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W czerwcu bieżącego roku 
pociągi SKM obsługujące 
trzy trasy wchodzące w skład 
projektu PKM (Gdańsk - 
Kartuzy, Gdańsk Wrzeszcz 
- Gdynia Główna i Koście-
rzyna - Gdynia) przewiozły 
łącznie 218 tys. pasażerów, 
co w porównaniu z poprzed-
nim miesiącem daje wzrost 
o 7 tys. pasażerów. Wzrost 
liczby pasażerów nastąpił 
pomimo tego, iż w połowie 
maja z rozkładu jazdy SKM 
dla linii PKM wyciętych zo-
stało 30 pociągów. 

Większa ilość pasażerów 
widoczna jest zarówno na 
aglomeracyjnym odcinku 
linii kolejowych obsługiwa-
nych przez trójmiejską SKM 
w ramach projektu PKM 
(Gdańsk Wrzeszcz - Gdańsk 
Osowa - Gdynia Główna), 
jak i regionalnym (Gdańsk 
Główny - Kartuzy). Przy 
czym na tzw. „odcinku ka-
szubskim” już trzeci miesiąc 
z rzędu wzrost ten utrzymu-
je się na stałym, wysokim 
poziomie (15-25 procent 
miesięcznie!). Potwierdza to 

Kolej metropolitalna 
coraz popularniejsza
POMORZE | Liczba pasażerów na liniach kolejowych 
obsługiwanych w ramach projektu Pomorskiej Kolei Me-
tropolitalnej wciąż rośnie. 

wcześniejsze analizy oraz opi-
nie ekspertów od transportu, 
że to właśnie regionalna część 
projektu Pomorskiej Kolei 
Metropolitalnej ma najwięk-
szy potencjał rozwojowy i to 
mieszkańcy Kaszub będą tymi, 
którzy najbardziej skorzystają 
z uruchomienia PKM. W tym 
kontekście, z optymizmem 
można patrzeć na planowa-
ne od grudnia uruchomienie 
bezpośredniego połączenia 
kolejowego Kościerzyny 
z Gdańskiem Wrzeszczem. 
Liczba pasażerów na obecnie 
funkcjonującej linii Gdynia - 
Kościerzyna kształtuje się na 
stałym poziomie ok. 40 tys. 
osób miesięcznie.
Warto dodać, że w ciągu 
pierwszych dziesięciu mie-
sięcy funkcjonowania linii 
PKM z nowej siatki połączeń 
skorzystało już łącznie ponad 
1,75 mln pasażerów. Do da-
nych z prezentowanego przez 
nas wykresu należy jeszcze 
doliczyć ok. 140 tys. pasaże-
rów z września 2015 r. (sam 
wykres pokazuje dane od paź-
dziernika 2015 r., gdyż był to 
pierwszy miesiąc z pełnymi 
danymi statystycznymi ze 
wszystkich ww. linii). Jeśli 
tendencja ta się utrzyma, to 
zakładany w pierwszym roku 
funkcjonowania linii PKM 
wynik 2 mln przewiezionych 
pasażerów powinien zostać 
osiągnięty.
/raf/
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Celem przyznawania tych 
stypendiów jest promowanie 
i wyróżnianie uzdolnionych 
uczniów szkół gimnazjalnych, 
ponadgimnazjalnych i studen-
tów. 
Za II semestr roku szkolnego/

akademickiego 2015/2016 sty-
pendia otrzymało 29 uczniów, 
w tym 19 gimnazjalistów, 8 
uczniów szkół ponadgimna-
zjalnych i 2 studentów. Na ten 
cel gmina przeznaczyła 9,3 
tys. zł. 
Stypendia otrzymali: Julita 
Bach - Technikum Kartuzy, 
Paulina Bach - Gimnazjum 
Pomieczyno, Krzysztof Ką-
kol - Gimnazjum Kartuzy, 
Przemysław Oczk - I LO 
Kartuzy, Agnieszka Hewelt 
- Technikum Przodkowo, 

Łukasz Wicki - Technikum 
Gdynia, Natalia Grotha - III 
LO Kartuzy, Magdalena Na-
gel - I LO Kartuzy, Szymon 
Dampc - Technikum Gdynia, 
Karolina Praska-Wenderlich 
- Gimnazjum Banino, Kinga 
Plichta - Gimnazjum Przod-
kowo, Barbara Browarczyk 
- Gimnazjum Przodkowo, Oli-
wia Piekarska - Gimnazjum 
Przodkowo, Dorota Mateja - 
Gimnazjum Przodkowo, Seba-
stian Markowski - Gimnazjum 

Przodkowo, Agata Wilkow-
ska - Gimnazjum Przodkowo, 
Magdalena Kalkowska - Gim-
nazjum Przodkowo, Natalia 
Klawikowska - Gimnazjum 
Przodkowo, Agata Żak - Gim-
nazjum Przodkowo, Mateusz 
Dampc - Gimnazjum Czecze-
wo, Zuzanna Trzebiatowska - 
Gimnazjum Czeczewo, Maciej 
Kamiński - Technikum Kartu-
zy, Krystian Kreft – AWFiS, 
Damian Kreft – AWFiS, Alek-
sandra Formella - Gimnazjum 

Czeczewo, Ewelina Pupacz - 
Gimnazjum Czeczewo, Emilia 
Kreft - Gimnazjum Czeczewo, 
Monika Reglińska - Gimna-
zjum Kartuzy, Natalia Weyer 
- Gimnazjum Czeczewo. 
Za szczególne osiągnięcia 
w konkursach w II semestrze 
roku szkolnego/akademic-
kiego 2015/2016  stypendia 
otrzymali ponadto: 
Julita Bach - Technikum Kartu-
zy – za III miejsce w VII Ogól-
nopolskim Konkursie Wiedzy 

z Finansów i Rachunkowości, 
Finalista I olimpiady wiedzy 
i umiejętności handlowo-me-
nedżerskich w Bielsku- Białej; 
Agnieszka Hewelt - Techni-
kum Przodkowo – za I miejsce 
w XV wojewódzkim turnieju 
tenisa stołowego „Dwie Ra-
kiety”; Karolina Praska-Wen-
derlich - Gimnazjum Banino 
– za wyróżnienie w między-
narodowym konkursie Kangur 
Matematyczny; Agata Żak - 
Gimnazjum Przodkowo – za 

I miejsce na mistrzostwach 
Świata we Włoszech w tań-
cu sportowym w kat. duety, 
III miejsce w kat. formacje; 
Krystian Kreft – AWFiS – za 
III miejsce w Akademickich 
Mistrzostwach Pomorza w te-
nisie stołowym; Damian Kreft 
– AWFiS – za II m-ce w Mło-
dzieżowych Mistrzostwach 
Polski w tenisie stołowym.
Stypendium przyznawane jest 
uczniowi szkoły gimnazjalnej 
oraz szkoły ponadgimnazjal-
nej, który ma wzorową ocenę 
z zachowania i osiągnął śred-
nią ocen 5,3 za ostatni semestr 
lub zajął I, II, III miejsce albo 
jest laureatem konkursów 
przedmiotowych na szczeblu 
wojewódzkim lub ogólnopol-
skim lub zajął I, II lub III miej-
sce we współzawodnictwie 
w danej dyscyplinie sportu co 
najmniej na szczeblu woje-
wódzkim.
Natomiast student studiów 
stacjonarnych, aby dostać 
stypendium, musiał osiągnąć 
średnią ocen 4,9 lub za ostatni 
semestr wykazać szczególne 
osiągnięcia w danej dziedzinie 
we współzawodnictwie woje-
wódzkim, ogólnopolskim ta-
kie jak I, II lub III miejsce.
/raf/

Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia
GM. PRZODKOWO | Kolejny już raz Andrzej Wyrzykowski, wójt gminy Przodkowo, wręczył stypendia o charakterze motywacyjnym. 
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Za II semestr roku szkol-
nego/akademickiego 
2015/2016 stypendia 
otrzymało 29 uczniów, 
w tym 19 gimnazjalistów, 
8 uczniów szkół ponad-
gimnazjalnych i 2 stu-
dentów. Na ten cel gmina 
przeznaczyła 9,3 tys. zł. 
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Już jutro, w piątek 22 lipca, 
o godz. 17:00 rozpocznie się 
coroczny Jarmark Kaszubski 
– Dni Kultury Kaszubskiej. 
Na scenie wystąpią gwiaz-
dy, nie zabraknie atrakcyj-
nych stoisk, organizatorzy 
zapowiadają też gry, zabawy 
i atrakcyjne konkursy. Impre-
za potrwa aż trzy dni.

Sławomir 
na dobry początek

Sławomir Megiera będzie 
gwiazdą pierwszego dnia 
Jarmarku Kaszubskiego 
w Kartuzach. Jarmarczne 
stoiska czynne będą już od 
wczesnych godzin popołu-
dniowych, a na scenie start 
dokładnie o 17:00. Na po-

czątek program dla dzieci 
zatytułowany Bocian i Żab-
ka. Potem wystąpi Ireneusz 
Kuźmiński w swoim recitalu, 
następnie Młodzieżowa Or-
kiestra Dęta z Łapalic, która 
potrafi zagrać chyba wszyst-
ko - od muzyki klasycznej 
po rockowe przeboje. Wie-
czorem na scenie zagoszczą 
polskie szlagiery Mariusza 
Kalagi. Na zakończenie dnia 
- równie tanecznie do zabawy 
zapraszać będzie Sławomir, 
znany z dobrego humoru, za-
bawnych tekstów i skocznej 
muzyki. 

Po drugie 
- Stefano Terrazzino

Ten artysta będzie gwiazdą 

wieczoru drugiego dnia Jar-
marku Kaszubskiego. W so-
botę, 23 lipca rozpoczęcie na 
scenie od 15:30.  Ale już od 
wczesnych godzin rannych 
nad jeziorem Klasztorne 
Małe (Wyspa Łabędzia) roz-
poczną się Zawody Węd-
karskie o Puchar Burmistrza 
Kartuz. Rozstrzygnięcie za-
wodów oraz wręczenie na-
gród i pucharów nastąpi na 
scenie o godz. 15:30. Potem 
specjalny program dla naj-
młodszych ‘’Kaczka cudacz-
ka’’. Po przygodach kaczki 
cudaczki folklor ze Słowacji 
- wystąpi zespół Levaranek 
z Velkych Levar. Później 
nasz rodzimy folklor w wy-
konaniu Kół Gospodyń Wiej-
skich oraz kaszubski kabaret 

„Purtki”.
Następnie nieco inny klimat 
(nieco poważniej) - recital 
Sławomira Lisowskiego, a na 
koniec dnia artysta, który 
pokochał Polskę, doskonale 
tańczy i wygląda, ale przede 
wszystkim pięknie śpiewa... 
Stefano Terrazzino. 

Niedziela 
z Fun Factory

To dobra recepta na udany 
wieczór. Początek scenicz-
nych prezentacji zaczyna 
się już od godz. 16:00. Na 
rozgrzewkę coś dla najmłod-
szych - konkursy, gry, zaba-
wy i symboliczne nagrody. 
Potem, jak na Jarmark Ka-
szubski przystało - prezen-

PRoGRAm JARmARKu
KAsZubsKiEGo:
Piątek, 22 lipca, od godz. 17:00:

program dla dzieci „Bocian i Żabka”•	
recital Remigiusza Kuźmińskiego•	
występ orkiestry dętej Łapalice•	
koncert Mariusza Kalagi•	
koncert Sławomira•	

sobota, 23 lipca, od godz. 15:30:
rozstrzygnięcie zawodów wędkarskich    •	
o Puchar Burmistrza Kartuz
program dla dzieci „Kaczka Cudaczka”•	
występ zespołu folklorystycznego ze Słowacji•	
program KGW•	
kabaret kaszubski Purtki•	
koncert Sławomira Lisowskiego•	
Stefano Terrazzino – koncert•	

24 lipca, od godz. 16:00:
konkursy dla dzieci•	
występ kapeli kaszubskiej BAS•	
występ zespołu folklorystycznego Chmielanie•	
Dawid Albaaj & D’Lights – koncert•	
Kabaret z Konopii•	
gwiazda jarmarku – Fun Factory•	

DoDAtKowE AtRAKCJE: 
stoiska KGW, pokazy kulinarne, konkursy, gastronomia, 
wesołe miasteczko, zawody wędkarskie, stoiska przyrod-
niczo-edukacyjne Pomorskiego Zespołu Parków Krajobra-
zowych. Zapraszamy do Parku Solidarności w Kartuzach!

Weekend z gwiazdami!
KARTUZY | Dobry humor i uśmiech na ustach – tylko to trzeba zabrać ze sobą na naj-
bliższy weekend, który w Kartuzach zapowiada się bardzo rozrywkowo i radośnie. 

tacje kaszubskie. Najpierw 
kapela BAS, czyli kaszubskie 
przyśpiewki, pieśni i dowcipy. 
Później ‘’Chmielanie’’ czyli 
tańce i hulanki kaszubskie.
Gdyby komuś nadal było 
chłodno to w ciepłe jamajskie 
klimaty reggae wprowadzi 
nas następna gwiazda wie-
czoru: Dawid Albaaj z zespo-
łem D’Lights. Później nieco 

dobrego humoru w który 
z pewnością wprowadzi nas 
Kabaret z Konopi czyli repre-
zentanci Kielc. 
Na zakończenie dnia i Jarmar-
ku Kaszubskiego - gwiazda 
wieczoru, gwiazda Jarmarku 
Kaszubskiego w Kartuzach, 
gwiazda Europejskich dys-
kotek, niemiecki zespół Fun 
Factory. Rafał Korbut

Urząd Gminy Żukowo planuje 
w najbliższym czasie remont 
uszkodzonej drogi z płyt na 
trasie Czaple – Rębiechowo. 
Droga przebiegająca nad strugą 
odprowadzającą wodę opadową 
została zniszczona podczas ze-
szłotygodniowej ulewy. Obec-
nie Urząd oczekuje na firmę 
ubezpieczeniową, która ma 
oszacować wielkość strat.
Rozpoczęcie prac remontowych 
planowane jest jeszcze pod ko-
niec tego tygodnia. W związku 
z dużymi ziszczeniami niezbęd-
na będzie także wymiana prze-
pustu. Naprawa potrwa około 
tygodnia. W tym czasie droga 
nie będzie przejezdna. W związ-
ku z tym przedstawiciele urzędu 
proszą o wyrozumiałość zarów-
no mieszkańców, jak i przyjezd-
nych kierowców.  /r/

Remont drogi jeszcze w tym tygodniu
GM. ŻUKOWO | Droga Czaple - Rębiechowo, która uległa zniszczeniu w wyniku ulewy, będzie 
wkrótce remontowana. Obecnie trwa szacowanie szkody, na razie droga jest jeszcze nieprzejezdna.
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Wszystkie spacery odbywa-
ły się na obszarze rewitali-
zacji, a ich uczestnicy poko-
nywali dwie trasy analizując 
miejsca ważne dla rozwoju 
miasta i poprawy jego funk-
cjonowania.

Mieszkańcy zgłosili sporo 
propozycji i pomysłów na 
wykorzystanie potencjału 
Kartuz i poprawę jakości ży-
cia jego mieszkańców.
Wszyscy  uczestnicy  space-
rów  jednogłośnie  wskazy-
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Rewitalizacja centrum miasta 
- konsultacje zakończone
KARTUZY | Zakończono konsultacje społeczne realizowa-
ne w formie spacerów studyjnych. Ich celem było wypracowa-
nie założeń do Gminnego Programu Rewitalizacji Kartuz.

wali Rynek  jako  najważniej-
sze,  obok Kolegiaty,  miejsce  
w  Kartuzach. Kolejnym  punk-
tem  wędrówek  po  obszarze  
rewitalizacji był  Dworzec  
PKP.  Wizytówka  miasta, któ-
ra  jednak  podoba  sięjedynie  
1%  spośród  spacerowiczów.  
Gorąco   dyskutowaną   kwe-
stią   była   przede   wszyst-
kim organizacja    parkingów   
i    ruchu    pieszego    wokół    
Dworca. Ważnym  tematem 
był też potencjał Pomorskiej   
Kolei Metropolitalnej jako 
środka transportu dla tury-
stów. 
Kolejne miejsca to Park Ko-
towskiego, Dwór Kaszubski, 
parking przy jez. Karczem-
nym, Park Solidarności, sta-
dion, Kolegiata, kamienice 
przy ul. Jeziornej, teren przy 
SP nr1, park przy ul. Majkow-
skiego czy w końcu jeziora 
oraz teren nad samymi zbior-
nikami wodnymi. 
Wczoraj odbyły się konsulta-
cje z przedsiębiorcami. 
/raf/
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1. Nazwa i adres instytucji kultury:
 
Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna

ul. Zamkowa 1
83-250 Skarszewy

2. wymagania obowiązkowe:

Nieposzlakowana opinia.•	
Obywatelstwo polskie.•	
Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni •	
praw publicznych.
Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane •	
z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwa skarbowe.
Posiadanie wykształcenia wyższego pierwszego lub drugiego •	
stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym.
Posiadanie co najmniej trzyletniego stażu pracy lub wykonywanie •	
przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczej o charakterze 
zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku.
Posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywa-•	
nia pracy na określonym stanowisku (znajomość problematyki, 
będącej przedmiotem działalności ośrodków kultury).

3. wymagania dodatkowe:

Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku lub specjalności •	
kulturoznawstwo, zarządzanie kulturą, animacja kultury lub 
pokrewne.
Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu umoż-•	
liwiającym porozumiewanie się.
Kreatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, kultu-•	
ra osobista, posiadanie umiejętności organizacji pracy.
Predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć •	
promocyjnych związanych z działalnością kulturalną i twórczością 
artystyczną.
Doświadczenie w pracy z grupami młodzieżowymi, artystycznymi •	
oraz innymi środowiskami twórczymi.
Doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi, •	
w tym w realizacji projektów z dziedziny kultury.
Znajomość zagadnień i doświadczeń w pozyskiwaniu pozabudże-•	
towych środków finansowych, w tym środków z programów Unii 
Europejskiej.
Znajomość przepisów o prowadzeniu i organizowaniu działalności •	
kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej w ramach samorządu gminy, 
a także znajomość przepisów dotyczących finansów publicznych, 
z zakresu prawa pracy i prawa zamówień publicznych.
Umiejętności kierowania zespołem.•	
Prawo jazdy kat. B i dysponowanie samochodem.•	

4. Ramowy zakres zadań:

Kierowanie i organizowanie pracy jednostki.•	
Opracowywanie wewnętrznych aktów prawnych (regulaminów •	
organizacyjnych i innych).
Kierowanie realizacją zadań własnych gminy z zakresu organizo-•	
wania i prowadzenia działalności objętych statutem Gminnego 
Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Skarszewach.
Zarządzanie Gminnym Ośrodkiem Kultury i Biblioteką Publiczną •	
w Skarszewach, w tym: prowadzenie gospodarki finansowej 
w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych,
planowanie i realizowanie prac remontowych i konserwatorskich, •	
organizacja imprez masowych.
Reprezentowanie jednostki na zewnątrz.•	
Współpraca z organami gminy w zakresie organizowania i pro-•	
wadzenia działalności kulturalnej, a w szczególności w zakresie 
upowszechniania kultury, sportu i rekreacji.
Współpraca ze wszystkimi szkołami, organizacjami, w tym z orga-•	
nizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego.
Nadzór nad należytym funkcjonowaniem urządzeń technicznych •	
i gospodarczych znajdujących się w jednostce.
Składanie Radzie Miejskiej w Skarszewach sprawozdań z działalno-•	
ści jednostki.

5. Przygotowanie oferty i termin złożenia:

Pisemne zgłoszenie się do konkursu z motywacją kandydowania •	
na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki 
Publicznej w Skarszewach.
Życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej (CV).•	
Kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie •	
oraz kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomen-
dacje itp.).
Kopia dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (np. •	
świadectwa pracy, zaświadczenie z zakładu pracy).
Posiadane referencje.•	
Oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykony-•	
wania pracy na stanowisku kierowniczym.
Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz •	
korzystaniu w pełni z praw publicznych.
Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane •	
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Pisemna koncepcja zarządzania Gminnym Ośrodkiem Kultury i Bi-•	
blioteki Publicznej w Skarszewach – nie więcej niż 4 strony formatu 
A4 (możliwość prezentacji multimedialnej – do. 15 min).
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych oso-•	
bowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie da-

nych osobowych (tekst jednolity z 2014 r., poz. 1182 ze zmianami).
Kopia dowodu osobistego.•	
Oferty należy składać do dnia 10.08.2016 r. do godz. 12:00 w za-•	
mkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrek-
tora Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Skarsze-
wach”– w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Skarszewach, 83–250 
Skarszewy, pok. 15 (dziennik podawczy). Oferty można przesłać 
pocztą. Decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego. Oferty, które 
wpłyną po terminie nie będą poddawane procedurze konkursowej.
Pisemne zgłoszenie, życiorys i oświadczenia winny być podpisane •	
przez kandydata.

6. informacje dodatkowe:

Do przeprowadzenia postępowania konkursowego Burmistrz Skar-•	
szew powoła Komisję Konkursową zgodnie z rozporządzeniem Mi-
nistra Kultury z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie organizacji i trybu 
przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora 
instytucji kultury (Dz. U. Nr 154, poz. 1629) i określi tryb jej pracy.
Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: •	
I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału 
kandydatów, 
II etap – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi 
wymagania formalne. 

O terminie i miejscu rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną 
powiadomieni indywidualnie – telefonicznie lub korespondencyj-
nie za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub e-mail.

Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego •	
nastąpi do 14 dni po upływie terminu składania ofert.
Dodatkowe informacje, w tym o warunkach organizacyjno – •	
finansowych działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki 
Publicznej w Skarszewach będą dostępne do zapoznania się 
w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Skarszewach, 
ul. Zamkowa 1, 83 – 250 Skarszewy.
Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu.•	
Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronie •	
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Skarszewach 
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Skarszewach i Gmin-
nego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Skarszewach.
Dyrektora powołuje się na okres 3 lat.•	
Zgodnie z art. 15 ust. 5 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu •	
działalności kulturalnej przed powołaniem kandydata na stanowi-
sko dyrektora strony zawierają odrębną umowę w formie pisemnej 
określające warunki organizacyjno - finansowe działalności instytu-
cji kultury oraz program jej działania.
Odmowa zawarcia przez kandydata umowy, powoduje jego niepo-•	
wołanie na stanowisko Dyrektora.

buRmistRZ sKARsZEw oGŁAsZA KoNKuRs NA stANowisKo DyREKtoRA GmiNNEGo ośRoDKA KuLtuRy i bibLiotEKi PubLiCZNEJ w sKARsZEwACh
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Festiwal jest niepowtarzalną 
tego rodzaju imprezą kulturalną 
na miarę europejską, co roku 
odbywa się w Sierakowicach 
i Ostrzycach. 
To wielkie święto myśliwych 
i łowczych obfitowało w wiele 
atrakcji muzycznych, folklory-
stycznych, a także elementów 
szeroko rozumianej kultury ło-
wieckiej. Połączenie folkloru 
z kulturą łowiecką jest wspa-
niałą lekcją edukacyjną i wielką 
promocją działalności kół i rad 
łowieckich oraz muzyki myśliw-
skiej.
Uczestnicy i widzowie mogli 
więc oglądać występy zespołów 
folklorystycznych z Kaszub, 
Polski, jak też z różnych zakąt-
ków Europy, przegląd pieśni 
myśliwskiej, a także koncerty 
reprezentacyjnych zespołów mu-

zyki myśliwskiej. Podczas festi-
walu odbyły się parady pocztów 
sztandarowych, grup myśliw-
skich i zespołów ulicami Ostrzyc 
i Sierakowic. Wydarzeniu towa-
rzyszył też kiermasz twórców lu-
dowych i sztuki myśliwskiej.
W Gminnym Ośrodku Kultu-
ry w Sierakowicach otwarto 
wystawę pt. „Tajemnice lasu”, 
która jest czynna do 4 sierpnia. 
W drewnianym zabytkowym ko-
ściele w Sierakowicach otwarto 
natomiast wystawę myśliwską 
pt. „Święty Hubert w Diecezji 
Pelplińskiej” autorstwa Ignace-
go Stawickiego, którą można 
oglądać do 30 września. Podczas 
festiwalu swój jubileusz 35–lecia 
świętował Kaszubski Zespół 
Pieśni i Tańca „Sierakowice”, 
odbyły się też koncerty zespo-
łów folklorystycznych z Polski, 

Ukrainy.
Jednym z najważniejszych ele-
mentów był XII Kaszubski 
Przegląd Sygnałów i Muzyki 
Myśliwskiej, który zakończył się 
koncertem, odbył się też II Ka-
szubski Konkurs Oceny Poroży 
Jeleni. Oprócz tego na uczestni-
ków czekały Kiermasze Zacnego 
Jadła, Napitku i Rękodzieła, sto-
iska z akcesoriami myśliwskimi, 
kuchnia kaszubska i myśliwska, 
kącik przyrodniczy dla dzieci, 
łucznicy i strzelnica. 
30 lipca (sobota) odbędzie się 
Biesiada Myśliwska w Miracho-
wie (impreza biletowana). Jako 
gwiazda wieczoru wystąpi saty-
ryk Krzysztof Daukszewicz. 
Nie zabrakło oczywiście oprawy 
muzycznej, zaś gwiazdą festiwa-
lu był zespół disco polo Freaky 
Boys. /r/

Knieja – wielkie święto myśliwych
SIERAKOWICE | Przeglądy sygnałów myśliwskich, wystawy kolek-
cjonerskie myśliwych i prezentacje zwyczajów łowieckich – za 
nami tegoroczna edycja Festiwalu Kultury Łowieckiej Knieja. 
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Nowy obiekt to około 120 
miejsc postojowych dla 
samochodów. W chwili 
obecnej przygotowywana 
jest dokumentacja projek-
towa. Rozpoczęcie robót 

budowlanych związanych 
z wykonaniem przedmio-
towego zadania szacowane 
jest na październik bieżące-
go roku.
/raf/

GM. ŻUKOWO | W Bani-
nie planowana jest budowa 
zbiornika retencyjnego. In-
westycja ma w przyszłości 
umożliwić gminie Żukowo 
budowę nowych dróg.

Kilka dni temu nastąpiło otwar-
cie ofert w przetargu na opra-
cowanie dokumentacji projek-
towej dla budowy zbiornika 
retencyjnego na granicy dwóch 
miejscowości: Banino i Rębie-
chowo. Utworzenie takiego 
zbiornika będzie służyło od-
prowadzaniu wód opadowych 
z Banina.
Obecnie trwają prace komisji 
przetargowej, a szacowany czas 
uzyskania pozwolenia na bu-
dowę dla inwestycji to połowa 
2017 roku. 
Budowa zbiornika wpłynie na 
poprawę stosunków wodnych 
w Baninie oraz umożliwi gmi-
nie Żukowo w późniejszym 
czasie inwestowanie w infra-
strukturę drogową. Zgodnie 
z wymogiem Starostwa Powia-
towego w Kartuzach, gmina nie 
ma możliwości uzyskania po-
zwolenia na budowę kolejnych 
dróg w Baninie do momentu 
wybudowania zbiornika reten-
cyjnego. Zgodnie z przewidzia-
nym planem zbiornik powinien 
powstać do 2018 roku.
/raf/

GM. ŻUKOWO | W Ła-
pinie Kartuskim i Przy-
jaźni zostanie zbudowana 
sieć wodociągowa, co zna-
cząco wpłynie na komfort 
życia mieszkańców. Nie-
dawno odbyło się otwarcie 
ofert przetargowych. 

Przetarg ogłoszony był na 
opracowanie wielobranżo-
wych dokumentacji projek-

towo-kosztorysowych wraz 
z uzyskaniem decyzji o po-
zwoleniu na budowę sieci 
wodociągowej w Łapinie 
Kartuskim w ul. Modrze-
wiowej i Jodłowej oraz sieci 
wodociągowej w ul. Kolejo-
wej w Przyjaźni. Gdy tylko 
zostanie wyłoniony wyko-
nawca rozpoczną się prace 
projektowe. 
/raf/

Najpierw zbiornik, 
potem nowe drogi

Powstanie sieć wodociągowa

Będzie nowy parking
GM. ŻUKOWO | Pod koniec bieżącego roku plano-
wana jest budowa parkingu przy Szkole Podstawowej 
w Baninie. 





NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

KAwALERKę umeblowaną 
sprzedam lub wynajmę, na osie-
dlu Harcerskim w Wejherowie 
lub mieszkanie Semeko wynajmę 
w Redzie, tel. 602 623 404

sPRZEDAm gospodarstwo rolne 
8,20ha wraz z zabudowaniami. 
Tel: 661-895-941

sPRZEDAm działkę budowlaną 
600 m kw, z dobrym ogrodze-
niem murowanym, ul. Krzywa, 
Wejherowo, tel. 513-005-898  

sPRZEDAm lub wynajmę dział-
kę, 434 m2, nad morzem w Kar-
wińskich Błotach, 1 km do pięk-
nej plaży, z prawem budowy, 
media przy drodze, tel. 661 582 
483

sPRZEDAm nieuzbrojoną dział-
kę budowlaną, 821 m2, w Miero-
szynie koło Jastrzębiej Góry, do 
morza ok. 3 km, tel. 793 903 536

DO WYNAJĘCIA

JEstEm zainteresowana wynaję-
ciem garażu w okolicach ul. Rej-
tana / osiedle Chopina, długoter-
minowa umowa, tel. 665 117 489

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

sPRZEDAm Renault Scenic 1.6 
16V benzyna/gaz, 2000r. Tel: 601-
638-877

KUPIĘ

sKuP aut, złomowanie, kasacja, 
awaryjne otwieranie aut, sprze-
daż części, pomoc drogowa. Tel: 
789-345-593

EDUKACJA

LEKCJE dodatkowe z fizyki i che-
mii, w tym zadania oraz matema-
tyka, nauczyciel emeryt, Wejhe-
rowo, 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 pracownika do prac 
dociepleniowych, doświadcze-
nie. Tel: 782-993-120

USŁUGI

PożyCZKi prywatne pod zastaw 
nieruchomości, ekspresowo, go-
tówka od ręki. Tel: 510-908-900

usŁuGi dekarsko – ciesielskie, 
tel. 697 753 504

oPAKowANiA jednorazowe, tel. 
501 175 330

usŁuGi elektryczne, instalator-
stwo, usuwanie awarii, montaż 
sprzętu agd, pomiary, Trójmiasto 
i okolice KS.EL, tel. 515 151 370

PRofEsJoNALNA fotografia 
okolicznościowa: śluby, wesela, 

sesje plenerowe, chrzty, komu-
nie, tel. 697 442 013

KotŁowNiE, instalacje, wod-
kan, gazowe, pompy ciepła, całe 
Trójmiasto i okolice, tel. 601 677 
964

TOWARZYSKIE

sEx-sex-sex to lubię. Gorąca 
blondi pozna Panów sponsorów, 
Sopot. Tel: 514-120-213

ZWIERZĘTA

sPRZEDAm tanio młode rybki 
kardynałki, Wejherowo. Tel: 799-
801-927 

RÓŻNE

sPRZEDAm gazowy grzejnik 
wody przepływowej Ariston Jun-
kiers, cena 170 zł. Tel: 510-501-
955

sPRZEDAm drewno do CO i ga-

łęziówkę. Możliwy transport gra-
tis. Tel:  782-846-927

sPRZEDAm piłę tarczową 2 kw 
380 v samorobna z kółkami do 
transportu.695230080.

sPRZEDAm telewizor kolorowy 
z pilotem telestar, 14 cali, cena 
50zł. Tel: 507-486-424 

mAtA dla dziecka do leżenia 
i przewijania, kolor pomarańczo-

wy, wym.85 cm x 75 cm, nowa, 20 
zł, 505-567-034

sPRZEDAm ubranka dla dziew-
czynki, rozm.122-128, czapki, 
szaliki, buty, stan idealny, Wejhe-
rowo, 505-567-034

sPRZEDAm łyżwy figurowe, bia-
łe, rozm. 30, nowe, 50 zł, Wejhe-
rowo, tel. 505-567-034

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

KuPię militaria (umundurowa-
nie, odznaczenia, ekwipunek 
wojskowy, części pojazdów itp..) 
z okresu II Wojny Światowej oraz 
antyki, tel. 793 262 765, e-mail: 
ek wipunek wojskow y@gmail .
com

sPRZEDAm kurtkę narciarską, 
damską, rozm. L, kolor biały, 
czarne wstawki, stan idealny, 
cena: 350 zł, Wejherowo, tel. 660 
731 138

ZŁotA rączka, drobne napra-

wy, sprzątanie obejścia, piwnic, 
transport, prace w ogrodzie, oko-
lice Luzina, Wejherowa, tel. 693 
737 381

sPRZEDAm szafę 2-drzwiową, 
na obuwie i kurtki, 135x135, brą-
zowa, bardzo tanio, tel. 517 782 
024

sPRZEDAm rowerek treningowy 
orbitrek, bardzo tanio, tel. 517 
782 024

sPRZEDAm krzesełko do kar-
mienia dziecka, zielone, 150 zł, 
Wejherowo, tel. 505 567 034

sPRZEDAm dwa krzesła kuchen-
ne metalowe, 100 zł, Wejherowo, 
tel. 505 567 034

OGŁOSZENIA Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł

sZuKAsZ 
PRACowNiKA?
wyślij ogłoszenie sms-em:
ExP.PDP. treść Twojego ogłoszenia
na numer: 79567

oGŁosZENiA 
w RAmCE

już od 
10 zł 
za emisję!

więcej:
reklama@expressy.pl

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.

ZWIERZĘTA: EXP.ZWI.

RÓŻNE: EXP.ROZ.

ŻYCZENIA: EXP.ZCZ.

PROWADZISZ BIZNES?
Zareklamuj się pod kategorią USŁUGI

EXP.USL. treść Twojego ogłoszenia
na numer: 79567

Wyślij ogłoszenie SMS-em:

szeroki 
kolportaż 
gwarantuje 
dotarcie 
Twojego 
ogłoszenia 
do wielu 
odbiorców

510 894 627

REKLAMA                                78/2016/DB

wyśLiJ mmsa!
ExP.RoZ. treść Twojego ogłoszenia

na numer: 904868

Chcesz, żeby wraz z ogłoszeniem 
ukazało się zdjęcie?

regulamin ogłoszeń znajduje się na stronie gwe24.pl oraz metropolia.info

ChCEsZ, żEby
twoJE
oGŁosZENiE
uKAZywAŁo
się CyKLiCZNiE?

NAPisZ Do NAs!
reklama@expressy.pl

Przygotujemy 
specjalną ofertę
dopasowaną
do twoich potrzeb!

www.metropolia.info

Informacje z całego regionu
w jednym miejscu

Szukaj nas również na facebooku!
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Do turnieju zgłosiło się 10 
zespołów, niestety z niewia-
domych przyczyn dwie ekipy 
nie brały udziału, więc 8 ze-
społów podzielono na dwie 
grupy. W grupie A Moto Cen-
trum oraz Gosz Dach toczyły 
walkę z Ajaxem Sierakowice 
oraz z Wkręconymi. W gru-
pie B Iwomar oraz Spryciarze 
zmierzyli się z Młynek Team 
oraz WKS Aramis. Po roze-
graniu meczy grupowych do 
półfinałów awansowały Gosz 
Dach oraz Moto Centrum Kar-
tuzy, a z grupy B Iwomar oraz 
niespodziewanie Spryciarze. 
Gosz Dach zagrał ze Sprycia-
rzami i tu kolejna niespodzian-
ka - Spryciarze pokonali ze-
szłorocznego mistrza 2:1 (do 
takiego wyniku przyczynił się 
bramkarz Spryciarzy Rado-
sław Wnuk-Lipiński, grający 
na co dzień w drużynie Raduni 
Stężyca 2001). W drugim pół-
finale rozstrzygnięcie przyszło 
po rzutach karnych, w których 
Moto Centrum za sprawą za-
wodników grających w Siera-
kowicach okazało się skutecz-
niejsze. 

W meczu o trzecie miejsce 
Gosz Dach zagrał z Iwoma-
rem, większość stawiała te 
dwie drużyny w finale. W pod-
stawowym czasie gry padł re-
mis, a w rzutach karnych lep-
szy był Iwomar. Zawodnicy 
z Gosz Dachu pomimo dobrze 
wykonywanych dziewiątek 
nie dali rady pokonać dobrze 
dysponowanego bramkarza 
Iwomaru.

W finale Moto Centrum Kar-
tuzy nie dali szans zmęczonej 
i dodatkowo osłabionym kon-
tuzjami drużynie Spryciarzy - 
mecz finałowy zakończył się 
wynikiem 4:1.
Zawody profesjonalnie prowa-
dzili dwaj sędziowie z POM 
ZPN-u. 
Uczestnikom turnieju towa-
rzyszyła wspaniała atmosfera 
pikniku z nutką sportowej ry-

walizacji. Puchar oraz meda-
le ufundowane przez gminę 
Sierakowice wręczone zostały 
przez arbitrów turnieju oraz 
koordynatora sportu w gmi-
nie Sierakowice. Zespół Moto 
Centrum Kartuzy przez rok 
może poszczycić się Mistrzo-
stwem zdobytym na Orliku 
w Sierakowicach - za rok wal-
ka o utrzymanie. 
/raf/

Zagrali o Mistrzostwo Gminy
GM. SIERAKOWICE | Niespodzianką zakończyły się Mistrzostwa Orlika Gminy Sierakowice. Gosz Dach nie obronił mistrzostwa i zajął 
czwartą lokatę po rzutach karnych z Iwomarem, zaś mistrzostwo zdobył Moto Centrum Kartuzy w finale pokonując Spryciarzy.

wyNiKi RoZGRywEK: 

fAZA GRuPowA: 
Grupa A

Moto Centrum Kartuzy  •	
- Ajax Sierakowice 1:0
Moto Centrum Kartuzy  •	
- Gosz Dach 2:2
Ajax Sierakowice - Wkręceni 4:0•	
Ajax Sierakowice - Gosz Dach 1:5•	
Wkręceni   •	
- Moto Centrum Kartuzy 1:6
Gosz Dach - Wkręceni 4:0•	

1) Gosz Dach 10 14-3
2) Moto Centrum Kartuzy 10 12-3
3) Ajax Sierakowice 6 8-6
4) Wkręceni 3 4-14
5) Kitowski Team 0 0-12

Grupa b
Iwomar - Spryciarze 5:2•	
WKS Aramis - Młynek Team 4:0•	
WKS Aramis - Iwomar 0:5•	
Młynek Team - Iwomar 1:4•	
Spryciarze - WKS Aramis 2:1•	
Młynek Team - Spryciarze 2:2•	

1) Iwomar 12 15-3 
2) Spryciarze 7 9-8 
3) WKS Aramis 6 8-7 

4) Młynek Team 4 6-10 

fAZA PóŁfiNAŁowA:
Moto Centrum Kartuzy  •	
- Iwomar 1:1 K (4:3)
Gosz Dach - Spryciarze 1:2•	

mecz o 7 lokatę:
Młynek Team - Wkręceni 2:1•	

mecz o 5 lokatę:
Ajax Sierakowice - Wks Aramis 4:2•	

mecz o 3 lokatę:
Gosz Dach - Iwomar 1:1 K (0:1)•	

mecz o mistrzostwo Gminy:
Moto Centrum Kartuzy  •	
- Spryciarze 4:1

KLAsyfiKACJA KońCowA:
1 - Moto Centrum Kartuzy
2- Spryciarze
3 - Iwomar
4 - Gosz Dach
5 - Ajax Sierakowice
6 - WKS Aramis
7 - Młynek Team 
8 - Wkręceni 
9 - Ekipa Zryw 
10 - Kitowski Team

Pierwszego dnia rywaliza-
cji, Szymon wraz z kolegami 
z drużyny zwyciężyli w jeź-
dzie drużynowej na dystansie 
4000m.
Drużyna młodzieżowców w fi-
nale pojechała czas 4:07.329, 
dzięki czemu pobili siedmio-
letni rekord polski seniorów! 
Drugiego dnia Szymon wystar-

tował w wyścigu scratch - roz-
grywanym na kreskę. Również 
tutaj, przy pomocy kolegów 
z kadry udało mu się odnieść 
cenne zwycięstwo. W trzecim 
dniu, nasz zawodnik stanął 
na starcie w wyścigu punkto-
wym. Tym razem to Szymon 
pomagał, co nie przeszkodziło 
mu zająć bardzo dobrego - 6. 

Dobry start kolarzy
KARTUZY | Świetne rezultaty zanotował Szymon Saj-
nok - reprezentant sekcji kolarskiej GKS Cartusia Kar-
tuzy - podczas międzynarodowych zawodów Grand Prix 
Polski, rozgrywanych na pruszkowskim velodromie. 

miejsca. 
Oprócz wyników na torze, bar-
dzo dobrze zaprezentowała się 
juniorka Patrycja Lorkowska 
w Nestle Fitness Tour de Toruń - 
kryterium ulicznym zaliczanym 
do eliminacji Mistrzostw Polski. 

Patrycja zajęła drugie miejsce 
wśród juniorek! Warto dodać iż 
Patrycja obecnie przygotowuje 
się do startu w pierwszym, hi-
storycznym Tour de Pologne dla 
kobiet gdzie pojedzie jako kadra 
polski, po drodze zaliczając jesz-
cze start w Mistrzostwach Polski 
MTB. /r/
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