmawiania z poten-
cjalnymi partnerami biznesowymi, wystąpienia 
i przedstawienia swojej firmy w trakcie trzech 
seminariów prezentujących pomorski region.

W programie misji znalazło się również zwie-
dzanie chińskich fabryk takich jak: Haier – wio-
dący producent AGD oraz ViewMax – producent 
okien i drzwi; oraz wizyta w niemiecko-chiń-
skim ekoparku technologicznym.

Firmom towarzyszyli również przedstawicie-
le administracji samorządowej, bez wsparcia 
których, trudno jest myśleć o nawiązaniu relacji 
biznesowym na chińskim rynku.

Cennych, praktycznych rad udzielili przedsię-
biorcom pracownicy Ambasady RP w Pekinie 
i biura PAIH.

Przedsiębiorcy wzięli także udział w uroczy-
stym otwarciu Biura Pomorskiego w Chinach 
(www.biuropomorskie.pl), którego zadaniem 
jest wspieranie pomorskich firm w nawiązywa-
niu eksportowych kontaktów gospodarczych 
z Chinami.

Przedstawiciele dwóch pomorskich uczelni: 

Politechniki Gdańskiej oraz Akademii Sztuk 
Pięknych, nawiązali kontakty badawcze i arty-
styczne z tamtejszymi uczelniami.

- Złożyłem wizyty na 4 uczelniach, Ocean 
University of China, Beijing University of Tech-
nology, Qingdao University of Science and 
Technology oraz Liaocheng University– rela-
cjonuje prof. dr hab. Piotr Dominiak, Prorektor 
ds. Internacjonalizacji i Innowacji Politechniki 
Gdańskiej. Pierwsza z nich została zakwalifiko-
wana do grupy uczelni, mających osiągnąć po-
ziom światowy („World-Class-University”). Jej 
profil jest zgodny na wielu polach z profilem 
Politechniki Gdańskiej. Jedną z form współpra-
cy będzie prowadzenie studiów w ramach pro-
gramów „double-degree”, czyli 2+2 (dwa lata 
w Chinach, dwa lata w Polsce). Dostosowanie 
programów pewnie trochę potrwa, ale poli-
technika  ma już na tym polu spore doświad-
czenie. Wymiana studentów może pojawić się 
już w 2018 roku, a z pewnością w 2019.

Przedstawiciel Akademii Sztuk Pięknych 
uczestniczył w 5 spotkaniach, w tym z przed-
stawicielką Rządowej Agencji Rekrutacyjnej.

- Wizyta w Chinach była pierwszą w historii 
uczelni. Chciałbym ją potraktować jako podsta-

wę dla rozwoju międzynarodowych kontaktów 
pomiędzy naszymi instytucjami – podkreśla dr 
hab. Adam Kamiński, Prorektor ds. Kształcenia 
i Studenckich ASP w Gdańsku.

Udział uczelni był związany z projektem Stu-
dy in Pomorskie, w ramach którego ośrodki 
akademickie prowadzą działania zachęcające 
zagranicznych studentów do studiowania na 
naszych uczelniach, a także zwiększające inter-
nacjonalizację uczelni oraz wzmacniające kon-
kurencyjność pomorskich uczelni w stosunku 
do wyższych szkół z innych województw oraz 
z zagranicy.

Misji towarzyszyły dwa wydarzenia na szcze-
blu samorządowym: podpisanie Listu Intencyj-
nego pomiędzy miastami Gdańsk a Qingdao 
oraz Porozumienia o Współpracy pomiędzy 
Pruszczem Gdańskim a Yanggu. W obu przy-
padkach współpraca dotyczyć będzie wzmoc-
nienia relacji gospodarczych i handlowych oraz 
wykorzystania terenów inwestycyjnych.

Z wyjazdu zadowoleni są pomorscy przedsię-
biorcy.

- Był to nasz pierwszy wyjazd biznesowy 
w tym kierunku, ale myślę, że nie ostatni. Cięż-
ko jest mi w tej chwili ocenić, czy nawiązaliśmy 

nowe relacje biznesowe.  Na pewno udało się 
odbyć kilka poważnych spotkań z potencjalny-
mi kontrahentami, którzy  bardzo ciepło przyję-
li nas Polaków, u siebie – podkreśla Ewa Szulc, 
Dyrektor Działu Handlu i Marketingu w P.P.H.U. 
„NASZA CHATA”, która oferuje m.in. grzyby mro-
żone, marynowane oraz suszone.

Gdyńskie Laboratorium Analiz Chemicznych 
Spark-Lab pojechało do Chin, aby nawiązać 
współpracę z partnerami zainteresowanymi 
opracowaniem i transferem technologii po-
zyskiwania ekstraktów roślinnych. Podczas tej 
premierowej wizyty miało miejsce kilkanaście 
rozmów B2B.

- Jedna z tych rozmów okazała się wyjątkowo 
owocna. Otrzymaliśmy zaproszenie do  chiń-
skiej prowincji i planujemy tam wrócić jeszcze 
w tym roku – zaznacza dr Łukasz Guzik, Prezes 
Zarządu  Spark-Lab.

Wyjazd na misję realizowany był przez Samo-
rząd Województwa Pomorskiego oraz Agencję 
Rozwoju Pomorza S.A. przy silnym wsparciu 
Biura Pomorskiego w Chinach w ramach projek-
tu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy 
system wspierania eksportu w województwie 
pomorskim”. Grzegorz Bryszewski

Pomorscy przedsiębiorcy 
z misją gospodarczą w Chinach
BIZNES | w dniach 18-24 liStopada dwanaście pomorSkich firm z branży Stocznio-
wej, Spożywczej i chemicznej wzięło udział w miSji goSpodarczej do chin.

Mieczysław Struk 
Marszałek Województwa Pomorskiego
 
- Tuż po misji z całą pewnością możemy powiedzieć, że była 
dobrze zorganizowana i bardzo intensywna, z napiętym pro-
gramem zarówno dla firm, jak i dla uczelni oraz przedstawicie-
li samorządów. Pomorskie firmy miały  wiele okazji do  rozmów  
i bezpośrednich  spotkań  z potencjalnymi partnerami po stro-
nie chińskiej. Mogły również zorientować się, jakie jest zapo-
trzebowanie w Chinach na ich produkty czy usługi. Liczymy, 
że z czasem te pierwsze kontakty i rozmowy zaowocują pod-
pisanymi kontraktami. Jako samorząd staramy się najbardziej 
ułatwić wejście na rynek pomorskim przedsiębiorcom i wspie-
rać ich w działaniach. Poza organizacją misji takich jak ta, pro-
wadzimy na przykład rozmowy o otwarciu bezpośredniego 
połączenia lotniczego pomiędzy Gdańskiem i miastem Qing-
dao (dziewięciomilionową portową aglomeracją). Podczas mi-
sji temat ten był dyskutowany z władzami Qingdao i prezesem 
tamtejszego międzynarodowego portu lotniczego. 

Intensywna misja
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Pół wieku razem przez życie
GM. ŻUKOWO | aż 29 par małżeńSkich z gminy żukowo w tym roku obchodziło 50-lecie zawarcia ślubu.

GM. PRZODKOWO | 19 par z gminy przodkowo obchodziło niedawno złote, diamentowe i żelazne gody. 

Z tej okazji Wojciech Kankowski, 
burmistrz gminy Żukowo, wrę-
czył małżonkom w imieniu Pre-
zydenta RP medale za Długolet-
nie Pożycie Małżeńskie. 
Złoty Jubileusz to osobiste 
święto miłości, które w tym 
szczególnym dniu nabiera wagi 
państwowej, bowiem osobom, 
które przeżyły w jednym związ-
ku 50 lat, Prezydent Rzeczpo-
spolitej Polskiej przyznał Medale 
za Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie. Medal ma kształt sześcio-
ramiennej gwiazdy, pośrodku 
której z jednej strony widnieje 
napis: „ZA DŁUGOLETNIE POŻY-
CIE MAŁŻEŃSKIE”, a z drugiej są 
dwie srebrzone róże.
W imieniu Prezydenta RP medale 
wręczył burmistrz Wojciech Kan-
kowski, który gratulując parom 
stażu, podkreślił, że rola małżon-
ka, jest jedną z najważniejszych 
w życiu każdego człowieka, któ-
rą oni pełnią już 50 lat. 
- Być razem pięćdziesiąt lat, to 
znaczy kochać się, być dobrym 
dla drugiego człowieka, dla tego 
najbliższego i związanego przy-
sięgą małżeńską. Dla młodych je-
steście znakomitym przykładem 
wyjątkowej dobroci, cierpliwości 
i wyrozumiałości – podkreślił w 
swojej przemowie włodarz gmi-
ny Żukowo. Życzenia przekazał 
również przewodniczący rady 
miejskiej Witold Szmidtke.
Po ceremonii odznaczenia, 
kwiatach i upominkach przyszła 
pora na toast i gromkie „sto lat” 
w wykonaniu Igi Pobłockiej oraz 
Moniki Dejk-Ćwikła. Wokalistki 
umilały swoim śpiewem całą 
uroczystość i zachęcały do tań-
ca, wykonując utwory znanych 
artystów i zespołów. Nie zabra-
kło również okolicznościowego 
tortu./raf/

Złoty Jubileusz
świętują w tym roku:

Józef i Franciszka Bach

Janusz i Lidia Bagińscy

Edmund i Anastazja Bertling

Tadeusz i Wanda Bruscy

Henryk i Urszula Cylkowscy

Edward i Halina Czernek

Gerard i Klara Dawidowscy

Herbert i Agnieszka Dejk

Brunon i Władysława Drewing

Gerard i Brygida Drewing

Konrad i Regina Fularczyk

Franciszek i Helena Hinca

Mikołaj i Małgorzata Huk

Brunon i Zofia Kalkowscy

Konrad i Elżbieta Kanka

Jan i Danuta Kasiura

Jan i Maria Kloskowscy

Norbert i Dorota Kobiela

Edmund i Regina Kruszyńscy

Jan i Krystyna Liebe

Leszek i Janina Mizera

Eugeniusz i Joanna Młyńscy

Alfons i Ludwika Plichta

Józef i Elżbieta Sakowiec

Jerzy i Zofia Sikorscy

Gerard i Maria Szlacheccy

Gerard i Teresa Szmidtke

Józef i Maria Żmuda-Trzebiatowscy

Jerzy i Halina Richert

Świętowali małżeńskie jubileusze
Nie zabrakło gratulacji, łez wzru-
szenia i życzeń kolejnych lat uda-
nego wspólnego życia. Medale 
oraz okolicznościowe, pamiątko-
we dyplomy wręczył jubilatom 
Andrzej Wyrzykowski, wójt gmi-
ny Przodkowo. 
Przed seniorami ze specjalnym, 
programem artystycznym wy-
stąpili nieco młodsi mieszkańcy 
gminy. Dla świętujących przygo-
towano także poczęstunek. 
Gratulujemy małżonkom i rów-
nież przyłączamy się do życzeń 
jeszcze wielu lat spędzonych 
wspólnie w zdrowiu i z uśmie-
chem na ustach!
Jubileusz obchodzili:
50 lecie pożycia małżeńskiego: 

Danuta i Jerzy Browarczyk, Anna 
i Gerard Ciesielscy, Danuta i Hen-
ryk Drążkowscy, Maria i Stefan 
Gruba, Renata i Konrad Grzeby-
ta, Irena i Janusz Haase, Ludmiła 
i Dominik Halman, Urszula i Jan 
Hirsz, Elżbieta i Edmund Klin-
kosz, Urszula i Edmund Kreft, 
Gertruda i Jerzy Merchel, Helena 
i Leon Młyńscy, Wanda i Teofil 
Plichta, Eugenia i Józef Potrykus, 
Agnieszka i Brunon Rychert
60 lecie pożycia małżeńskie-
go: Helena i Zygmunt Jagielscy, 
Aniela i Leon Sikora, Stefania 
i Hubert Wilczewscy 
65 lecie pożycia małżeńskiego: 
Eleonora i Telesfor Bielicz
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Wspólnie przeciw HCV
POWIAT | program zapobiegania zakażeniom wiruSem hcV zatacza coraz SzerSze 
kręgi. włączyły Się do niego Salony koSmetyczne, fryzjerSkie i Studia tatuaży. 
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Pracownicy salonów ko-
smetycznych, fryzjerskich, 
odnowy biologicznej 
i studio tatuaży podpisa-
li symboliczną deklarację, 
w której zobowiązali się, że 
w swojej codziennej pracy 
będą realizować założenia 
„Programu profilaktyki za-
każeń HCV dla mieszkań-
ców powiatu kartuskiego 
na lata 2017-2019”. Podpi-
sanie dokumentu nastą-
piło podczas szkolenia na 
temat sposobów zakażenia 
wirusem HCV i jego następ-
stwom oraz przeciwdziała-
nia zakażeniu. Deklarację 
podpisało kilkanaście salo-
nów z powiatu kartuskiego 
(pełną listę można znaleźć 
na oficjalnej stronie www.
kartuskipowiat.com.pl). 
Zorganizowano także szko-
lenie dla lekarzy pracują-
cych w ośrodkach zdrowia 
na terenie powiatu kar-
tuskiego. Lekarze zostali 
przeszkoleni w kierunku 
edukowania pacjentów na 
temat zapobiegania zaka-
żeniom wirusem HCV. 
Oba szkolenia prowadził 
Marcin Dręczewski, spe-

cjalista chorób zakaźnych 
z Kliniki Chorób Zakaźnych 
przy Gdańskim Uniwersyte-
cie Medycznym. Natomiast 
zasady bezpieczeństwa 
i higieny pracy obowiązują-
ce w salonach przedstawili 
pracownicy Powiatowej 
Stacji Sanitarno-Epidemio-
logicznej w Kartuzach.
Szkolenia zostały zorgani-
zowane w ramach progra-

mu profilaktyki, który jest 
finansowany z budżetu po-
wiatu kartuskiego. 
Przypominamy, że w okre-
sie do 15 grudnia 2017 r. 
i od 2 stycznia 2018 r. do 
14 grudnia 2018 r. miesz-
kańcy powiatu kartuskiego 
w wieku 18-65 lat mogą 
skorzystać z bezpłatnych 
badań na obecność prze-
ciwciał anty-HCV we krwi. 

Badania są wykonywane 
w dwóch punktach pobrań 
Diagnostyki Sp. z o.o.:
- w Kartuzach przy ul. Ko-
ściuszki 12, tel. 58 681 02 
97 – od poniedziałku do so-
boty 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. 
/raf/

GM. PRZODKOWO | już po raz XViii w 
przodkowie Spotkali Się Seniorzy.

Wielka biesiada 
seniorów

Tradycyjnie na Przodkowską 
Biesiadę przybyli mieszkańcy, 
którzy ukończyli 65 lat. Przy 
suto zastawionych stołach ba-
wiło się około 900 seniorów. 
Seniorów przywitała Przod-
kowska Orkiestra Dęta pod 
batutą Zdzisława Plichty. 
Zgodnie z tradycją Biesiada 
dla seniorów to czas przed-
świąteczny i pomimo, że 
w tym roku odbyło się to 
przed pierwszą niedzielą ad-
wentu, na Biesiadzie nie za-
brakło łamania się opłatkiem 
i elementów świątecznej 
dekoracji. Kaszubskim Zwy-
czajem nie mogło zabraknąć 
Gwiżdży, które zaprezento-

wała Szkoła Podstawowa 
z Wilanowa. Na scenie gości-
liśmy artystę Zenka Miluskie-
go, który zaprezentował co-
very znanych piosenek.
Do wspólnego śpiewania 
i bawienia się przy znanych 
przebojach zaprosili człon-
kowie zespołu „Szubi Dubi” 
z Kartuz. Muzyczne hity po-
rwały wszystkich uczestników 
Biesiady do wspólnej zabawy. 
Zanim seniorzy opuścili halę, 
każdy otrzymał świąteczną 
paczkę, która wręczona zo-
stała przez zastęp świętych 
Mikołajów i jego pomocni-
ków elfów.  
/UGP/
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Do tej pory do obu pomor-
skich oddziałów Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych 
wpłynęło blisko 23 tys. wnio-
sków o emeryturę w obni-
żonym wieku emerytalnym 
(17407 w Gdańsku i 5475 
w Słupsku), co oznacza, że 
wniosek złożyło już 65 proc. 
uprawnionych.
ZUS przyjął też 2 716 wnio-
sków o przeliczenie emerytu-
ry w związku z obniżeniem 
wieku emerytalnego przy za-
stosowaniu innej tablicy śred-
niego dalszego trwania życia. 
Było ich 2043 w Gdańsku i 673 
w Słupsku. 
Większość osób, bo aż 49 
proc., przed złożeniem wnio-
sku była nieaktywna zawodo-
wo. Gros z nich (37 proc.) do 

niedawna pobierało rentę lub 
świadczenia przedemerytalne, 
a 12 proc. nie pobierało świad-
czenia i nie było aktywnych 
zawodowo. 30 proc. z osób 
nieaktywnych zawodowo było 
poza rynkiem pracy dłużej niż 
rok. Kolejne 28 proc. to oso-
by, które w momencie wystę-
powania o emeryturę nie roz-
wiązały stosunku pracy, 
a 7 proc. to ci, którzy nie 
musieli rozwiązy-
wać stosunku pracy, 
gdyż wykonują pra-
cę w ramach umowy 
cywilnoprawnej bądź 
prowadzą działalność 
gospodarczą.
87 proc. złożonych 
wniosków zostało 
już rozpatrzonych. Od 2 

Reforma 
emerytalna 
na Pomorzu

Do końca bieżącego roku na Pomo-
rzu z prawa do przejścia na emeryturę 
w przywróconym wieku 60/65 lat może 

skorzystać aż 35,5 tys. osób. 

października ZUS w Pomor-
skiem wydał 19 944 decyzji 
o emeryturach w obniżonym 
wieku emerytalnym. W Gdań-
sku było ich 15 284 (najwięcej 
w kraju), zaś w Słupsku 4 660. 
Wydano 17 207 pozytywnych 
decyzji o wypłacie świadczenia 
(w Gdańsk 13 124, zaś w Słup-
sku 4 083 decyzje). Pierwsze 
pieniądze emeryci odebrali już 
na początku października. 2 
737 decyzji było zawieszonych 
i odmownych. 
Decyzje o wypłacie świadcze-
nie otrzymało więcej kobiet, 
bo 57 proc. 
Przeciętna emerytura, wy-
nikająca z wydanych decyzji 
o wypłatach świadczeń, wy-
niosła w przypadku kobiet 
1 tys. 586 zł , a w przypadku 
mężczyzn 2 tys. 771 zł. 
Ponad 70 proc. emerytów 
w odniesieniu, do których zde-
cydowano o wypłacie świad-
czenia, podało swój numer 
konta w banku i otrzymają oni 
pieniądze przelewem. /raf/

O rozwoju (a w tych planach 
są inwestycje w kadry) myślą 
przede wszystkim towarzystwa 
ubezpieczeniowe, branża IT 
oraz bankowość i firmy z sektora 
produkcyjnego.

Planowane są nakłady na techno-
logie, kapitał ludzki, ofertę pro-
duktową i usługową oraz rozwój 
geograficzny. 
Nakłady na rozwój kadr, pod-
wyżki i premie, szkolenia, ale też 
atrakcyjniejszą powierzchnię biu-
rową czy niestandardowe benefi-
ty są w planach 60 proc. badanych 
przedsiębiorstw, 58 proc. podej-
muje kroki w kierunku wzbo-
gacenia oferty o nowe produkty 
lub usługi. W technologię z ko-
lei planują inwestować przedsię-
biorstwa zajmujące się produkcją 
przemysłową. W ramach inwe-
stycji w HR 78 proc. decydentów 
planuje stworzenie nowych waka-
tów. W tym aspekcie do liderów 
należą branże nowych technolo-
gii oraz centra usług wspólnych - 
87 proc. Z kolei 58 proc. poszerzy 
ofertę o nowe produkty lub usłu-
gi. W technologię z kolei planują 
inwestować przedsiębiorstwa zaj-
mujące się produkcją przemysło-
wą. Tylko 16 proc. firm planuje 
rozwój geograficzny. /raf/

Firmy stawiają 
na rozwój

Szukanie pracy często zaczyna się od przejrzenia ogłoszeń i wysłania CV. Co zrobić, 
żeby wysłane do firmy dokumenty nie zostały od razu wyrzucone do kosza na śmie-
ci? CV i życiorys są niezmiernie ważne, gdyż to one w pierwszej kolejności mówią o 
nas jako przyszłym pracowniku i muszą zachęcić pracodawcę do spotkania lub roz-
mowy kwalifikacyjnej. Co zatem trzeba zawrzeć w CV? Dane teleadresowe (imię, na-
zwisko, adres, telefon i adres poczty elektronicznej), dane personalne (stan cywilny, 
wiek, itp.), wykształcenie (lata, w jakich się uczyłaś, i nazwę szkoły, a także otrzyma-
ny tytuł), doświadczenie zawodowe – w porządku odwróconym (od informacji o za-
kładzie pracy, w którym ostatnio pracowałeś, a następnie o poprzednich), umiejęt-
ności (np. prawo jazdy, obsługa komputera, ukończone kursy), zalety osobiste (np. 
odpowiedzialność, systematyczność), zainteresowania, kwalifikacje na stanowisko 
oraz formuła końcowa – zgoda na przetwarzanie danych osobowych.  /raf/

To musi się znaleźć w CV

Zawody
przyszłości

Niektóre zawody odchodzą w zapomnie-
nie, w pewnych dziedzinach człowieka 
zastępują maszyny i komputery, a jesz-

cze inne profesje powstają.

Urzędnik, agent ubezpiecze-
niowy, księgowy, bibliotekarz 
czy recepcjonista – to zawo-
dy, które w ciągu najbliższych 
lat mogą zostać zastąpione 
przez zautomatyzowane sys-
temy, które już dziś testuje-
my i wprowadzamy w ży-
cie. Duże zmiany czekają też 
rynek biurowy, finansowy 
oraz niektóre zajęcia związa-
ne z logistyką, transportem 
i handlem. 
Wirtualni asystenci, których 
używamy na co dzień, w cią-
gu najbliższych kilku lat będą 
podejmować decyzje w na-
szym imieniu w bardziej zło-
żonych scenariuszach, co 
umożliwi masowe przyjęcie 
się przełomowych techno-
logii (takich jak samochody 
osobowe bez kierowcy itd.). 
W niektórych sklepach już 
dziś, obok tradycyjnych kas 
obsługiwanych przez ludzi, 
stoją kasy samoobsługowe. 
Znikną stanowiska makle-
rów, tłumaczy, czy pracow-
ników działów obsługi klien-
ta, ograniczona będzie liczba 
pracowników handlu deta-
licznego, produkcji, transpor-
tu, oraz usług administracyj-

nych i wsparcia. 
Prawdziwe oblężenie na ryn-
ku pracy od wielu lat obser-
wujemy w branży IT. Okazu-
je się jednak, że nawet zawód 
programisty pomimo obec-
nego ogromnego zapotrze-
bowania, czy tzw. tworzenie 
kodu może zostać w dużej 
mierze zautomatyzowane. 
Obserwuje się natomiast co-
raz większe zapotrzebowanie 
na pracowników, którzy będą 
zajmowali się organizowa-
niem czasu wolnego. Rozkwit 
przeżywają zawody związane 
z budowaniem marki, czyli 
blogerzy, trendsetterzy, influ-
encerzy, youtuberzy, amba-
sadorzy marek itp. Zdaniem 
ekspertów nowe zawody 
będą skupiać się na umiejęt-
nościach, których nie zastą-
pią maszyny, czyli umiejętno-
ściach kreatywnych. Należą 
do nich m.in.: grafik, archi-
tekt, specjalista ds. customer 
experience, projektant obiek-
tów do drukarek 3D, projek-
tant rzeczywistości wirtualnej 
– VR, animator wolnego cza-
su, aktor, pracownik branży 
filmowej. /raf/

Jeśli uda ci się przejść przez 
pierwszy etap rekrutacji i 
zostaniesz zaproszony na 
rozmowę kwalifikacyjną, 
przygotuj się do niej. I wy-
strzegaj się kilku błędów, 
które mogą zniechęcić re-
krutera. Przede wszyst-
kim należy okazywać za-
interesowanie. W żadnym 
wypadku nie okazuj nato-
miast znudzenia! Wystrze-
gaj się krzykliwego, nieod-
powiedniego stroju. Oczy-
wiście dobór stroju zale-
ży od stanowiska,. Na jakie 
aplikujesz, ale zazwyczaj le-
piej być ubranym zbyt ele-
gancko, niż niedbale lub 

wyzywająco. Przed rozmo-
wą nie zapomnij wyłączyć 
telefonu. 
Częstym błędem starają-
cych się o pracę jest złe wy-
powiadanie się o dotych-
czasowym pracodawcy. 
Skup się bardziej na tym, 
czego oczekujesz w nowej 
pracy. Nie okazuj zbytnie-
go zdenerwowania i stresu, 
unikaj odwracania wzro-
ku od rozmówcy. I staraj 
się nie mówić o sprawach, 
które nie mają wiele wspól-
nego z głównym tematem, 
czyli stanowiskiem, o które 
się ubiegasz. /raf/

Strzeż się 
tych błędów
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Priorytet - służyć społeczeństwu
POMORZE | wojewoda pomorSki dariuSz drelich podSumowuje połowę kadencji. 
To była konferencja prasowa 
według nowej koncepcji wo-
jewody - w podsumowaniu  
2-lecia działań władz woje-
wódzkich (w oparciu o poli-
tykę rządu), uczestniczyli też 
dyrektorzy wydziałów PUW, 
szefowie służb mundurowych 
i instytucji z tzw. administracji 
zespolonej. Zwyczaj organizo-
wania briefingów medialnych 
w poszerzonym składzie ma 
stać się stałym. Na początku 
wojewoda dziękował całej 
ekipie za sumienną i wydajną 
pracę: 
Bez działania zespołowego 
trudno osiągnąć sukces. To, 
że wdrażanie zmian zapropo-
nowanych w programie wy-
borczym PiS idzie sprawnie, to 
wynik pracy nas wszystkich. 
Bardzo państwu za to dziękuję.
Wyższe wynagrodzenia, niż-
sze bezrobocie 
Liczby nie kłamią - na półmetku 
kadencji rządu PiS gospodarka 
ma się znakomicie. Najszybszy 
od pięciu lat wzrost gospodar-
czy i rekordowo niskie bezro-
bocie to wskaźniki, którymi 
chciałby się pochwalić każdy 
rząd – mówił z satysfakcją wo-
jewoda.

W skali województwa po-
morskiego wyniki są jeszcze 
lepsze niż średnia krajowa:
-  Rekordowo niskie bezrobocie 
wynoszące niecałe 6 procent, o  
50 procent mniej skrajnie ubo-
gich rodzin, 2-procentowy przy-
rost naturalny - to tylko niektóre 
zmiany na Pomorzu. Pomocą 
objęte zostały nie tylko rodziny 
z dziećmi, ale także seniorzy – 
dodał wojewoda. 
Jako że poprzedniego dnia 
uczestniczył w Skarszewach 
w inauguracji pomorskiego 

programu „Senior z Energią”, 
rozwinął ten temat: 
Ponad 128 tysięcy seniorów 
skorzystało z rządowego pro-
gramu „Darmowe leki dla se-
niorów 75 plus” w wojewódz-
twie od 1 września 2016 roku 
do końca września tego roku. 
W całym kraju to setki milionów 
złotych. Rozwijamy także pro-
gram „Senior Plus”. Dzięki dota-
cji powstają i utrzymywane są 
miejsca, gdzie seniorzy mogą 
się spotykać, rozwijać swoje za-
interesowania i być aktywnymi. 
Bardzo nam na tym zależy. 

Dzięki wprowadzeniu Pro-
gramu Rodzina 500 plus 
spadło ubóstwo społeczne

 Na Pomorzu jest obecnie 
o 50% mniej skrajnie ubogich 
rodzin (skala ubóstwa skrajne-
go w 2016 r.: Pomorze 4,3%, 
Polska 4,9%, dla porównania 
2015 r.: Pomorze 8,6%, Polska 
6,5%). Poprawiły się wskaźni-
ki  dzietności – przyrost natu-
ralny jest najwyższy w kraju. 
W województwie pomorskim 
w 2016 r. urodziło się o 1269 
dzieci więcej niż w 2015 r. 
(urodzenia żywe na 1000 lud-
ności 2016 r. – 11,2, Polska – 
9,9; przyrost naturalny: 2016 
r. Polska -0,2 , Pomorze +2,0). 
Mimo skrajnie negatywnych 
przewidywań opozycji odno-
śnie reformy oświaty,  żadna 
szkoła nie została zamknięta, 
natomiast powstało ok. 1200 
nowych etatów dla nauczy-
cieli.

Służba zdrowia – więcej pie-
niędzy, lepsze nimi zarzą-
dzanie
 
Pomorskie, decyzją Ministra 

Zdrowia, otrzymało dodatko-
wo 54.6 mln złotych na trzeci 
i czwarty kwartał 2017 roku. 
Pieniądze pozwolą skrócić 
kolejki na zabiegi usuwania 
zaćmy, wszczepienia en-
doprotez, badania metodą 
tomografii komputerowej, 
rezonansu magnetycznego 
a także przeznaczone zostaną 
na programy lekowe i chemio-
terapię. Niezależnie od tego 
zostały przyznane pieniądze 
na inwestycje: na doposażenie 
w sprzęt Izby Przyjęć Szpitala 
Miejskiego w Miastku – 960 
tys. zł, na przebudowę po-
mieszczeń Szpitala Copernicus 
w Gdańsku na potrzeby Od-
działu Udarowego – ok. 3 mln 

zł, na przebudowę Oddziału 
Psychiatrii Sądowej w Staro-
gardzie Gdańskim – ok. 2 mln 
zł, na budowę łącznika z win-
dami w Szpitalu Puckim - 1 
037 374 zł. 
Jerzy Karpiński, dyrektor Wy-
działu Zdrowia PUW, jest za-
dowolony, że nowy system 
finansowania służby zdrowia 
pozwoli ukrócić konkurencyj-
ność w zabieganiu o środki 
finansowe i umożliwi skutecz-
ną realizacje potrzeb zdrowot-
nych mieszkańców. Zmiana 
finansowania lecznictwa za-
mkniętego umożliwia swobo-
dę w dysponowaniu środkami 
przez dyrektorów szpitali. Jeśli 
przykładowo trzeba skrócić 

kolejkę na operacje wszcze-
pienia endoprotezy a na in-
nym oddziale zostały niewy-
korzystane środki finansowe 
- to dyrektor może te pienią-
dze przesunąć.
 
Na półmetku kadencji rząd 
może się pochwalić znako-
mitymi wynikami gospo-
darczymi. 
Niemal w przeddzień drugiej 
rocznicy rządu, Główny Urząd 
Statystyczny podał wstępny 
szacunek wzrostu PKB w trze-
cim kwartale - 4,7 proc. Tak 
szybko gospodarka nie rosła 
od sześciu lat. Mimo wiel-
kich transferów socjalnych 
rządowi udało się utrzymać 

finanse publiczne pod kon-
trolą. 
 Wojewoda mówił też o pla-
nowanych zmianach gospo-
darczych i infrastrukturalnych. 
Wymienił takie o wymiarze 
wojewódzkim lub nawet kra-
jowym jak: użeglowienie Wi-
sły, przekop Mierzei Wiślanej, 
Obwodnica Metropolitalna 
czy budowa S6, oraz lokal-
nym: przebudowa wiaduktu 
Biskupia Górka w Gdańsku 
– ok. 117,7 mln zł dofinan-
sowania, oraz ok. 11 mln zł 
– rządowe wsparcie budowy 
mostu w Sobieszewie w 2017 
r., w 2016 r. przyznano na ten 
cel 16,6 mln zł.
Anna Kłos

POMORZE | w Siedzibie zarządu morSkiego portu gdynia odbyła Się konferencja z udziałem parlamentarzyStów: doroty 
arciSzewSkiej–mielewczyk i marcina horały na temat perSpektyw realizacji drogowych połączeń z ww. portem.

Parlamentarzyści wspierają władze Portu Gdynia

Po wielu perturbacjach - dzięki 
intensywnym działaniom posłów 
i Zarządu Morskiego Portu Gdy-
nia S.A. - usunięty z listy projek-
tów Korytarza Bałtyk-Adriatyk 
(BAC), projekt budowy Drogi 
Czerwonej, jest dzisiaj aktualny 
i realny. Z budową Drogi Czerwo-
nej ( projekt nr 1167) związane są 
bezpośrednio  współzależne pro-
jekty  nr 1149 (przebudowa Esta-
kady Kwiatkowskiego), nr 1150 
(realizacja Obwodnicy Północnej 
Aglomeracji Trójmiasta), nr 1168 
(dalsza integracja i modernizacja 
powiązań dróg krajowych i au-
tostrad z portową infrastrukturą 
drogową) i nr 1227 (rozwój Plat-
formy Multimodalnej „Dolina Lo-
gistyczna”). 

Droga Czerwona to być albo nie 
być dla Portu Gdynia – akcentuje 
Adam Meller, prezes Zarządu Mor-
skiego Portu Gdynia S.A. – W tym 
roku przeładujemy w gdyńskim 
porcie ponad 20 mln ton i bez 
nowego połączenia drogowe-
go nie będziemy mieli szansy na 
dalszy rozwój. Wysłużona i  nad-
miernie eksploatowana Estakada 
Kwiatkowskiego nie jest w stanie 
zaspokoić potrzeb Portu Gdynia. 
Mam nadzieję, że wsparcie ze 
strony gdyńskich parlamentarzy-
stów pozwoli jak najszybciej roz-
począć  budowę Drogi Czerwo-
nej, która zdecyduje o dalszym 
rozwoju portu i poprawie życia 
gdynian…
Opr. A.K.



SIANOKISZONKA dobrej jakości 
120x120 70 zł Czetkowo 510751837

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

DREWNO opałowe, buk, sosna i gałę-
ziówka, porąbane, ułożone możliwy 
transport. 506250477

rury szare 10, dl. 2,5m ,grub 6mm 
tel511841826

BECZKI plast 200L tel.511841826

PIŁA tarczowa na kólkach 5KW 750 
zł Bryczka na drewnianych kołach 
do odnowienia 170 zl 600667860

OPAKOWANIA jednorazowe, tel. 
501 175 330

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 
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Szeroki 
kolportaż 
gwarantuje 
dotarcie 
Twojego 
ogłoszenia 
do wielu 
odbiorców

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 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

ZAMIENIĘ

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

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

MOTORYZACJA

SPRZEDAM
hYUNDAI ix 35 SUV 2011 1700cm3 
116 koni biały 137 tys.km diesel 
42500  tel.510 260 315 Reda

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

KUPIĘ
KASACJA pojazdów, wywóz złomu z 
posesji, pomoc drogowa. Wejherowo 
trójmiasto 789345593

INNE

EDUKACJA

LEKCJE gry na gitarze 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
ZATRUDNIE pracowników na stano-
wisko: elektryk i pomocnik elektryka, 
nr. tel:737-672-711

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

USŁUGI
USŁUGI dekarsko – ciesielskie, tel. 
697 753 504

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

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 lubie gorąca blon-
di 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 1250zł,  
506 077 549 Luzino

PRASA polska Z.224 stan bardzo do-
bry 8700 zł. Szemud 510751837
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Passa przerwana
fUTSAL | zawodnikom fc kartuzy nie udało Się utrzymać wySokiej, drugiej pozycji w i lidze. przed nimi oStatni mecz w tym roku.

PIŁKA NOŻNA | w 
Starogardzie od-
był Się turniej lotoS 
griffin cup juniora 
b rocznik 2001/02.

SPORTY WALKI | w kartuzach odbyła Się kaSzubSka bitwa, czyli 
gala k1 oraz mma. zawodnik rebelii wygrał w walce wieczoru.

SIATKóWKA| kadetki gkS wieżycy 2011 Stę-
życa zajęły drugie miejSce w fazie zaSad-
niczej pomorSkiej ligi piłki Siatkowej. 

W ostatnim listopadowym 
meczu zagrali z Mieszko 
Gniezno i zaczęli go w świet-
nym stylu. Najpierw, po 
zaledwie minucie gry gola 
zdobył Sylwester Bielicki, a 
po chwili wyrównał Daniel 
Groth. Później jednak gospo-
darze z Gniezna zdobyli gola 
kontaktowego, a do przerwy 
zdobyli jeszcze trzy bramki i 
to oni zeszli do szatni z pro-
wadzeniem 4-2. Po zmianie 
stron kartuzianie rzucili się 
do odrabiania strat – swo-
jego trzeciego gole zdobyli 
tuż po wznowieniu gry. Po-
tem między 27. a 29. minutą 
padły trzy gole, niestety dwa 
z nich zdobyli zawodnicy 
Mieszka i było już 6-4. Kartu-
zianie odpowiedzieli jedną 
bramką, ale wystarczyło to 
tylko do zmniejszenia roz-
miarów porażki.
Kolejne wyjazdowe spotka-
nie – z Helios Białystok, któ-
re zostało rozegrane w po-

przednią sobotę, także nie 
było dla kartuskiej drużyny 
udane. Pierwsza połowa była 
w ich wykonaniu całkiem 
niezła – na dwa trafienia 
gospodarzy odpowiedzieli 
czterema bramkami, jednak 
w drugiej połowie strzelali 
już tylko białostoczanie. He-
lios czterokrotnie pokonał 
golkipera kartuzian i wygrał 
to spotkanie 6-4.
Zwycięska passa przerwana 
dwiema porażkami zdecy-
dowanie pogorszyła sytu-
ację FC Kartuz w tabeli. Pod-
opieczni Jakuba Hoffmana 
długo plasowali się tuż za 
Red Devils Chojnice, a teraz 
spadli na 5. miejsce. Przed 
kartuzianami jeszcze jedno 
spotkanie w 2017 roku. W 
niedzielę, 10. grudnia po-
wrócą na własną halę, gdzie 
zmierzą się z zajmującym 3. 
miejsce w tabeli AZS-em Zie-
lona Góra. Początek spotka-
nia o 17:00. KG

Puchar dla
Raduni Mateja wygrywa Bitwę! Wieżyca w finałach

Rywalizowało 12 drużyn.
Radunia Stężyca grała w 
grupie B, w której zajęła 
drugie miejsce. W ćwierć-
finałach po bardzo wy-
równanych spotkaniach 
(w dwóch przypadkach o 
zwycięstwie decydowały 
rzuty karne) dalej awan-
sowały Radunia Stężyca, 
Start Miastko, AP KP Gdy-
nia i Iskra Gdynia. W pół-
finałach drużyna Raduni 
Stężyca pokonała Start 
Miastko 2-1 i zmierzyła 
się w finale z Iskrą Gdynia, 
znów wygrywając serię 
rzutów karnych.
Najlepszym strzelcem zo-
stał Jakub Kafarski z Radu-
ni Stężyca z 6 bramkami. 
Radunia wystąpiła w skła-
dzie: Filip Mach, Kacper 
Górak, Ramigiusz Chmu-
rzyński, Jan Kneba, Michał 
Koszałka, Miłosz Cyra, Mi-
kołaj Leyk, Szymon Baska, 
Paweł Thrun, Tomasz Gar-
ski, Jakub Mach, Dominik 
Zdrojewski, Kacper Cichosz 
i Jakub Kafarski

Gala sportów walki odbyła 
się pod patronatem burmi-
strza Kartuz. Licznie zgro-
madzeni na hali kibice obej-
rzeli 13 walk, wśród których 
było szczególnie wyczeki-
wane starcie przedstawicie-
la gospodarzy, Kamila Ma-
tei z Rafalem Nguyenem ze 
Starogardu Gdańskiego. 
Pojedynek był niezwykle 

wyrównany, żadnemu z ry-
wali nie udało się posłać 
drugiego na deski i walkę 
rozstrzygnęli sędziowie. Ci 
byli jednogłośni – ogłosili 
wygraną Matei. Inni zawod-
nicy Rebelii Kartuzy także 
zaprezentowali się dobrze 
– swoje walki wygrali Miko-
łaj Krause, Rafał Jaszczuk, 
Nikodem Bigus i Bartłomiej 

Arent. Zwycięstwa nie uda-
ło się osiągnąć Miłoszowi 
Szymczakowi.  
Specjalnym gościem na gali 
był utytułowany zawodnik 
MMA, Łukasz Jurkowski, 
który powiedział, że po-
ziom gali, jak i sama organi-
zacja zrobiły na nim dobre 
wrażenie.
Krzysztof Grajkowski

W ostatnim meczu gładko 
pokonały APS Rumia 3:0. W 
lidze wyprzedziły je tylko 
siatkarki Gedanii Gdańsk, 
na trzecim uplasowała się 
TKS Reda a na czwartym APS 
Rumia. Drugie miejsce wcale 
nie oznacza jednak medalu 
i awansu do mistrzostw Pol-
ski. Tegoroczny regulamin 
PWZPS przewiduje finał mi-
strzostw z udziałem czterech 
zespołów. Zwycięzca ligi 
czyli Gedania Gdańsk oraz 
APS Rumia posiadający za-
wodniczkę w Szkole Mistrzo-
stwa Sportowego uzyskają 
bezpośredni awans do finału 
natomiast GKS Wieżyca i TKS 
Reda zagrają w barażach ze 
zwycięzcami II ligi.

Co roku zmienia się regula-
min mistrzostw pomorza - w 
ubiegłym sezonie trzy zespo-
ły mogły być pewne awansu 
a teraz drugi musi grać w 
barażach. Trener Maciej Ste-
fanowski wierzy jednak w 
swój zespół i zapowiada wal-
kę nie tylko w barażach ale i 
o podium oraz awans do Mi-
strzostw Polski.
Zespół w fazie zasadniczej 
występował w składzie: 
Agata Piankowska, Klaudia 
Bronk, Agata Stanisławska, 
Magda Majewska, Julia Kne-
ba, Ola Gostkowska, Weroni-
ka Kiedrowska, Sara Formela, 
Paulina Reiter, Daria Szalew-
ska, Weronika Bronk, Nikola 
Naczk.
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