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Najchętniej 
czytana gazeta

w Kartuzach

KOLEJ POŁĄCZY 
TRZY POWIATY

W inicjatywę, 
rozpoczętą przez 
wójta gminy Sie-
rakowice (powiat 

kartuski) włą-
czyły się kolejno 

samorządy trzech 
powiatów i kilku 

gmin, przez teren 
których przebiega 
nieczynna obecnie 

linia kolejowa. 
Pomysł popiera 

także marszałek 
województwa. 

Pierwszym 
ważnym krokiem 

do rozpoczęcia 
odbudowy linii 

jest opracowanie 
studium – i właśnie 

na to zaintereso-
wane samorządy 

przeznaczyły 
400 tys. zł. 

Czy za kilka lat będziemy mogli dojechać koleją od Kartuz, przez powiat wejherowski 
aż do Lęborka? Staje się to coraz bardziej realne – podpisano bowiem porozumienie, 
które rozpoczyna proces reaktywacji nieczynnej obecnie linii kolejowej. Więcej str. 3 

W najbliższy weekend na 
Złotej Górze odbędzie się 
bezpłatne szkolenie z zakresu 
udzielania pierwszej pomocy 
dla dzieci i młodzieży. W sobo-
tę 4 października o godz. 10.00 
rozpoczną się zajęcia dla dzieci 
w wieku 6-12 lat, natomiast w 
niedzielę ze szkolenia będzie 
mogła skorzystać młodzież w 
wieku 13-16 lat. 
Poruszane będą m.in. tematy: 
resuscytacja, opatrywanie ran, 
poparzenia. (raf)

Pierwsza 
pomoc

Spotkanie „rowerowych” partnerów
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Przedstawiciele samorządów, 
partnerów projektu „Kaszubska 
Trasa Rowerowa”, spotkali się w 
Kartuzach, aby przedyskutować 
założenia projektu, sposoby jego 
realizacji oraz możliwości uzy-
skania do� nansowania. Goście 
jednomyślnie zgodzili się, że 
planowane trasy powinny być 
projektowane w taki sposób, aby 
wykorzystywały specy� kę i wa-
runki naturalne na terenie każ-
dej z gmin. Trasa zatem miałaby 

mieć charakter mieszany, tzn. 
na niektórych odcinkach będzie 
nawierzchnia szutrowa, a na in-
nych bitumiczna. Podczas spo-
tkania podpisano aneks o przy-
jęciu do porozumienia nowych 
członków, tj. gmin Chmielno, 
Przodkowo, Żukowo oraz Sto-
warzyszenia Turystyczne Kaszu-
by jako koordynatora promocji 
projektu. Liderem projektu jest 
gmina Kartuzy.
(r) 

Przedstawiciele samorządów gmin chcą wspólnie rozwijać infrastrukturę rowerową. Pośrodku 
Mirosława Lehmann, burmistrz Kartuz (gmina Kartuzy jest liderem projektu)
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DOŻYNKI | Dariusz 
Męczykowski, wiceprze-
wodniczący Sejmiku Woje-
wództwa Pomorskiego i 
radny z Kaszub (nazywany 
Marszałkiem Polnym), 
uczestniczył w diecezjal-
nych dożynkach, które 
odbyły się tradycyjnie już 
w Lubaniu. 

- Jestem człowiekiem 
rolników, znam ich ciężką 
pracę, dlatego tych ludzi 
zawsze będę wspierał -  
wyjaśnia Dariusz Męczy-
kowski. - Dla rolników, jak 
również dla mnie, życie w 
zgodzie z naturą i kulty-
wowanie tradycji chrze-
ścijańskich zawsze było 
najważniejsze. 

Biskup pelpliński Ryszard 
Kasyna podczas doży-
nek podkreślał, że wieś 
zawsze powinna być swego 
rodzaju rodziną i zachęcał 
rolników do pielęgnowania 
tradycji na polskiej wsi.

Biskup zaakcentował 
„harmonię pomiędzy czło-
wiekiem a całym światem” 
obecną dawniej w pracy 
na wsi. 

- Ta dawna harmonia 
została zachwiana przez 
silną mechanizację w rol-
nictwie – zauważył biskup. 

Biskup Kasyna podkre-
ślił  historyczną tradycję 
związaną z dożynkami, 
której towarzyszą zwycza-
je bogate w treści wycho-
wawcze.

- Wywodzę się z tej 
ziemi, tu się wychowałem, 
tu moi rodzice prowa-
dząc mnie do kościoła 
wpajali mi wartości 
katolickie – wspomina  
Dariusz Męczykowski. - I 
nigdy nie zapomniałem 
o korzeniach, o ludziach 
pracy, rolnikach. Postęp 
technologiczny w rolnic-
twie jest nieunikniony, ale 
wcale nie musi oznaczać 
rezygnacji z wartości, któ-
re dał nam Bóg. Uważam, 
że powinniśmy się skupiać 
na rozwoju upraw natural-
nych, a nie żywności ge-
netycznie modyfikowanej. 
To naturalny kierunek, o 
który musimy dbać i go 
pielęgnować. 
(raf)

 Teraz, gdy mamy w powiecie 
kartuskim wspaniałe obiek-
ty, przed dziećmi i młodzieżą 
otworzyły się nowe możliwo-
ści uprawiania sportu. 

Jednym z takich przykładów 
propagowania sportu było nie-
samowite widowisko sporto-
we w ramach Pucharu Polski, 
jakie odbyło się w nowej hali 
sportowej przy Zespole Szkół 
w Kiełpinie (gmina Kartuzy). 
Pełen emocji i zaskakujących 
zmian mecz rozegrały wystę-
pujące na co dzień w pierwszej 
lidze piłki ręcznej kobiet ze-
społy UKS PCM Kościerzyna i 
MKS Słupia Słupsk. Awans do 
kolejnej rundy rozgrywek wy-
walczyła ekipa z Kościerzyny. 

Impreza zgromadziła wielu 
widzów (m.in. młodzież i dzie-
ci zainteresowane dyscypliną 
piłki ręcznej oraz ich rodzi-
ców) a także samorządowców 
i przedsiębiorców (byli m.in. 
Piotr Lizakowski, starosta ko-
ścierski, Eryk Klatt, właściciel 
Przedsiębiorstwa Produkcyj-
nego Unibud, Mirosława Leh-
man, burmistrz Kartuz).

- Tego rodzaju działania 
świetnie wpisują się w pro-
mowanie piłki ręcznej, która 
jest jedną z dyscyplin chęt-
nie uprawianych przez dzieci 
i młodzież – podsumowuje 
wydarzenie Dariusz Męczy-
kowski, trener UKS PCM Ko-
ścierzyna, samorządowiec, 
wiceprzewodniczący Sejmiku 
Województwa Pomorskiego. 
– Naszym celem był nie tylko 
wynik sportowy, ale promocja 
piłki ręcznej w gminie Kartu-
zy. Po frekwencji widocznej 
na trybunach, jestem przeko-

„Nasz dom, nasze sołec-
two, nasza gmina” - pod 
takim hasłem zdecydował 
się startować w nadcho-
dzących wyborach samo-
rządowych i ubiegać o fotel 
burmistrza gminy Żukowo 
wieloletni radny gminny, 
obecnie radny powiatu 
kartuskiego Piotr Fikus. 
Decyzję podjął po namo-
wie i deklaracji wsparcia 
mieszkańców gminy Żuko-
wo. Został zarejestrowany 
Komitet Wyborczy Stowa-
rzyszenie „Samorządność” 
z którego wystartuje wraz 
z kandydatami na radnych. 

Na przełomie października 
i listopada br. Piotr Fikus 
planuje zorganizować 
spotkania z wyborcami na 
których zaprezentowany 
zostanie program wybor-
czy „Samorządności”.   

HISTORIA | Mieszkańcy gminy 
Kartuzy uczcili pamięć pomor-
dowanych podczas II wojny 
światowej. Obchody 75 roczni-
cy wybuchu wojny oraz Dnia 
Weterana Walk o Niepodległość 
rozpoczęły się od uroczystego 
przemarszu pocztów sztandaro-
wych spod Urzędu Miejskiego w 
Kartuzach w kierunku kościoła 
p.w. św. Kazimierza. Po mszy 
św. Odbyło się spotkanie pod 
pomnikiem w Kaliskach i Apel 
Pamięci. Zebrani pomodlili się 
za pomordowanych, delegacje 
złożyły kwiaty.

- To, że dzisiaj tutaj jesteśmy, to 

nie jest tylko kwestia tego, że jest 
taki zwyczaj, tradycja – mówiła 
Mirosława Lehman, burmistrz 
Kartuz. - Chciałabym, abyśmy 
poczuli coś więcej, potrzebę łą-
czenia się w szacunku, hołdzie 
i pamięci z tymi ludźmi, którzy 
stracili tutaj życie, ale nie tyl-
ko tu na ziemi kaszubskiej, a w 
wielu miejscach naszego kraju, 
Europy i świata.

Obchody zakończyły się  pro-
gramem artystyczno-patrio-
tycznym przygotowanym przez 
dzieci z Zespołu Szkół Kształce-
nia i Wychowania w Dzierżąż-
nie. (raf)

Uczcili pamięć pomordowanych
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Uroczysto-
ści ku czci 
pomordo-

wanych

Dom, sołectwo, gmina

Rozwój rolnictwa 
w zgodzie z naturą

-  Życie w zgodzie z naturą i kultywowanie tradycji 
chrześcijańskich zawsze było najważniejsze – mówi 
Dariusz Męczykowski

To dopiero był mecz!
PUCHAR POLSKI | Sport to integracja, organizacja wolnego czasu dla dzieci i młodzieży, 
zapewnia zdrowy rozwój młodych ludzi i odciąga ich od zachowań patologicznych – podkreśla 
Dariusz Męczykowski, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego, radny z Kaszub. -

nany, że cel został osiągnięty. To 
najlepszy obraz świetnej współ-
pracy i dobrze rozumianego 
wykorzystania tych obiektów, 
które wybudowano zarówno w 
mieście, jak i w gminie Kartuzy. 

Przez ostatnie lata wybudowano 
przecież zarówno nowoczesne 
hale sportowe (jak ta w Kiełpi-
nie), Orliki oraz pełnowymiaro-
we obiekty sportowe. 

Dariusz Męczykowski pod-

kreśla jednocześnie, że etap zdo-
bywania pieniędzy z funduszy 
unijnych i budowy obiektów 
właściwie już się zakończył. 

- Teraz jest czas na rozlicza-
nie tego, co zrobiono, oraz na 
zdobywanie dofinansowania na 
inicjatywy, które spowodują za-
pełnianie tych obiektów widza-
mi – tłumaczy  Męczykowski. 
- A ludzie chcą przychodzić, o 
czym świadczą tłumy widzów 
na widowni, jak tu, w Kiełpinie. 
Zresztą ta miejscowość słynie z 
dobrej pracy z młodzieżą, świet-
nej kadry pedagogicznej i nauki 
dyscyplin sportowych na wyso-
kim poziomie. To samo moż-
na powiedzieć o całej gminie 
Kartuzy oraz powiecie. Muszę 
tu podkreślić ogromne zaanga-
żowanie Mirosławy Lehmann, 
burmistrza Kartuz, dzięki której 
udało się zdobyć środki z fundu-
szy zewnętrznych i zrealizować 
inwestycje, umożliwiające teraz 
uprawianie rozmaitych dyscy-
plin sportowych dzieciom i mło-
dzieży.  Rafał Korbut

Dariusz Męczykowski, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa 
Pomorskiego i radny z Kaszub nazywany Marszałkiem Polnym

- Tego rodzaju działania świetnie wpisują się w promowanie piłki ręcznej 
– mówi Dariusz Męczykowski (z lewej), trener UKS PCM Kościerzyna
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- Korzyści z  reaktywacji linii kolejowej 
będziemy znali po opracowaniu studium 
wykonalności. Dopiero ten dokument, w 
którym będą różne analizy i warianty, 
będziemy wiedzieli, w jakim kierunku 
ta inwestycja ma iść. I liczę na to, że za 
maksymalnie 2 lata wybierzemy już kon-
kretny wariant, który będzie odpowiadał 
wszystkim gminom. Najważniejsze, że 
na razie wszyscy są zgodni co do tego, 
aby linię kolejową reaktywować. 

- Podpisanie listu intencyjnego a na-
stępnie porozumienia to dwa ważne 
kroki do celu. To otwiera nam furtkę do 
działania. Transport drogowy powinien 
zostać przeniesiony na tory: dowozy do 
szkół, pracy, lepsza komunikacja między 
miejscowościami. Nasz plan ma wiele 
zalet, oby tylko udało się go zrealizować. 
Ważne jest oczywiście � nansowanie, na 
pewno nie będzie to z budżetów samo-
rządów. Trzeba będzie poszukać do� -
nansowania z Unii Europejskiej. 

W Starostwie Powiatowym 
w Wejherowie przedstawiciele 
trzech powiatów i kilku gmin 
podpisali porozumienie w 
sprawie opracowania studium 
rewitalizacji nr 229 na odcinku 
od Kartuz przez Sierakowice 
do Lęborka. Linia kolejowa 
przebiega przez miejscowości 
gmin Chmielno i Sierakowice 
(powiat kartuski), gmin Linia i 
Łęczyce (powiat wejherowski), 
a kończy się w Lęborku. Z kolei 
od Lęborka do Trójmiasta jest 
już dobre połączenie z Trójmia-
stem – realizuje je Szybka Kolej 
Miejska. 

Podpisany dokument jest 
wynikiem listu intencyjnego, 
podpisanego 12 sierpnia 2014 
r. w siedzibie Urzędu Gminy w 
Sierakowicach przez samorządy 
gminne i powiatowe, na terenie 
których ma przebiegać wspo-

mniany szlak komunikacyjny 
oraz przedstawicieli spółek ko-
lejowych.

- Podpisanie porozumienia 
upoważnia nas, jako instytucję 
wiodącą, do rozpoczęcia opra-
cowania studium wykonalności, 
które pokaże, na ile ta inwesty-
cja będzie opłacalna – tłumaczy 
Tadeusz Kobiela, wójt gminy 
Sierakowice, inicjatora rewitali-
zacji starej linii kolejowej.

Linia ma być odtworzona od 
Kartuz, poprzez gminę Chmiel-
no, Sierakowice, przez gminę 
Linia do Lęborka. Na opraco-
wanie studium przeznaczono 
kwotę 400 tys. zł, te pieniądze 
będą pochodzić od samorzą-
dów (udział jest procentowy, w 
zależności od tego, jakie w przy-
szłości korzyści dana gmina ma 
mieć z tej linii kolejowej). 

- Inicjatywę poparł Mieczy-
sław Struk, marszałek woje-
wództwa pomorskiego, który 
podpisał się pod listem inten-

Szybko, bezpiecznie i ekologicznie
TRANSPORT | Wygodne, bezpośrednie połączenie powiatu kartuskiego, wejherowskiego, lęborskiego i Trójmiasta staje się faktem. I nie 
skończy się na budowie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, kolejnym krokiem ma być odbudowa linii kolejowej Kartuzy – Lębork. 

cyjnym – dodaje Józef Reszke, 
starosta powiatu wejherowskiego. 
- Wszyscy, którzy dziś podpisują 
to porozumienie, są chętni do od-
budowy tej linii kolejowej. Roz-
wój transportu publicznego jest 
po prostu koniecznością. Patrząc 
na to, co dziś dzieje się na dro-
gach, trzeba szukać alternatywy. 
I taką alternatywą jest właśnie 
kolej, która jest ekologiczna, bez-
pieczna i szybka. Mam nadzieję, 
że studium okaże się pozytywne 
dla tej inicjatywy oraz że później 
uzyska się na ten cel pozyskać 
fundusze unijne. Gdy ta linia po-
wstanie skorzysta na tym zarów-
no powiat kartuski (bo będzie to 
przedłużenie istniejącej już dziś 
linii Gdynia-Kartuzy), powiat 
lęborski oraz zachodnie gminy 
naszego powiatu. Oprócz niewąt-
pliwych walorów praktycznych, 
transportowych, prawdopo-
dobnie będzie to najpiękniejsza 
krajobrazowo linia kolejowa na 
Pomorzu. 

Tadeusz Kobiela, wójt gminy Sierakowice

Janina Kwiecień, starosta powiatu kartuskiego

Od lewej: Józef Reszke, starosta powiatu wejherowskiego, 
Tadeusz Kobiela, wójt gminy Sierakowice i Zbigniew Roszkowski, wójt gminy Chmielno        
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W ramach partnerskiej wi-
zyty delegacji z Gminy Nowa 
Ruda w Gminie Somoni-
no przedstawiciele z terenu 
Dolnego Śląska odwiedzili 
również Gminę Stężyca. De-
legacja reprezentowana przez 
wójta gminy Sławomira Kar-
wowskiego i Przewodniczą-
cego Rady Gminy Bogdana 

Tarapackiego wręczyła wójto-
wi Tomaszowi Brzoskowskie-
mu list intencyjny dotyczący 
propozycji zawarcia porozu-
mienia o współpracy i part-
nerstwie pomiędzy Gminą 
Stężyca a Gminą Nowa Ruda.

Jak zakładają zgodnie przed-
stawiciele samorządów współ-
praca odbywała by się w głów-

nej mierze w zakresie rozwoju 
i promocji turystyki samorzą-
dów północno – południo-
wych, wymiany doświadczeń 
w dziedzinie kultury i regio-
nalizmu, wymiany młodzie-
ży szkolnej oraz wzajemnego 
korzystania z wypracowanych 
wzorców w pracy samorządo-
wej

Każdego roku około kilka-
naście dróg gminnych zostaje 
utwardzone. Nie inaczej jest  
i w tym roku. 15 odcinków 
drogowych zostało wylane 
nowym asfaltem:
Stężyca droga przy 
Nadraduńskim Centrum
Gołubie ul. Kasztanowa, 
część ul. Kościelnej, część ul. 
Spacerowej
Gołubie ul. Sambora II
Sikorzyno kier. Kaliska
Sikorzyno kier. Stara Sikorska 
Huta
Potuły ul. Polna
Czaple-Krzeszna 
Stężyca ul. Świętopełka 
Wielkiego
Gapowo – Węsiory
Klukowa Huta,  Aleja Jana 
Pawła II
Danachowo
Nowa Wieś centrum
Nowe Łosienice
Chróstowo - Nowa Wieś
Kamienica Szlachecka ul. 
Cicha.

Wykonawcą robót drogo-
wych było  Przedsiębiorstwo 
Drogowo – Mostowe DRO-
MOS z Kartuz, która to firma 
została wyłoniona z postępo-
wania przetargowego. 

5 września Gmina Stężyca 
kupiła udziały w spółce Za-
kładu Zagospodarowania 
Odpadów Sierzno, a tym 
samym stała się pełnopraw-
nym udziałowcem zakładu 
utylizacji odpadów. Zakup 
udziałów w kwocie 500 
tys. zł plasuje naszą gminę 
na trzecim miejscu wśród 
11 samorządów wcho-
dzących w skład spółki. 
Takie działanie wiąże się z 
możliwością decydowania 
o rozwoju spółki.  Zakład 

jest w 100% komunalnych.  
ZZO Sierzno zajmuje się 
przede wszystkim realizacją 
obowiązków związanych 
z gospodarką odpadami. 
Dwa lata temu zakończono 
wartą prawie 25 mln zł 
modernizację Zakładu i na 
dzień dzisiejszy jest jedną 
z dwóch Regionalnych 
Instalacji Przetwarzania 
Odpadów Komunalnych 
w regionie północno-za-
chodnim województwa 
pomorskiego.

Długo oczekiwany  remont drogi powiatowej na odcinku 
Gołubie – Szymbark doczekał się realizacji. Inwestorem 
tego działania jest Powiat Kartuski, natomiast Gmina Stę-
życa przekazała Powiatowi Kartuskiemu dotację w kwocie 
250.000 zł na realizację tego zadania.  To działanie zde-
cydowanie podniesienie bezpieczeństwo i komfortu jazdy 
użytkowników tej drogi.

Samorządowcy z Nowej Rudy 
odwiedzili Stężycę W ramach 

partnerskiej 
wizyty delegacji 

z Gminy Nowa 
Ruda w Gminie 

Somonino 
przedstawiciele 

z terenu 
Dolnego Śląska 

odwiedzili 
również Gminę 

Stężyca

Remont drogi powiatowej 
Gołubie – Szymbark

Gmina Stężyca 
pełnoprawnym udziałowcem 
ZZO Sierzno

Nowe drogi 
asfaltowe 
w gminie Stężyca
Rozwój infrastruktury drogowej stanowi od lat priorytet w działaniach władz Gminy Stężyca. 
Poprawa nawierzchni, remont i budowa chodników, tworzenie nowych miejsc parkingowych 
ma za zadanie podniesienie bezpieczeństwa i komfortu jazdy użytkowników.

Aleja Jana Pawła II

Kamienica Szlachecka, ul. Cicha

Ul. Kasztanowa Gołubie



KARTUZY | Przedstawicie-
le lokalnych samorządów 
przekazali funkcjonariuszom 
Komendy Powiatowej Policji 
w Kartuzach 5 nowych radio-
wozów. Pojazdy sfinansowa-
ne zostały ze środków policji 
oraz samorządów. Gmina 
Kartuzy na te cele przezna-
czyła 36 tysięcy złotych.

Zebrani goście, niejedno-
krotnie podkreślali bardzo 
dobrą współpracę na linii sa-
morządy-policja. 

- Samorząd wielokrotnie 
partycypuje w różnego ro-
dzaju zadaniach pomagając 
w ten sposób policji. Stąd też 
właśnie nasza skuteczność, 
mobilność i możliwość re-
alizacji zadań wynikających 
przede wszystkim z potrzeb 
społeczeństwa – zaznaczył 
insp. Tadeusz Trybuś, ko-
mendant powiatowy policji w 
Kartuzach

W spotkaniu udział wziął 
również nadinsp. Wojciech 
Sobczak, komendant woje-
wódzki policji w Gdańsku. 
Zaznaczył, że w naszym re-
gionie policja funkcjonuje 
bardzo sprawnie, a może być 
jeszcze lepiej.

- Dostajecie dzisiaj nowe 
samochody, w związku z tym 
ja oczekuję, że poziom bez-
pieczeństwa jeszcze ulegnie 

Impreza cieszyła się dużą 
popularnością. W parze ze 
zdrowym jedzeniem szła do-
skonała zabawa. Niejednokrot-
nie zebrani na Rynku tańczyli 
do akordeonowych pieśni, a o 
pełne żołądki przybyłych dba-
ły między innymi panie z kół 
gospodyń wiejskich z Kolonii i 
Staniszewa.

Nagrodą za najlepsze stoisko 
wyróżniono panie z Koła Go-
spodyń Wiejskich Warzenko. 
Najlepszym stoiskiem wystaw-
ców ekologicznych okazało się 
to, przygotowane przez pań-
stwa Mirosławę i Marka Ziebert 
z Żukowa. Nagrody wręczyła 
burmistrz Kartuz, Mirosława 
Lehman.

Organizatorem imprezy była 
Liga Ochrony Przyrody, współ-
organizatorami zaś Urząd Miej-
ski w Kartuzach oraz Pomorski 
Ośrodek Doradztwa Rolnicze-
go. (raf)

Ekologicznie 
i na wesoło
KARTUZY | Za nami IX Targi Produktów Ekologicznych. 
Na kartuskim Rynku zaprezentowali się gospodarze prezentujący 
swoje produkty. Wśród nich znalazły się warzywa, domowe wypieki, 
a nawet tradycyjna pajda chleba ze smalcem.
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Nagrody wręczyła Mirosława Lehman, burmistrz 
Kartuz (z prawej)

Przykład wzorowej współpracy
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poprawie, aczkolwiek obiek-
tywnie oceniając naprawdę nie 
ma na co narzekać- podkreślił 
Komendant Wojewódzki Policji 
w Gdańsku.

Pojazdy poświęcił ks. Piotr 
Krupiński, kapelan kartuskiej 
policji. Chwilę później samo-

rządowcy przekazali funkcjo-
nariuszom nowe radiowozy. W 
imieniu Gminy Kartuzy pojazd 
przekazała burmistrz Kartuz 
Mirosława Lehman. Dodatko-
wo Gmina Kartuzy przeznaczy-
ła niemal 6 tysięcy złotych na 
specjalistyczną kamerę i aparat.

W imieniu Gminy Kartuzy pojazd przekazała 
burmistrz Kartuz Mirosława Lehman



wnętrzne - prawe, NOWE, zbro-
jone, z wizjerem i kompletem 
kluczy, wraz z futryną, cena 650 
zł, tel. 600 702 048 

MATA dla dziecka do leżenia i 
przewijania, kolor pomarańczo-
wy, wym.85 cm x 75 cm, nowa, 
20 zł, 505-567-034

OKNO drewniane, kolor 
sosnowy, wym. 1,45 m x 1,75 m, 
jednoskrzydłowe, otwierane, 
u góry lufcik, nowe, 50 zł, 517-
782-024 

SPRZEDAM nową kuchenkę 
gazowo - elektryczną Amica, 
kolor szary, 1000 zł, Wejherowo, 
tel. 505 567 034

SPRZEDAM drzwi, 80, 
zewnętrzne, prawe, z futryną, 
zbrojone z wizjerem, komplet 
kluczy, cena: 400 zł, tel. 501 
539 159

SPRZEDAM łyżwy � gurowe, 
białe, rozm. 30, nowe, 50 zł, 
Wejherowo, tel. 505-567-034

SPRZEDAM ubranka dla 
dziewczynki, rozm.122, kurtki, 
buty skórzane, stan idealny, 
Wejherowo, 505-567-034

SPRZEDAM kufer dębowy, wys. 
88cm, dł.1,30cm, szer. 91 cm,gł. 
69,5cm, stan bdb, 2200 zł, tel. 
605 468 902

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

KUPIĘ militaria, antyki, pamiąt-
ki z II Wojny Światowej, dojazd 
do klienta, płatność gotówką 
od ręki, tel. 793 262 765, e-mail: 
ekwipunekwojskowy@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 naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, 
transport, prace w ogrodzie, 
okolice Luzina, Wejherowa, tel. 
693 737 381

SPRZEDAM 2 krzesła drewnia-
ne, siedzisko materiałowe, 200 
zł, Wejherowo, tel. 505-56-70-34

ZBIORNIKI betonowe szczelne 
na gnojówkę, gnojowicę, desz-
czówkę i na ścieki. Sprawdź nas! 
tel. 600 588 666

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM
SPRZEDAM pilnie działkę 
budowlaną 1600 m2, z dobrą 
lokalizacją, Linia, tel. 503 923 
874

DZIAŁKĘ 1100 m. kw. Sprze-
dam, prąd i woda, ul. Dębowa 
13, Kąpino, gm. Wejherowo, tel. 
605 420 694

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

SPRZEDAM lub wynajmę 
działkę, 434 m2, nad morzem 
w Karwińskich Błotach, 1 km 
do pięknej plaży, z prawem 
budowy, media przy drodze, 
tel. 661 582 483

SPRZEDAM działkę budowla-
ną, 600 m kw, Wejherowo, tel. 
513-005-898 

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

DZIAŁKA z domem, Gdynia 
Witomino, 521 m2, 495 tys. zł, 
tel. 502 686 196

DZIAŁKĘ położoną w dolinie 
Słupi z dostępem do rzeki, 7 km 
do Ustki, 4700 m2, 180 zł/m2, 
tel. 502 686 196

NIEDROGO biuro 33m2 blisko 
centrum Wejherowa, parter, tel. 

502 351 988

DO WYNAJĘCIA

DO WYNAJĘCIA mieszkanie 2 
pokojowe w domku wolno sto-
jącym, blisko dworca głównego 
w Wejherowie, tel. 693 370 251

GARAŻ do wynajęcia, Kartuzy 
Mściwoja, tel. 695 813 159

GARAŻ do wynajęcia przy ulicy 
Strzeleckiej w Wejherowie, tel. 
889 450 015

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

SPRZEDAM Opel Astra 2006 
diesel, 122000 km, czar-
ny hatchback, 5 drzwi, cz, 
klimatyzacja, abs, tempomat, 
autoalarm. Cena 16 700 zł, tel. 
698 162 385

KUPIĘ

SKUP aut, kasacja, dojazd do 
klienta, tel. 789 345 593

INNE

EDUKACJA

LEKCJE dodatkowe z � zyki i 
chemii, w tym zadania oraz ma-
tematyka, nauczyciel emeryt, 

Wejherowo, tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

SPRZEDAM komputer, dysk 
120 GB, klawiatura Vobis, moni-
tor LCD TV Samsung z pilotem, 
1000 zł, 505-56-70-34 

INNE

SPRZEDAM Samsung Galaxy 
Young, nowy, 250 zł, tel. 602 
465 683

PRACA

DAM PRACĘ

USŁUGI

KSIĘGOWA z Centrum Gdyni 
poprowadzi rachunkowość 
Twojej Firmy, tel. 606 992 753

USŁUGI elektryczne, insta-
latorstwo, usuwanie awarii, 
montaż sprzętu agd, pomiary, 
Trójmiasto i okolice KS.EL, tel. 
515 151 370

FOTOGRAF – śluby, tel. 660 
310 311

SZAMBA betonowe, 100% 
szczelne, atestowane, produ-
cent, 5 lat gwarancji. tel 515 
373 556

ZADBANY, pracujący, młodo 
wyglądający 46 latek, pozna 
zadbaną kobietę do stałego 
związku z okolic Wejherowa, tel. 
730 499 146

NIEBRZYDKA, szczupła, 
wrażliwa szatynka, 164cm, 55 
lat, Emerytka z Gdańska. Pozna 
pana niepalącego szczerego do 
60 lat na dalsze lata życia Tylko 
z Trójmiasta, tel. 694 271 352

ZWIERZĘTA

RÓŻNE

SZAMBA betonowe, wodosz-
czelne, na ścieki, gnojówkę, 
gnojowicę, deszczówkę, z ate-
stem. Zapewniamy transport i 
montaż HBS-em gratis. tel. 666 
950 940

BECZKI Plastikowe 100 i 200 
litrów. Cena 30 i 50 zł, tel. 511 
841 826

SPRZEDAM fotelik samocho-

dowy do 18 kg 50 zł, tel. 668 
346 033, Rumia

BURSZTYN kupię, tel: 532 
110 190

SPRZEDAM rower turystyczny 
męski, mało używany, stan bdb, 
1300 zł, tel. 605 468 902

SPRZEDAM odzież dziewczęcą 
rozm. S i M. od 3 zł wzwyż, tak-
że markową, spodnie rozmiar 
1.60 wzwyż, tel. 501 534 260

SPRZEDAM rękawiczki 
robocze, cienkie, grube oraz gu-
mowe grube długie, okazyjnie 
wszystkie 50 par za 100 zł, 
Wejherowo, tel. 510 688 509

POMOC mam 5-cioro dzieci 
potrzebuje ubrań, artykułów 
szkolnych, środki czystości, z 
góry dziękuję, tel. 570 032 212

SPRZEDAM silnik 2,2 kw 1400 
obrotów 240 zł, tel. 695 230 080

SPRZEDAM drewno opałowe i 
gałęziówkę, tel. 782 846 927

POMOC, mam 6-cioro dzieci. 
Potrzebuje ubrań, środków czy-
stości, artykułów szkolnych. Z 
góry dziękuję, tel. 512 757 719

SPRZEDAM drzwi 80, ze-
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Turniej to największa im-
preza piłkarska dla dzieci w 
Polsce i w Europie. Tylko 
w XIV edycji do rozgrywek 
zgłoszonych zostało ponad 
200 tys. dziewcząt i chłop-
ców z całej Polski. Od nowej 
edycji, turniej zostanie roz-
szerzony o dodatkową kate-
gorię wiekową U-8, której 
rozgrywki finałowe odbędą 
się na etapie wojewódzkim. 
Dzięki trzem grupom wie-
kowym o Puchar Tymbarku 
będzie mógł zagrać prawie 
każdy uczeń szkoły podsta-
wowej: U-8 (I klasa), U-10 
(II i III klasa), U-12 (IV i 
V klasa). Rozgrywki prze-
znaczone są dla szkół pod-
stawowych, uczniowskich 
klubów sportowych oraz 16 
Akademii Młodych Orłów. 
Zespoły w trzech kategoriach 
wiekowych: do lat 8, 10 oraz 
12 mogą zgłaszać nauczy-
ciele oraz trenerzy. Zapisy 
potrwają do 10 październi-
ka. Za udział każdej druży-
ny  Zwycięzców XV edycji 
w kategoriach U-10 i U-12 
poznamy 2 maja 2015 roku 
na Stadionie Narodowym w 
Warszawie. Decydujące me-
cze zostaną rozegrane bezpo-
średnio przed finałem Pucha-

ru Polski. Mecze finałowe 
XV edycji będą wyjątkowym 
i ekskluzywnym wydarze-
niem, ponieważ prawo gry 
na Stadionie Narodowym 
zarezerwowane jest obecnie 
tylko dla najlepszych piłka-
rzy w Polsce: reprezentan-
tów kraju oraz finalistów Pu-
charu Polski. Trzecia droga 
przeznaczona jest wyłącznie 
dla największych talentów 
piłkarskich w Polsce, czyli 
finalistów Turnieju o Puchar 

Tymbarku. Udział w meczu 
finałowym rozgrywanym 
na największym i najpięk-
niejszym stadionie w Polsce 
to spełnienie najskrytszych 
marzeń każdego dziecka, 
które kocha piłkę nożną. 
Najlepsze drużyny dziewcząt 

Startuje turniej „Z Podwórka na Stadion”
PIŁKA NOŻNA | Do 10 października potrwają zapisy do XV edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”. 
W nadchodzącej edycji największy turniej piłkarski dla dzieci w Europie zyska nową kategorię wiekową: U-8. Mecze finałowe rozegrane 
zostaną na Stadionie Narodowym w Warszawie, a zwycięzcy wyjadą na mecz Reprezentacji Polski. 

i chłopców w kategoriach 
U-10 i U-12 zagrają na mu-
rawie obiektu, na który trzy 
tygodnie później wybiegną 
finaliści Ligi Europy UEFA. 
W kategorii U-8 rozgrywki 
finałowe rozgrywane będą na 
etapie wojewódzkim podczas 
finałów w 16 województwach. 
Od nowej XV edycji zmianie 
ulega również harmonogram 
turnieju. Cały system roz-
grywek przeprowadzony zo-
stanie w przeciągu jednego 
roku szkolnego 2014/2015. 

Etap gminny i powiatowy 
rozegrany zostanie jeszcze 
w 2014 roku,  w miesiącach 
październik – grudzień. Fi-
nały wojewódzkie odbędą się 
na przełomie marca i kwietnia 
2015 roku, a finał ogólnopol-
ski na przełomie kwietnia i 
maja przyszłego roku. Udział 
w turnieju to co roku wyjątko-
wa i niezwykle emocjonująca 
przygoda piłkarska, zarówno 
dla dzieci jak i trenerów. Zdo-
bywcy Pucharu Tymbarku w 
kategoriach U-10 i U-12 wy-

jadą na mecz Reprezentacji 
Polski, by na żywo przeżyć 
wyjątkowe emocje towarzy-
szące grze Biało-Czerwonych. 
Zwycięzcy kategorii U-8 
otrzymają atrakcyjne nagrody 
rzeczowe. Na każdym etapie 
turnieju na trenerów i dzieci 
czekają piłkarskie upominki i 
jedyne w swoim rodzaju emo-
cje sportowe. Pomysłodawcą 
oraz organizatorem turnie-
ju jest Polski Związek Piłki 
Nożnej, a sponsorem głów-
nym od ośmiu lat firma Tym-

bark. Główne cele turnieju to 
popularyzacja aktywnego sty-
lu życia wśród uczniów szkół 
podstawowych, wyłanianie 
piłkarskich talentów oraz 
spełnianie dziecięcych ma-
rzeń. Patronat honorowy nad 
Turniejem objęli: UEFA Gras-
sroots, Ministerstwo Sportu i 
Turystyki oraz Ministerstwo 
Edukacji Narodowej. 

Rozgrywki prze-
znaczone są dla 
szkół podstawo-
wych, uczniow-
skich klubów 
sportowych oraz 
16 Akademii 
Młodych Orłów. 
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