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BEZPŁATNY TYGODNIK
WYPOCZYNEK NAD WODĄ STR. 3

Pożyczka nastąpiła po uprzednim 
podpisaniu weksla oraz... właśnie 
– umowy kupna sprzedaży domu 
i działki z odłożonym terminem w 
jednej z trójmiejskich kancelarii no-
tarialnych. Małżonkowie P. twier-
dzą, że notariusz zapytany czy nie 
można spisać umowy w innej for-
mie odpowiedział im przecząco, 
więc mając wówczas tzw „nóż na 
gardle” podpisali ją w formie ja-
kiej żądał udzielający pożyczki. O 
tym co podpisali mieli się przeko-
nać kiedy przyszedł termin spłaty 
długu.

- Nasz wierzyciel był po prostu 
przez jakiś czas nieuchwytny, a 
pewnego dnia przyjechał z ochro-
niarzami zabrać dom – tłumaczyła 
Elżbiecie Jaworowicz pani Ewa.  - 
okazało się, że zrobił już wpis do 
księgi wieczystej, a nawet - jako 
nowy właściciel - zapłacił poda-
tek od nieruchomości. Formalnie 
wszystko odbyło się zgodnie z li-
terą prawa. Świadczy o tym choć-
by umorzenie prowadzonego przez 
wejherowską prokuraturę śledztwa, 
która nie dopatrzyła się w postępo-
waniu znamion czynu zabronione-
go. Również wytoczona przez mał-
żonków P. sprawy z powództwa cy-

Bolszewo. Zadłużyli się na niewielką kwotę a stracili majątek całego życia

LICHWA BEZ SKRUPUŁÓW 
By uporać się z chwilowymi problemami fi nansowymi 
rodzina P. z Bolszewa pożyczyła w sierpniu 2003 roku 8. 
tysięcy zł. Kiedy Ewa i Jerzy podpisywali u notariusza 
umowę i weksel, nie przypuszczali nawet, że to początek 
początek a nie koniec ich problemów i za pół roku rodzinny 
dom pani Ewy zmieni właściciela. Za jedyne 18. tys. - tyle 
mieli oddać po pół roku wraz odsetkami – dom przejął 
wierzyciel Włodzimierz i bez skrupułów wyrzucił na bruk 
rodzinę P. i schorowaną matkę pani Ewy, która mieszkała 
w nim od 55. lat. Po publikacjach w lokalnej prasie oraz 
„Życiu na gorąco”, sprawą zainteresowała się również 
Elżbieta Jaworowicz, która w ubiegły piątek przyjechała do 
Bolszewa z telewizyjną ekipą Sprawy dla reportera.

Elżbieta Jaworowicz z ekipą „Sprawy dla reportera” podczas realizacji materiału w Bolszewie.

wilnego zostały oddalone. 
- Co to z prawo, które pozwa-
la na lichwę i takie oszustwo 
- krzyczała do kamery Jani-
na W., siostra Ewy. - Siostra 
straciła dom, a nie dość, że 
prawo jest przeciwko nim, 
to jeszcze Urząd Skarbowy 
bezczelnie ukarał siostrę za 
zaniżenie wartości sprzeda-
wanej nieruchomości grzyw-
ną 3 tys. zł. Mieszkała w nim 
także nasza mama, która wy-
budowała go swoją ciężką 
krwawicą. Mamę wzięłam 
do siebie, ale siostra musiała 
wynająć mieszkanie.
Według Janiny W. to ja-
kaś paranoja, że urzędni-
cy „skarbówki” zdają sobie 
sprawę, że cena jest zani-
żona, a notariusz, który jest 
osobą zaufania publiczne-
go udaje, że wszystko jest 
w porządku sporządza no-
tarialny akt sprzedaży domu 
za... 1/12 wartości. Okazuje 
się też, że P. nie są jedyny-
mi, którzy pożyczyli pienią-
dze od Włodzimierza W. na 
tych samych zasadach. Rów-
nież małżonkowie O. stracili 
wartą blisko 100 tys. w Perli-
nie pożyczając 10 tys. Umo-
wę i weksel podpisano w tej 
samej kancelarii notarialnej. 
Do sprawy wrócimy sze-
rzej niebawem. Poinformu-
jemy też wcześniej o emisji 
w TVP  Sprawy dla reporte-
ra, w której będzie prezento-
wana przez Elżbietę Jaworo-
wicz.   
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Niezbędnik 
telefoniczny 

- zachowaj -

Pogotowie
WEJHEROWO

- Pogotowie Ratunkowe, 999
- Powiatowy Ambulatoryjny Punkt 
Opieki Całodobowej „Falck” Medycyna, 
ul. Gdańska 47, (058) 672-17-68
- Szpital Specjalistyczny w Wejherowie 
Oddział Ratunkowy, ul. Jagalskiego 10, 
(058) 572-72-00

RUMIA
- Dyspozytornia w Wejherowie,
tel. (058) 677-61-02, (058) 677-61-03
- NZOZ ul. Derdowskiego 24, Ambulatorium, 
Rumia, (058) 671-15-11, czynne w dni 
powszednie w godz. 18-8, 
w soboty, niedziele i święta przez całą dobę.

Lekarz wojewódzki 
(058) 301-73-44

Koordynator ratowniczych działań medycznych 
(058) 301-73-44, 0601-408-183

Policja
WEJHEROWO

- Komenda Powiatowa Policji 
w Wejherowie, ul. Dworcowa 14, 
(058) 672-97-22, 997, 
z telefonu komórkowego 112
- Komisariat Wejherowo-Śmiechowo, 
ul. Chmielewskiego 1, 
(058) 672-39-90, (058) 677-91-44

REDA
- Komenda Policji w Redzie, 
ul. Łąkowa 61, (0-58) 678-30-97

RUMIA
- Komenda Policji w Rumi, 
ul. Derdowskiego 43, (058) 679-67-22

GMINNE POSTERUNKI
- Posterunek Policji Gniewino, 
Osiedle 30-lecia,  (058) 676-75-97
- Posterunek Policji Łęczyce, ul. Długa 24, 
(058) 678-91-97.
- Posterunek Policji Luzino,ul. Ofi ar 
Stutthofu 58, (058) 678-20-97.
- Posterunek Policji Linia - Strzepcz, 
(058) 676-82-51.
- Posterunek Policji  Szemud, ul. Labudy 1, 
(058) 676-11-76.

Straż Pożarna
- Komenda Powiatowa Państwowej 
Straży Pożarnej w Wejherowie 
ul. 3 Maja 2 (058) 672-22-22, 677-61-11, 
677-61-12, [998, 112,]
- Ochotnicza Straż Pożarna 
w Wejherowie ul. 3 Maja 2
(058) 677-61-81,
- Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej w Wejherowie 
ul. 3 Maja 2, (058) 677-61-11
- Jednostka Ratowniczo -Gaśnicza nr 1 
KPPSP w Wejherowie, ul. Tartaczna  5 
(058) 677-61-15 ,677-61-16,
- Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 2 
KPPSP w Rumi, Plac Kaszubski 1, 
(058) 671- 01-98,  679-47-12
- Straż Pożarna w Rumi, 
Plac Kaszubski 1, (058) 671-01-98

Straż miejska
- Straż Miejska w Wejherowie, 
Plac Jakuba Wejhera 8, 
(058) 677-70-40, (058) 672-30-20
- Straż Miejska w Rumi, ul. Abrahama 17,
(058)-671-94-73, (058)-679-35-55

Inne
- Pogotowie gazowe 992
- Pogotowie energetyczne 991, 
(058) 672-13-87
- Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 994
- Pogotowie Ciepłownicze 993
- Pogotowie ciepłownicze „KOKSIK” Reda, tel. 
(058) 678 67 00
- Pogotowie Drogowe 954, 9637
- Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie 
(058) 672 13 35
- Sanepid (058) 672 74 27
- Obwodowy Urząd Pocztowy w Wejherowie 
(058) 672 22 81
- Państwowa Inspekcja Pracy w Wejherowie 
(058) 672 13 45
- Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 
w Wejherowie 
(058) 672 18 60
- Prokuratura Rejonowa w Wejherowie 
(058) 672 98 72
- Sąd Rejonowy w Wejherowie 
(058) 672 23 13
- Areszt Śledczy w Wejherowie 
(058) 672 23 92
- Urząd Skarbowy w Wejherowie 
(058) 677 34 64
- Urząd Miejski w Wejherowie 
(058) 677 70 00
- Urząd Gminy w Wejherowie 
(058) 677 97 01
- Urząd Stanu Cywilnego w Wejherowie (058) 
677 71  31 
- Pomorski Urząd Wojewódzki (paszporty) (058) 
672 45 56
- Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie (058) 
672 21 62 
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
w Wejherowie (058) 572 97 00 
- Informacja PKS (058) 672 29 14 
- Informacja SKM (058) 721 21 70
- Informacja MZK (058) 672 31 38

Czytelnicy pisząOd piątku do piątku
Piątek 27.06.2008 r.
14.00 przegląd piosenki „Bazuna” - Wejherowo, baza „Cedron”
18.00 wystawa „Dni Morza” - WCK
18.00 promocja wspomnień Z. Bladowskiej - Lębork, sala UM
18.00 kaszubski kabaret „FIF” - Wejherowo, biblioteka
19.00 Bruk Festival - Gdynia, klub „Bulaj”
21.00 wieczór z Bollywood - Gdynia, klub „Ucho”
Sobota 28.06.2008 r.
10.00 wycieczka rowerowa wokół Rumi - MDK Rumia
19.00 fi nał „Kaszubskiego Idola” - Wejherowo, amfi teatr
19.00 koncert szant - Gdynia, „Contrast Cafe”
19.00 Bruk Festival - Gdynia, klub „Bulaj”
20.00 koncert reggae - Gdynia, „Ucho”
16.00 koncert „Trubadurów” - Wejherowo, amfi teatr
Niedziela 29.06.2008 r.
14.00 przegląd piosenki „Bazuna” - Wejherowo, baza „Cedron”
19.00 koncert szant - Gdynia, „Contrast Cafe”
20.30 koncert „Dżemu” - Wejherowo, amfi teatr
Poniedziałek 30.06.2008 r.
17.00 warsztaty batiku - WCK
Wtorek 1.07.2008 r.
17.00 warsztaty batiku - WCK
19.00 Bruk Festival - Gdynia, klub „Bulaj”
Środa 2.07.2008 r.
17.00 warsztaty batiku - WCK
19.00 Bruk Festival - Gdynia, klub „Bulaj”
Czwartek 3.07.2008 r.
17.00 warsztaty batiku - WCK
Piątek 4.07.2008 r.
16.00 Open’er Festival - Gdynia, Babie Doły
17.00 warsztaty batiku - WCK
19.30 koncert „Top Trendy” - Sopot, Opera Leśna

Wójt Gminy Linia
ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 
niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako:

dz. nr 198/12 o pow. 1100 m², stanowiąca grunty orne, położona w obrębie 
geodezyjnym LEWINO, gm. Linia, dla której w Sądzie Rejonowym w Wejherowie 
w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW-40213. 
Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 55.000zł – netto

Przetarg odbędzie się w dniu 22 lipca 2008 roku w Sali posiedzeń Urzędu 
Gminy Linia o godzinie 10:00.

Osoby, które chcą brać udział w przetargu zobowiązane są najpóźniej w terminie 
3 dni przed przetargiem wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej 
(z zaokrągleniem do pełnego złotego) w kasie Urzędu Gminy Linia lub na konto 
nr 91832400010011702720000060 z zaznaczeniem numeru działki, którego 
przetarg dotyczy.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Linia w pokoju nr 7.

Ulico-parkingo-chodnik przy Enerdze

Ci nasi kierowcy są fatalni. Przy Enerdze na ul. Przemysłowej 
nie idzie przejść, tak jest zastawiony chodnik samochodami. My 
starzy ludzie nie wiemy, co mamy robić. To niedopuszczalne, że 
na chodniku stoją samochody, a ja stary człowiek 67 lat, muszę 
iść jezdnią, czy to jest normalne? Raz zapisałam sobie numer 
rejestracyjny samochodu i poszłam do straży miejskiej. Później 
otrzymałam odpowiedź, że się nie potwierdziło. Jasne, że się nie 
potwierdziło, bo samochód nie będzie tam stał cały dzień. 
Kiedyś byłam na stażu w Niemczech, jak szłam do miasta to 
schodziłam z takiej górki i jak tylko skręcałam leciutko pod przejście 
dla pieszych, zaraz wszystkie samochody osobowe i ciężarowe się 
zatrzymywały, żeby umożliwić mi przejście. Tam kierowcy mają 
zupełnie inna kulturę. 
Poprosiłam o pomocą Energę, to powiedziała, że 500 metrów dalej 
jest parking. I prawidłowo, ale kierowcom nie chce się tak daleko 
jechać. Muszą pod same drzwi podjechać.

Mieszkanka Wejherowa

W weekend, w nocy z soboty na 
niedzielę mieszkańcy Redy zosta-
li obudzeni odgłosem potężnego 
wybuchu! Okazało się, że to trój-
ka nastolatków chciała wypróbo-
wać - skonstruowany przez siebie 
- ładunek wybuchowy. Chłopcy; 
dwóch braci w wieku 17 i 19 lat 
oraz ich 17-letni kolega, przygoto-
wali „bombę” wcześniej w domu. 
W nocy poszli do lasu, żeby go 
zdetonować. Ale ładunek eksplo-
dował zanim zdążyli uciec. Od-
głos towarzyszący wybuchowi był 
tak silny, iż słyszano go z odległo-
ści 4 kilometrów! - Jednakże nie 
tylko hałas towarzyszył temu eks-
perymentowi. Obrażenia odnie-
śli też i jego twórcy. Jeden z 17-
latków doznał niegroźnych popa-
rzeń twarzy (po opatrzeniu został 
zwolniony do domu), ale jego ko-
ledzy pozostali w szpitalu. Jeden 
ma obrażenia twarzy, drugi ma ob-

rażenia nóg oraz poparzoną twarz 
i oczy - mówi asp. sztab. Wiesław 
Krause z wejherowskiej policji. - 
Przepis na sporządzenie ładunku 
chłopcy najprawdopodobniej ścią-
gnęli z internetu, nie biorąc pod 
uwagę, że informacje zamiesz-
czane w sieci nie zawsze są peł-
ne lub prawdziwe. Z pewnością 
prawdziwe są jednak ich obra-
żenia i rozpoczęte postępowanie 
dotyczące nielegalnego posiada-
nia materiałów wybuchowych.
Po całym zdarzeniu policjan-
ci przeszukali domy chłopców. 
Tam znaleźli kilkanaście pojem-
ników z różnego typu substancja-
mi. Czy są to składniki mogące 
posłużyć wytworzenia substancji 
wybuchowej, odpowie eksperty-
za. Za nielegalne posiadanie ma-
teriałów wybuchowych grozi 8 
lat więzienia.

(TM)

Reda. Jak dzieciaki bawiły się w saperów...

Nocny wybuch
Trójka nastolatków z Redy bawiła się w saperów. Ale ich 
zabawa nie skończyła się dobrze - ładunek eksplodował 
zanim zdążyli uciec. Chłopcy trafi li do szpitala.

I N F O R M A C J A
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomo-
ściami /jednolity tekst Dz.U.Nr 261 z 2004r., poz. 2603, ze.zm./

Starosta Wejherowski
informuje:

że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, w dniu 
20.06.2008 r. wywieszono na okres 21 dni, wykaz nr IV/2008, dotyczący nierucho-
mości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w gminie Choczewo, część 
działki  nr 4/2 obręb Jackowo oraz część działki nr 1/1 obręb Kierzkowo, przeznaczo-
nej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

Kierowca fi ata 126 wpadł w nie-
dzielę w Gościcinie na ul. Sło-
necznej. Złodziej zwrócił uwa-
gę policjantów, bo jechał bar-
dzo szybko. W końcu zaparko-
wał przy sklepie, i gdy zobaczył 
policjantów zaczął uciekać. - Po 
jego zatrzymaniu okazało się, iż 
19-letni mieszkaniec Gościcina 
miał powody niechęci do spo-
tkania z policjantami. Nie tyl-

ko kierował samochodem w sta-
nie znacznej nietrzeźwości, bo 
mając prawie 2 promile alkoho-
lu w wydychanym powietrzu, 
ale i sam pojazd pochodził z kra-
dzieży z terenu Władysławo-
wa – mówi asp. sztab. Wiesław 
Krause z wejherowskiej policji.
Dziewiętnastolatek trafi ł do 
aresztu. Samochód został zabez-
pieczony.      (m) 

Gościcino. Przyszła kryska...

Pijany złodziej 
Nietrzeźwy złodziej samochodowy wpadł w ręce wejhe-
rowskiej policji.

Janowi Zdzisławowi Nowickiemu
Dyrektorowi 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi
wyrazy współczucia

z powodu śmierci matki
składa zespół redakcyjny

Expressu Powiatu Wejherowskiego

Romanowi Świrskiemu
Komendantowi 

Straży Miejskiej w Rumi
wyrazy współczucia

z powodu śmierci matki
składa zespół redakcyjny

Expressu Powiatu Wejherowskiego

Burmistrz Miasta Redy
odwołuje konkurs na stanowisko urzędnicze tj. na sta-
nowisko inspektora w Referacie Urbanistyki  i Architek-
tury w Urzędzie Miasta w Redzie
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Na dzień dzisiejszy we wszyst-
kich kąpieliskach w powiecie 
wejherowskim, które są nadzo-
rowane przez sanepid, woda jest 
przydatna do kąpieli. - Prowa-
dzone od kwietnia badania bakte-
riologiczne i chemiczne potwier-
dzają spełnienie obowiązujących 
norm – mówi Barbara Kluk, Kie-
rownik Sekcji Higieny Komunal-
nej Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Wejhero-
wie.  Każdy kto tylko ma ochotę 
może zażywać kąpieli na terenie 
powiatu wejherowskiego w: Stilo 

i Lubiatowie (kąpieliska morskie) 
oraz nad jeziorami Choczewskim, 
Bieszkowickim, Zawiat, Borowo, 
Wyspowo, Kamień. 
Lokalny patriotyzm nie krępu-
je jednak mieszkańców powiatu 
przed wypuszczaniem się na inne 
tereny. A tam już teraz sytuacja 
jest różna. Nie można, jak infor-
muje Wojewódzka Stacja Sani-
tarno-Epidemiologiczna w Gdań-
sku,  kąpać się w Gdyni Orłowie 
na odcinkach 300 m po obu stro-
nach ujścia rzeki Kaczej (tj. 400 
m od molo w stronę Gdyni i 200 
m od molo w stronę Sopotu) oraz 
odcinkach wód przy ujściach 

rzek, kanałów, przystani rybac-
kich, czy molo. 
- Poza tym warto pamiętać o tym, 
że ciepłe, słoneczne, bezwietrz-
ne dni sprzyjają zakwitowi sinic, 
dlatego warto wtedy obserwować 
wodę i zachować większą ostroż-
ność -  mówi Barbara Kluk. Jeśli 
ktoś z nas zaobserwuje niepoko-
jące zmiany w wodzie, lub w są-
siedztwie kąpieliska powinien to 
zgłosić do sanepidu.

Pomorze. Koniec szkoły, czas wakacji...

Wypoczynek nad wodą
Zaczął się sezon letni. Jeśli ktoś jedzie na dwa miesiące w góry, nie musi czytać tego 
artykułu. Jeśli jednak zostaje na Pomorzu, powinien zainteresować się stanem kąpielisk 
nadmorskich i śródlądowych, bo być może przyjdzie mu zanurzyć w nich coś więcej niż 
spojrzenie. Warto pomyśleć o tym już teraz, bo nie każdy wakacyjny dzień będzie sprzyjał 
zdrowemu rozsądkowi. 

ŁUKASZ BIESZKE

Wybierając się na wakacje warto zabrać ze sobą też zdrowy rozsądek.

Fo
t. 

Fo
t. 

A
nd

rz
ej

 J.
 G

oj
ke

Policjantka, która była po służbie 
około 2. w nocy zauważyła grupę 
nastolatków na ulicy Łąkowej w 
Redzie. Dwójka z nich wyżywała 
się na zaparkowanych pojazdach. 
Kopali je i tłukli w nie rękoma. 
Kobieta powiadomiła dyżurnego 
komisariatu. Na miejsce pojechał 

patrol. Nastolatki zostały wyle-
gitymowane, a dwóch z nich, ci 
którzy kopali auta, zostali zatrzy-
mani. 
Dwójka 16-latków uszkodziła 
trzy samochody. Do tego, jak się 
potem okazało, byli pijani. U Ka-
mila P. badanie wykazało aż 1,4 

Reda. Wandale

Wyżywali się na samochodach 
Dwóch 16-latków trafi ło w poniedziałkową noc na wejhe-
rowską komendę po tym, jak wyżywali się na samocho-
dach w Redzie.

Radny Arkadiusz Szczygieł 
przedstawił nieprawidłowości, 
jakie zaobserwował w ostatnich 
protokołach komisji rewizyjnej. 
Wyszło na to, że komisja wyko-
rzystywała komputery tych, któ-
rych kontrolowała, co w prakty-
ce może wydawać się dziwne. 
Wiceprezydent Kozłowski bronił 
komisji rewizyjnej na zorganizo-
wanej następnego dnia kolejnej 
konferencji. Tłumaczył, że do-
kumentów nie można wynosić z 
urzędu i dlatego komisja musiała 
pracować na komputerach, które 
były na miejscu. 
Poza tym radny Szczygieł podaje, 
że integralną część protokołów 
stanowią podpisane przez prezy-
denta wyjaśnienia. Datowane są 
one na 11 czerwca 2008,a proto-
kół został podpisany 10 czerwca 
2008.  Autorem wersji elektro-

nicznej jest pracownik urzędnik 
UM Wejherowo, była skarbnik 
Miasta Wejherowa Gizela Hen-
ning. Poprawek na każdym z 3 
plików elektronicznych dokony-
wał p. Bogusław Suwara od 24 
czerwca 2008 r. Sekretarz Miasta 
– mówi radny Szczygieł. 
Czy mamy do czynienia z sy-
tuacją, w której kontrolowany 
urzędnik zmienia coś w piśmie, 
oceniającym jego pracę? Wice-
prezydent Kozłowski tłumaczy, 
że nic takiego nie miało miej-
sca, a sytuacja, która zgłosił rad-
ny Szczygieł jest wynikiem tylko 
jakiś drobnych błędów, a nie ce-
lowego działania, które miałoby 
doprowadzić do tego, że organ 
kontrolowany sprawuje nadzór 
nad tym, który kontroluje.

(PR)

Wejherowo. Konferencje w Ratuszu

Kto fałszuje?
Małe zamieszanie zrobiło się 24 czerwca w Ratuszu przy 
okazji konferencji dotyczącej przebiegu kontroli inwestycji 
miejskich z lat 2005-2007.

promila alkoholu w wydycha-
nym powietrzu, zaś u jego kolegi, 
Krystiana B. 0,76 promila. - Sam 
fakt zatrzymania przez policjan-
tów nie ostudził jeszcze zapałów 
Krystiana, który nawet w czasie 
wykonywania czynności policyj-
nych używał słownictwa, które-
go nie ma w słowniku poprawnej 
polszczyzny – mówi asp. sztab. 
Wiesław Krause z wejherowskiej 
policji. Teraz sprawą zajmie się 
do Sąd Rodzinny i Nieletnich.

(TM)

Koziołek miał dużo szczęścia bo 
usiłujących unicestwić go męż-
czyzn zauważyli przypadkowi 
przechodnie, którzy zatrzymali 
przejeżdżający w pobliżu radio-
wóz SM i powiadomili o fakcie 
funkcjonariuszy. Niestety spraw-
ców nie udało się złapać ponie-
waż strażnicy przede wszystkim 
ratowali ledwo żyjącego kozioł-
ka.
Takiego szczęścia zabrakło za-
mordowanym w ubiegłym roku i 
tygodniu psom.

- O makabrycznym odkryciu na-
tychmiast powiadomiliśmy poli-
cję – mówi komendant, która po-
prowadzi dalsze czynności w tej 
sprawie. - Niestety pies nie miał 
chipa identyfi kacyjne, więc nie 
udało nam się ustalić jego właści-
ciela. Biegający przy powieszone 
matce szczeniak trafi ł do schroni-
ska dla zwierząt.
Zwyrodnialcowi – oczywiście 
jeżeli rumskiej policji uda się go 
ustalić – grozi kara do dwóch lat 
pozbawienia wolności.        (ajg)

Makabrycznego odkrycia dokonał w minioną sobotę miesz-
kaniec Rumi.  Na skraju lasu w rejonie ulic Młyńskiej i Św. 
Józefa znalazł powieszoną na gałęzi sukę wokół której bie-
gał przerażony - najprawdopodobniej jej własny-  szczeniak. 
Powiadomił Straż Miejską. To kolejny po ubiegłorocznym 
zatłuczeniu młotkiem psa przez dwóch mieszkańców uli-
cy Dębogórskiej akt ohydnego bestialstwa w tym mieście. 
Również całkiem niedawno trzech mężczyzn próbowało 
utopić w Zagórskiej Strudze młodego koziołka.

Rumia. Powiesili psa na oczach jej szczeniaka 

Zwyrodnialcy wracają
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Mianem „prymicje” od łaciń-
skiego „primitiae” – pierwoci-
ny, pierwsze kłosy plonu, pierw-
sze dojrzałe owoce oznaczamy 
pierwszą mszę świętą sprawo-
waną uroczyście przez nowo wy-
święconego kapłana, neoprezbi-
tera z udziałem społeczności pa-
rafi alnej, z której on pochodzi. W 
uroczystej mszy świętej wzięli 
udział rodzice z najbliższą rodzi-
ną, krewni, zaprzyjaźnieni kapła-
ni, siostry zakonne, ministranci, 
katecheci i nauczyciele neopre-
zbitera oraz przyjaciele szkol-
ni i klerycy z gdańskiego semi-
narium. Ksiądz Michał Lewiński 
mocą Chrystusowego Kapłań-
stwa udzielił wszystkim uczest-
niczącym we mszy świętej uro-
czystego błogosławieństwa. Na 
prymicyjnym obrazku zamieścił 
słowa z księgi Izajasza (43,1) 
Nie lękaj się, bo wezwałem cię 
po imieniu; moim jesteś. 

Franciszek Sychowski

W tym roku abiturienci z Woje-
wódzkiego Zespołu Szkół Poli-
cealnych im. Zdzisława Kietura-
kisa w Wejherowie przystąpili do 
egzaminu w zawodzie: Terapeuty 
Zajęciowego, Technika Masaży-
sty, Opiekuna w Domu Pomocy 
Społecznej, Opiekunki Środowi-
skowej i Asystenta Osoby Niepeł-
nosprawnej. Abiturienci na efekty 
i wyniki swojej pracy potwierdzo-
ne dyplomem zawodowym mu-
szą poczekać niestety aż do końca 
sierpnia. Najzdolniejsi absolwenci 
otrzymują oferty pracy w placów-
kach szkoleniowych już w cza-
sie praktyk zawodowych. Nabór 
do wejherowskiego medyka (nie 
wymagana matura) i oferta bez-
płatnej nauki zawodowej trwa do 
końca sierpnia. Oprócz wymienio-
nych kierunków kształcenia szko-
ła oferuje naukę w długo oczeki-
wanym zawodzie Opiekuna Me-
dycznego w systemie dziennym 
lub zaocznym. Bezpłatne zajęcia 
praktyczne prowadzone są w spe-

Wejherowo.Uroczystość liturgiczna

PRYMICJA W KOLEGIACIE
Niecodzienną uroczystość liturgiczną przeżywała wspólnota p.w. Trójcy Świętej w wejhe-
rowskiej Kolegiacie. Prymicyjną pierwszą mszę świętą odprawił neoprezbiter ks. Michał 
Lewiński z Wejherowa.

Uroczyste błogosławieństwo księdza neoprezbitera w Kolegiacie. 

Wejherowo. Uroczyste zakończenie roku szkolnego

ŚWIADECTWO Z INDEKSEM
Koniec czerwca to tradycyjny czas pożegnania uczniów 
i abiturientów w szkolnych aulach. W wejherowskim 
medyku słuchacze po uzyskaniu absolutorium otrzymują 
świadectwa z indeksem, które dają prawo do egzaminu 
potwierdzającego kwalifi kacje zawodowe. 

cjalistycznych placówkach opie-
kuńczo-medycznych przez wy-
specjalizowaną kadrę nauczyciel-

ską. Szkoła posiada bogaty księ-
gozbiór w bibliotece szkolnej. 

  

Dyrektor Janina Holajn wręcza świadectwo abiturientce medyka.
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Kryminalni z komendy woje-
wódzkiej policji w Gdańsku za-
trzymali Christiana F., który był 
poszukiwany za zachodnią gra-
nica w związku z dokonywaniem 
oszustw na terenie Niemiec. Cho-
dzi o kwotę 30 tys. euro. 
Christian F. ponad 2 lata temu 
przyjechał do Polski ze swoją ro-
dziną. W czerwcu tego roku pro-
kuratura w Niemczech, wydała za 
nim europejski nakaz aresztowa-
nia. To umożliwiło polskiej po-

licji ujęcie mężczyzny. W chwi-
li zatrzymania przebywał w swo-
im domu, który miał w okolicach 
Wejherowa, i w którym ukrywał 
się przed niemieckim wymia-
rem sprawiedliwości. 32-latek 
był całkowicie zaskoczony wi-
dokiem policjantów, i nie stawiał 
oporu podczas zatrzymania. Sąd 
Okręgowy w Gdańsku wydał już 
postanowienie o tymczasowym 
aresztowaniu mężczyzny i jego 
ekstradycji do Niemiec.     (TM) 

Region. Zagraniczny wątek

Niemiec złapany 
pod Wejherowem
Policja nie zdradza, gdzie dokładnie doszło do zatrzymania. 
Ofi cjalny komunikat w tej sprawie mówi tylko o miejscowo-
ści w okolicach Wejherowa. 

- Chcieliśmy, aby Muzyczne Lato miało wielu różnorodnych wyko-
nawców. Odwiedzą nas gwiazdy estrady, ale też mniej znani wyko-
nawcy będę prezentować różnorodne gatunki muzyki tak, aby każdy 
mógł wybrać coś dla siebie - mówi prezydent Krzysztof Hildebrandt, 
z inicjatywy którego Wejherowskie Centrum Kultury organizuje cykl 
Muzyczne Lato, w tym cykl koncertów organowych w kolegiacie.
Podobnie jak w latach ubiegłych koncerty odbywać się będę w każdą 
sobotę i niedzielę. W soboty wykonawcy grać będą w Parku Miej-
skim, a w niedzielę na rynku. Początek zazwyczaj o godz. 18.00.

Wejherowo. Wakacyjny czas

Muzyczne lato
Latem w Wejherowie zagra wiele muzycznych zespołów 
i wykonawców zaproszonych przez WCK na cykl letnich 
koncertów.

Wejherowo. Warsztaty

Batiku
Wejherowskie Centrum Kultury 
zaprasza na letnie warsztaty dla 
dzieci i młodzieży. W dniach 30 
czerwca – 4 lipca br. naukę pro-
wadzić będzie Jolanta Wabik-
Wielgus z Lublińskiej Pracowni 
Batiku. Warsztaty są bezpłatne, 
godziny zajęć dostosowane będą 
do oczekiwań uczestników już po 
zebraniu się grupy.

(PP)

Turystyczna Bazuna
Wejherowska chorągiew ZHP zaprasza na 36. z kolei Bazunę, czyli 
Ogólnopolski turystyczny przegląd piosenki studenckiej. Zabawa od-
będzie się w bazie harcerskiej Cedron i potrwa trzy dni. Rozpocznie 
ją w piątek, 27 czerwca o godz. 19.00 koncert powitalny, który po-
prowadzą Mariusz „Rosół” Ziółkowski i Marek Górski. Na powitanie 
wystąpią: Tomasz Salej, Łukasz Majewski, Waldemar Mieczkowski, 
Marcin Skrzypczak oraz grupy: Pod dudą Krążek, KMT, Verdil van 
Troff, Timur i jego drużyna.                    (PP)

Balex Metal sp. z o.o. jest wio-
dącym producentem materia-
łów budowlanych ze stali w Pol-
sce. W ofercie fi rmy znajdują się 
kompletne rozwiązania i stalowe 
systemy dachowe oraz elewacyj-
ne dla budownictwa mieszkanio-
wego, budownictwa dla fi rm i 
budownictwa rolniczego. Asorty-
ment cieszy się uznaniem klien-
tów w Polsce, Białorusi, Litwie, 
Łotwie, Estonii, Ukrainie, Cze-
chach, Słowacji, Szwecji i Nor-
wegii. Doradztwo i sprzedaż od-
bywa się poprzez własną sieć od-
działów regionalnych, współpra-
cujących dystrybutorów oraz ze-
spół profesjonalnych doradców.
Godło Teraz Polska to prestiżo-
wa nagroda przyznawana najlep-
szym produktom i usługom, które 
dzięki swoim walorom jakościo-
wym, technologicznym i użytko-

Bolszewo. Godło „Teraz Polska  2008” dla Balex Metalu

Najlepsza fi rma
Firma Balex Metal została uhonorowana dwoma prestiżo-
wymi tytułami: godłem Teraz Polska 2008 oraz tytułem Wi-
cemistera Eksportu Innowacji - Technologii - Maszyn 2008. 
Obie nagrody zostały przyznane płytom warstwowym Ba-
lextherm.

wym są wzorem dla polskich pro-
ducentów, usługodawców i insty-
tucji. Kapituła nagrody to uzna-
ne autorytety życia społecznego, 
kulturalnego, gospodarczego, na-
ukowego i politycznego.

(PP)

Prezes Lech Baranowski

Start o godzinie 10. na końcu ul. Nowej w Redzie. Zakończenie spły-
wu - w Rewie na plaży, przy krzyżu, około godziny 15. W 40 kajakach 
popłynie około 80 osób. - Impreza odbywa się od 3 lat, w ramach pro-
mocji spływów kajakowych rzeką Redą - mówi Monika Skarżyńska z 
UM Reda. - Udział w nim wezmą strażacy z OSP Reda i OSP Kosa-
kowo.           (tm)

Reda. Dla zdrowia

III spływ strażaków
Już w najbliższą sobotę odbędzie się III kajakowy spływ 
strażaków rzeką Redą. 

FRANCISZEK SYCHOWSKI
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Podczas części ofi cjalnej wy-
różniono nie tylko strażaków i 
ratowników, ale przedstawicie-
li służb i instytucji, które na co 
dzień im pomagają. Ślubowanie 
złożyło też trzech nowych ochot-
ników, o których powiększyły 
się szeregi OSP. Strażacy zapro-
sili wszystkich uczestnik ów fe-
stynu na grochówkę oraz kiełba-
ski z rożna.
Sobótkowe świętowanie rozpo-
częło się tradycyjnie przemar-
szem ulicami Janowa orkiestry, 
która dała też prawie godzinny 
koncert. Złożyły się na niego za-
równo kaszubskie pieśni ludowe 
jak też światowe przeboje mu-
zyko rozrywkowej. Nim ucichły 
ostatnie takty koncertu do parku 
wjechał 30-metrowy podnośnik 
strażacki z Gdyni, którego zało-
ga zaprezentowała pokaz ratow-
nictwa wysokościowego. W tym 
samym czasie dzieci mogły po-
dziwiać panoramę Rumi z mniej-
szego 18-metrowego podnośni-
ka. Chętnych było oczywiście 
bardzo dużo. 
Sztukmistrz z Giżycka
Po koncercie orkiestry na scenie 
pojawił się tajemniczy Gin Alif – 
Człowiek Guma, zaklinacz węży, 
sztukmistrz. Już sama zapowiedź 
występu iluzjonisty przez Lesz-
ka Winczewskiego - dyrektora 
janowskiego Domu Kultury wy-
wołała niesamowity aplauz pu-
bliczności i nic dziwnego, bo kil-
ka zaprezentowanych przez maga 
„numerów” prawdziwie mroziło 
krew w żyłach podziwiających 
go widzów, nie wspominając o 
tych, którzy zaproszeni przez 
maga do asystowania mu na sce-
nie mieli okazję poleżeć na tłu-
czonym szkle albo być udekoro-
wanym dwiema żmijami pełzają-
cymi po głowie i ramionach. 

Rumia. Sobótkowy jubileusz Ochotniczej Straży Pożarnej

W objęciach pytona
80-lecie swego istnienia obchodzili w miniony poniedziałek strażacy z rumskiej OSP. Ju-
bileuszowe uroczystości obchodzono podczas dorocznego festynu sobótkowego „Pod 
strażacką pompą”. Niespodziewany „atak zimy”, sztukmistrz Gin Alif i jego 5-metrowy wąż 
pyton czy Aneta Florczyk - najsilniejsza kobieta świata to tylko niektóre atrakcje, jakie cze-
kały na Rumian podczas sobótkowej zabawy w Parku Żeleskiego. 

Białe szaleństwo
Nim zakończyła się pierwsza 
część pokazów iluzjonistycz-
nych przez Park  Żelewskiego 
przeszedł niespodziewany „atak 
zimy”. Tu niesamowitą inwen-
cją wykazali się strażacy, wy-
twarzając przy pomocy specjal-
nego agregatu parę setek me-
trów sześciennych piany, w którą 
bez chwili zastanowienia rzucili 
się najmłodsi uczestnicy festy-
ny. Doskonała zabawa trwała do 
chwili, gdy z trawnika zniknę-
ły ostatnie kłęby „białego szleń-
stwa”. Opuszczając scenę Gin 
Alif obiecał, że jeszcze powróci. 
By tradycji festynu „Pod strażac-
ką pompą” stało się zadość spadł 
deszcz. Na szczęście nie była to 
sążnista ulewa i po mniej więcej 
kwadransie pogoda wróciła do 
normy. Na scenie grały już wów-
czas Chrząszcze – śląska kape-
la, która w swym repertuarze ma 
m.in. utwory The Beatles, Czer-
wonych Gitar i innych doskonale 

znanych zespołów, których okres 
świetności przypadł na lata 60. i 
70.
5-metrowy pyton
Gwoździem drugiej części pro-
gramu Gina Alifa ogromny py-
ton, który wbrew pozorom i 
okrzykom przerażenia pań oraz 
młodszej części widowni okazał 
się posłuszny i potulny. Po wy-
stępie sztukmistrz zszedł z pyto-
nem do publiczności i pozostał 
tam przez prawie godzinę. Każ-
dy mógł węża dotknąć, pogła-
skać, uwiecznić na fotografi i. Co 
odważniejsi mogli go nawet po-
trzymać na swych ramionach. Se-
sjom zdjęciowym nie było koń-
ca. Z wężem do zdjęć pozowały 
również kolejny gwiazdy zapro-
szona w tym dniu do Rumi – naj-
silniejsza kobieta świata – strong 
woman Aneta Florczyk i kultu-
rystka oraz mistrzyni fi tnes Do-
rota Galińska. Trzeba przyznać, 
że Anetę Florczyk długą chwilę 
trzeba było namawiać by wzię-

REKLAMA

ła pytona na swe barki. Dopie-
ro magiczne pytanie „boisz się?” 
przekonało strong woman.
Rumscy siłacze
Do swych pokazów najsilniej-
sza kobieta świata, 4-krotna zło-
ta medalistka Mistrzostw Świata 
Strong Woman zaprosiła uczest-
ników zabawy, którzy mieli oka-
zję zmierzyć się z ważącymi w 
sumie 160 kilo walizkami czy 
tzw „wagą płaczu”. Jak się oka-
zało  rumianki i rumianie dosko-

nale poradzili sobie we wszyst-
kich rozegranych konkuren-
cjach. Podczas sobótkowej zaba-
wy wystąpiła jeszcze wspomnia-
na już Dorota Galińska, która 
również zaprosiła do zabawy pu-
bliczność. Na zakończenie festy-
nu zagrała rumska kapela Pół-
tora Gościa. PL. w koncercie ze 
„Ze strażackiej remizy”, na któ-
ry złożyły się przede wszystkim 
piosenki biesiadne, doskonale 
bawiąc publiczność. 

ANDRZEJ J. GOJKE
Sympatyczne miśki... otrzymali komendanci Straży Miejskiej - Roman Świrski i 
policji - podinsp. Marek Bujarski.

Aneta Florczyk, Dorota Galińska oraz Piotr Kwiatkowski (Federacja Strong Man) w 
objęciach 5-metrowego pytona.

Przez Park  Żelewskiego przeszedł niespodziewany „atak zimy”.
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REKLAMA

 Pełen zakres usług księgowych:
 - ryczałty
 - KPiR
 - księgi handlowe
 - kadry
 - ZUS-y
 - rozliczenia VAT

84-200 Wejherowo
ul. Borowiacka 1
tel./fax. 572 64 66
NIP: 587-00-12-811
REGON: 190340910

J. Rewińska, B. Rewińska-Monkos, T. Rewiński
B I U R O  R A C H U N K O W E

ZEFIR

Dyżuruje radny miasta Wejherowa

Arkadiusz Szczygieł
Ostatnia środa miesiąca 15.30 - 16.30
Wejherowo, ul. 3 Maja 4, pokój 134

tel. 058 572 94 51
arekszczygieł@poczta.fm

Poseł Jerzy Budnik
Zaprasza do swojego biura poselskiego
Wejherowo 84-200, 
Plac Jakuba Wejhera 9
Godziny urzędowania:
Poniedziałki i czwartki od 9.00 do 15.00 do odwołania

tel. (58) 672-77-00 
fax (58) 672-77-18

Pomóż Natalii, Twoja złotówka pomoże w jej rehabilitacji, 
dzięki której będzie umiała poruszać się na własnym wózku 

inwalidzkim.

kontakt: 604 219 941 
Numer konta: 68 8350 0004 0000 6543 2000 0120

Kaszubski Bank Spółdzielczy 
w Wejherowie.

Fundacja „Uśmiech dziecka”
ul. Kościuszki 9/4
84-200 Wejherowo

Fundacja „Uśmiech Dziecka”
Kaszubski Bank Spółdzielczy w Wejherowie, Nr 31 8350 0004 

0000 6543 2000 0010 - z dopiskiem 
„dla Natalii Klimczak”
KRS nr. 00000 98397

Możesz pomóc

Burmistrz Miasta Redy
ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze 

w Urzędzie Miasta w Redzie 
 

Stanowisko  podinspektora w Referacie Finansowym.
1.Podstawowe wymagania:
1/ obywatelstwo polskie,
2/ pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3/ niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
4/ wykształcenie średnie lub wyższe o specjalności umożliwiającej wykonywanie 
zadań na stanowisku, 
5/ nieposzlakowana opinia,
6/ co najmniej 3 letni staż pracy, w tym co najmniej 1 roczny staż pracy na stanowisku 
księgowej,
7/ odpowiedzialność,  samodzielność, sumienność, umiejętność pracy w zespole,
2. Wymagania dodatkowe:
1/ znajomość zasad rachunkowości,
2/ preferowanie doświadczenie w pracy na  stanowiskach związanych z prowadzeniem 
księgowości,
3/ dobra umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych.
3. Do zakresu zadań na tym stanowisku należeć będzie głównie:
1/ prowadzenie rachunkowości podatkowej i fi nansowej budżetu,
2/ sporządzenie obowiązującej sprawozdawczości.
4. Wymagane dokumenty:
1/ życiorys (CV),
2/ list motywacyjny,
3/ kserokopie świadectw pracy w przypadku wcześniejszego zatrudnienia,
4/ kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,
5/ kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
6/ kwestionariusz osobowy,
7/ kserokopia dokumentu tożsamości,
8/ oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne i korzystaniu z pełni praw 
 publicznych (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o 
niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
9/ oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku,
10/ inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych 
podanych w ogłoszeniu, a w razie braku takich dokumentów stosowne oświadczenie 
o ich spełnieniu,
11/ referencje (na żądanie).
Przewidywany termin zawarcia umowy o pracę to 1 sierpnia 2008r.
Umowa o pracę będzie zawarta na czas określony 1 roku.
Nie jest możliwe łączenie zatrudnienia w Urzędzie z prowadzeniem działalności 
gospodarczej.
   Wymagane dokumenty takie jak list motywacyjny, życiorys (CV), powinny być 
opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. 
U. z 2002r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 22.03.1990r. o pracownikach 
samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami).
    Wymagane dokumenty, umieszczone w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs 
na stanowisko podinspektora w Referacie Finansowym” należy składać do dnia 14 
lipca 2008r.  na adres: Urząd Miasta w Redzie, ul. Pucka 9, 84-240 Reda, sekretariat 
– pokój nr 23.
   Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą 
rozpatrywane.
   Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej 
na stronie internetowej miasta Redy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w 
Redzie.
                                                                       Burmistrz Miasta Redy
                                                                       mgr inż. Krzysztof Krzemiński

O co w tym wszystkim cho-
dzi?  Intuicja podpowiada mi, że 
nie tylko o prawdę historyczną. 
Gdyby tylko o nią chodziło, au-
torzy książki nie opieraliby się 
wyłącznie na materiałach znale-
zionych w archiwach b. SB, ale 
zweryfi kowaliby je innymi źró-
dłami, relacjami świadków tam-
tych wydarzeń, nie mówiąc o 
tym, że powinni uwzględnić cały 
skomplikowany kontekst tamtej 
ponurej epoki. Tego jednak nie 
zrobili. Pewnie dlatego niektó-
rzy dziennikarze uważają, że to 
nic innego jak haniebny sąd nad 
Wałęsą, a  szerzej nad  III RP. Ich 
zdaniem książka ta powstała na 
polityczne zamówienie środowi-
ska PiS, które nie mogąc odbić 
się od dna chce wrócić do jedne-
go z haseł, które dało mu w 2005 
roku podwójne zwycięstwo wy-
borcze, mianowicie że III RP jest 
karykaturalnym tworem tajnego 
układu (spisku?) byłych esbe-
ków, komunistów i będącego na 

ich usługach Wałęsy. Czy nie tak 
należy odczytać słowa Jarosława 
Kaczyńskiego wypowiedziane w 
tych dniach, że ta książka „przy-
wraca prawdę w życiu publicz-
nym ” (?) i  jest „ciosem w esta-
blishment” (wiadomo jaki!).
 Jeszcze raz okazało się, że 
obiektywnej historii najnowszej 
nie napiszą historycy uwikłani 
w bieżące spory ideowe i poli-
tyczne. Autorzy tej książki nie 
od dziś tak właśnie  są odbierani. 
Nie mam złudzeń - ich najnow-
sza książka ma na celu zniesła-
wienie i obalenie legendy Wałę-
sy, a nie dociekanie prawdy. Je-
żeli tak, to nie powinna jej wy-
dawać, a przez to uwiarygodniać 
państwowa instytucja jaką jest 
IPN. Zgadzam się z Cezarym 
Michalskim, jednym z moich 
ulubionych publicystów, który 
w „Dzienniku” napisał, że Wa-
łęsa i tak ten sąd wygra -  „nie 
dlatego, że jest bohaterem nie-
poszlakowanym, bo takich po-

SĄD  NAD  WAŁĘSĄ
Spór o przeszłość legendy Solidarności, laureata 
pokojowej nagrody Nobla, byłego Prezydenta RP 
Lecha Wałęsy trwa od początku lat 80-tych. Ostat-
nio zaostrzył się  za sprawą fi rmowanej przez IPN 
książki dwóch historyków Sławomira Cenckiewi-
cza i Piotra Gontarczyka – „SB – Wałęsa. Przyczy-
nek do biografi i”. Postawili oni ryzykowną tezę i 
starają się ją w swojej książce udowodnić, że w 
pierwszej połowie lat 70-tych Wałęsa był tajnym 
współpracownikiem SB o pseudonimie „Bolek”. 
Wałęsa temu konsekwentnie zaprzecza i  zapo-
wiada, że wszystkich, którzy będą te oszczerstwa 
powtarzać, poda do sądu.

staci w ogóle w historii nie ma. 
I nie dlatego, ze rozgrywał swoje 
bitwy z politycznymi przeciwni-
kami w dobrym stylu, bo czasa-
mi rozgrywał je w stylu fatalnym 
(…). Wygra dlatego, że boha-
terem po prostu był. Tyle że nie 
czystym jak ze świętych obraz-
ków. Bo PRL nie była świętym 
obrazkiem. Była epoką, w któ-
rej Polacy żyli złamani, bez pań-
stwa, zmuszeni do oportunizmu. 
I właśnie na tym tle Wałęsa się 
buntował, był łamany i buntował 
się znowu. To czyni go jednym 
z wyjątków. Szczególnie przed 
pierwszą „Solidarnością”, kie-
dy wolność w Polsce miała wie-
lu kibiców, ale niewielu kibiców 
wychodziło na boisko”.  Od sie-
bie dodam, że to ci zakomplek-
sieni, sfrustrowani  „kibice” naj-
bardziej go dziś atakują.

                                                                                                      
Jerzy Budnik

                                                                                                   
Poseł na Sejm RP

Archiwalne felietony posła 
można przeczytać na stronie 

www.budnik.pl  
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Nazwa FMK Rafi neria wywodzi 
się z idei „rafi nacji kultury”, czy-
li jej oczyszczania, uszlachetnia-
nia, wspierania wartościowych 
zjawisk w niej zachodzących. 
Tytułowe „młode kultury” zaist-
niały w świecie artystycznym w 
przeciągu ostatnich kilkunastu 
lat, są wciąż niezwykle świeże i 
zaskakujące.
Organizatorom udało się zapro-
sić zespoły, które kilka dni prę-
dzej wystąpią na Heineken Ope-
ner Festiwal – Cool Kids of De-
ath oraz Ścianka.
Festiwal trwa trzy dni, w których 
wystąpi ponad 25 wykonawców. 
W pierwsze dwa dni zaprezen-

tują się polskie ze-
społy grające  rocka 
z domieszką elektro-
niki. Trzeciego dnia 
królować będzie hip-hop. 
Oprócz atrakcji muzycznych 
organizatorzy zadbali o wypeł-
nienie czasu przed południem. 
Pierwszego dnia festiwalu o godz. 
14.00 wykład na temat fi lmów 
dokumentalnych poprowadzi dr 
hab. prof. nadzw. Mirosław Przy-
lipiak (autor ksiązki „Kino sty-
lu zerowego”). Koncerty zaczną 
się o godz. 16 i wystąpią miedzy 
innymi: George Dorn Screams, 
Renton, Pawilon, Gentelman! 
Główną gwiazdą będzie zespół 

Cool 
K i d s 

of Death. 
Drugiego dnia od-

będą się warsztaty fotografi czne 
prowadzone przez Trójmiejską 
Szkołę Fotografi i (chętni mogą 
zapisywać się na stronie: warsz-
taty@rafi neria.net. lub http://
www.tsf.edu.pl/) oraz pokaz fi l-
mów dokumentalnych grupy 
„Paladyni”. Gościem specjalnym 
tego wieczoru będzie holenderski 
zespół z polską wokalistką  Misią 

Reda. Trzydniowe święto muzyki gitarowej i hip-hopowej

RAFINERIA KULTURY
Festiwal Młodych Kultur Rafi neria odbędzie 
się w dniach 10-12 lipca w Redzie. To kolejna 
edycja Redzkiego Festiwalu Niezależnych – 
eReFeN, lecz z nową formułą pod nazwą RA-
FINERIA.

Furtak – Très.B.
Ostatniego dnia już od godz. 
10.00 rozpocznie się graffi ti jam 
z tematem przewodnim „Inter-
pretacja nazwy festiwalu”. Od-
będą się również warsztaty beat-
boxu prowadzone przez Bladego 
Krisa. Na scenie główną gwiaz-
dą wieczoru będzie występ uzna-
wanego za jednego z najlepszych  
raperow  Adama Ostrowskiego 
– O.S.T.R.  Swoja muzykę za-
prezentują także raperzy z Redy 
: Emo („Z perspektywy czasu” ), 
B2R.
Organizatorzy zadbali także by 
dla publiczności dostępne będzie 
strzeżone pole namiotowe.
Ceny biletu to 10 zł na każdy 
dzień oraz w sprzedaży są tak-
że karnety na 3 dni festiwalu po 
25zł.

Joanna Szułczyńska

A wezmą w niej udział m. in. 
szczudlarze na szczudłach oraz 
Baltic Gateway Pstrong Orkie-
stra. Orkiestra ta zainicjuje też 
zabawę w parku półgodzinnym 
koncertem. Po niej w amfi te-
atrze pojawią się: kaszubski ze-
spół Bazuny z Żukowa i zespół 
Pietuchy grający rosyjski folk. 
O godz. 19.00 w ramach jarmar-
ku odbędzie się wielki fi nał kon-
kursu Kaszubski Idol, w czasie 
którego wystąpią fi naliści kon-
kursu z całych Kaszub. Po Idolu 
na scenie zagrają dinozaury pol-
skiej muzyki rozrywkowej - Tru-
badurzy, po czym nastąpi pokaz 
teatru ognia Sombra. Jako ostatni 
zagra zespół bluesowo-rockowy 
Bez Próby. 29 czerwca – w nie-
dzielę, zabawa zacznie się już o 
godz. 13.00. W Amfi teatrze zo-
baczymy program estradowy dla 
dzieci „Co ma piernik do ko-
smity”, następnie zagra zespół 
Czeczel Band, który przybliży 
nam tradycyjny folklor góralski. 
Kolejni wykonawcy to zespo-
ły „Niebieska harfa elektryczna 
Anny Faber z zespołem” z muzy-
ką celtycką i bałkańską oraz Ter-
no z muzyką romską. W trakcie 
koncertów trwać będą konkursy 
dla publiczności oraz odbędzie 
się „gotowanie na polanie” czyli 
przyśpieszony kurs kucharzenia 
z Panem Boczkiem z Kiepskich. 
Pod wieczór sceną zawładnie Ka-
baret Jurki z Poznania, a po nich 
zas zabłyśnie gwiazda wieczo-
ru – supergrupa DŻEM. Zakoń-
czenie jarmarku zaplanowano na 
godz. 22.00. Prócz oferty mu-
zyczno-rozrywkowej uczestnicy 
jarmarku mogą liczyć na atrakcje 
wesołego miasteczka, mała ga-
stronomię i kiermasz rzemiosła 
oraz sztuki.    (PP)

JARMARK 
WEJHEROWSKI
Prezydent miasta Krzysz-
tof Hildebrandt zaprasza na 
dwudniowy, XVIII. Jarmark 
Wejherowski. 28 czerwca – 
w sobotę, jarmark rozpocz-
nie o godz. 16.00 wielką pa-
radą, która przejdzie ulicami 
miast sprzed WCK, poprzez 
rynek do amfi teatru miej-
skiego.

W lipcu Powiatowa i Miejska 
Biblioteka Publiczna organizu-
je dla dzieci Wakacje z Książką. 
Dla najmłodszych będą one pro-
wadzone pod hasłem „Klasyka 
dziecięca zawsze na czasie” w 
gmachu przy ul. Kaszubskiej 14. 
Zajęcie dla dzieci młodszych i 
starszych prowadzone będą rów-
nież w fi lii biblioteki nr 2 miesz-
czącej się przy ul. Ogrody Na-
nickie 12. Spotkania z książką 
odbywają się od poniedziałku 
do piątku w godz. 10.00-12.00.
Przypominamy, że biblioteka za-
inicjowała także wakacyjny kurs 
języka kaszubskiego w ramach 
Letniej Akademii Kaszubskiej. 

(PP)

Wakacje w bibliotece

Niedzielna akcja Była to już 
dwunastą organizowana przez 
burmistrz Elżbietę Rogalę - Koń-
czak. Odbywają się one dwa razy 
w roku – w styczniu i czerwcu. 
Niedzielnej akcji towarzyszyły 
pokazy udzielania pierwszej po-
mocy, prezentowane przez stra-
żaków z Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Rumi. Wszystkim chęt-
nym mierzyli też ciśnienie wo-
lontariusze PCK z Wejherowa.
Krwiodawcy mieli do dyspozycji 
siedem stanowisk. Przez cały czas 
znajdowali się pod fachową opie-
ką dwóch lekarzy i pielęgniarek z 
Oddziału Terenowego Regional-
nego Centrum Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa w Wejherowie. 
Zebrana krew była przewożona 
na bieżąco do Regionalnego Cen-
trum Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa w Gdańsku. Dla dawców 
przygotowano herbatę, kawę i 
gorącą grochówkę oraz upominki 
od sponsorów akcji.
Wśród oddających krew spotkali-
śmy m.in. ks. Piotra Przyborskie-
go – salezjanina z parafi i NMP 
Wspomożenia Wiernych. 
- Jak to w niedzielę jest w para-
fi i co robić – powiedział Expres-

sowi duchowny, - ale znalazłem 
chwilę, żeby odpowiedzieć na 
apel. Krew dla dzieci poszkodo-
wanych w wypadkach podczas 
wakacji jest bardzo potrzebna bo 
ratuje im niejednokrotnie życie.
Ksiądz Piotr zapytany czy bierze 
w akcji po raz pierwszy uśmiecha 
się tajemniczo i wyjmuje legity-
mację honorowego krwiodawcy, 
w której zaczyna powoli brako-
wać miejsca na stempelki. Krew 
oddał w sumie 35 razy, razem ba-
gatela ponad 15 litrów!
19-letni Łukasz Gerych uczy się 
w szkole zawodowej w Redzie 
fachu piekarza. Krew przyszedł 
w niedzielę oddać po raz pierw-
szy.
- Przyszedłem, żeby pomóc, 
może moja krew uratuje komuś 
życie – mówi krótko.
Po raz siódmy krew oddała Ha-
lina Sorn. 
- Przed kilku laty czyjaś krew 
uratowała moje życie, doskonale 
więc zdaje sobie sprawę jak bar-
dzo jest ważne by zawsze było jej 
pod dostatkiem – mówi kobieta
Wiceburmistrz Ryszard Grych-
toł także wziął udział w akcji po 
raz 7. Twierdzi, że krew to naj-
ważniejszy z leków i zapewnia, 
że będzie brał udział w kolejnych 

Rumia. Krew dla dzieci

Dawcy nie zawiedli
38 litrów krwi oddały 84 osoby dla dzieci poszkodowanych 
w wypadkach podczas wakacji oddali rumianie podczas 
niedzielnej akcji honorowego krwiodawstwa w przychodni 
Panaceum, przy ul. Katowickiej w Janowie. W sumie 
chętnych do oddania krwi było więcej, jednak 18 z nich 
zdyskwalifi kowały słabe wyniki badań, którym każdy 
krwiodawca musiał się poddać. Akcja od wielu lat cieszy się 
wielkim zrozumieniem i życzliwością mieszkańców Rumi. 

akcjach.
W przychodni spotkaliśmy także 
burmistrz Elżbietę Rogalę – Koń-
czak, która za naszym pośrednic-
twem Expressu bardzo dziękuje 

wszystkim, którzy odpowiedzieli 
na jej apel i po raz kolejny oddali 
krew na tak szczytny cel. Zachę-
ca też wszystkich do udziału w 
kolejnych akcjach.

ANDRZEJ J. GOJKE

Ks. Piotr Przyborski krew oddawał po raz 35!

Nie zawiodły władze miasta, krew oddał burmistrz Ryszard Grychtoł.
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W konkursie wzięło udział kilka-
naście tysięcy uczniów z Rumi i 
innych miast i miejscowości Po-
morza. Wśród fi nalistów konkur-
su rejonowego znalazło się wie-
lu uczniów z Rumi, najwięcej ze 
szkoły podstawowej nr 9. 
 I miejsce w kategorii szkół pod-
stawowych zajęła Małgorzata 
Bołt ze SP nr 9 w Rumi. Drugie 
miejsca zajęli Ani Łukasiewicz, 
Kasia Warzała, Patryk Wodka, 
Agnieszka Wrotniak, Karol Gór-
ski i Michał Grzenkowicz (wszy-
scy z rumskiej „dziewiątki”)
W kategorii gimnazjów najlepszy 
był Maciej Fijałkowski z gimna-
zjum nr 2 w Rumi, a II miejsce 
przypadło Cyprianowi Kleist z  
Gimnazjum Salezjanów.
W kategorii liceów zwyciężyła 
Katarzyna Wasiuta z Liceum Sa-
lezjańskiego, II – Dora Kassem z 
I LO w Rumi.
W konkursie na etapie diece-
zjalnym pierwsze miejsca zajęli 
uczniowie z Gdańska i Wejhero-
wa. Monika Romanik z Liceum 
Salezjańskiego zdobyła drugie 
miejsce, a Katarzyna Bronk z 
II Liceum Ogólnokształcącego 
w Rumi i Maciej Fijałkowski z 
gimnazjum nr 2 zdobyli wyróż-
nienia.
W czasie konkursu uczniowie 
muszą wykazać się dogłębną 
znajomością  Biblii – odpowia-
dają pisemnie na 30 szczegóło-

wych pytań. Laureaci konkursu 
otrzymują cenne książki, albumy 
i leksykony.
- Przygotowując się do konkursu 
wiele czytałam, pytania były z za-
kresu Ewangelii św. Jana – mówi 
Ania Łukasiewicz, zdobywczyni 
II miejsca na etapie rejonowym i 
fi nalistka na etapie diecezjalnym 
konkursu.
Ania brała udział w wielu kon-
kursach z różnych dziedzin. W 
tym roku szkolnym zdobyła 
wyróżnienie w międzynarodo-
wym konkursie matematycznym 
„Kangur Matematyczny”. Pisała 
testy gramatyczno - językowe w 
międzyszkolnym konkursie języ-
ka angielskiego i zajęła II miej-
sce. Język angielski zna biegle i 
ma nadzieję dostać się do gimna-
zjum nr 4 w Gdyni, przy renomo-
wanej „trójce”. W szóstej klasie, 
którą właśnie ukończyła ma wy-
soką średnią ocen, z wszystkimi 
przedmiotami świetnie sobie ra-
dzi. Jeszcze jako dziecko śpiewa-
ła „Kołysankę” Krystyny Prońko 
w telewizyjnym konkursie „Od 
Przedszkola do Opola”. Uczest-
niczyła też w lokalnym konkursie 
wokalnym dla dzieci „Od Jano-
wa do Opola”. Obecnie dużo się 
uczy, ale znajduje czas na upra-
wianie sportu – grę w siatkówkę 
i pływanie.

Barbara Miruszewska
Ania Łukasiewicz

Rumia. Konkurs biblijny

Nasi w czołówce
Akcja Katolicka w Rumi zorganizowała po raz siódmy na 
szczeblu  rejonowym i po raz czwarty na szczeblu diece-
zjalnym Konkurs Biblijny im. Kardynała Augusta Hlonda, 
salezjanina, metropolity gnieźniensko-warszawskiego i 
prymasa Polski w okresie międzywojennym.
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Ania Łukasiewicz fi nalistka na etapie diecezjalnym konkursu biblijnego.

REKLAMA

Rumia. Kościół Najświętszej Marii Wspomożenia Wiernych

Jubileuszowy koncert
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Jubileuszowy koncert z okazji 70-lecia istnienia chóru Lira.
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Wakacyjna Liga Piłki Nożnej
Wejherowskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycz-
nej zaprasza na rozgrywki Wakacyjnej Ligi Piłki Nożnej 
Drużyn 5-osobowych.
Zawody odbędą się w trzech następujących kategoriach 
wiekowych:

rocznik: 1995 i młodsia) 
roczniki: 1994-92b) 
roczniki: 1991 i starsi  c) 

 
Zgłoszenia i bliższe informacje można uzyskać pod nr 
tel.: 0 603 180 405 w nieprzekraczalnym terminie do 
30 czerwca 2008r.                                                                                                

Tabela końcowa:
Gryf III  6 5-41. 
Gryf II  5 4-22. 
Gryf IV  2 1-23. 
Gryf I  2 1-34. 

Wejherowo. Najmłodsi rywalizowali

Gryfi ada 2008
Na boisku ZSP Nr 4 w Wejherowie odbył się turniej piłki nożnej dla  rocznika 2000 i młodsi, 
pod nazwą GRYFIADA 2008.

W turnieju udział brali najmłodsi 
piłkarze WKS Gryf Wejherowo, 
którzy zostali podzieleni drogą 
losowania na 4 drużyny. Turniej 
wygrał zespół Gryfa III.
Najlepszym bramkarzem turnie-
ju został Michał Ustrowski (Gryf 
I). Tytuł króla strzelców uzyska-
ło dwóch piłkarzy, którzy strzeli-
li po 2 bramki, Aleksander Dorsz 
(gryf III) oraz Bartosz Miszka 
(Gryf II). Najlepszym piłkarzem 
turnieju został Krzysztof Lu-
biewski (Gryf IV).
W trakcie turnieju rozegrano tak-
że mecz rodziców. Wszystkie me-
cze sędziował Sławomir Szmuda, 
któremu dziękują trener i rodzice. 
Na czas trwania turnieju rodzice 
przygotowali dla młodych pił-
karzy i kibiców kiełbaski, napo-
je ciasto, słodycze oraz nagrody 
(puchary, medale, piłki).
Trener Stefan Machaliński pro-
wadzący nabór rocznika 2000 i 
młodsi bardzo dziękuje rodzicom 
za pomoc w organizacji turnieju 
i jego sponsorowanie. Składamy 
podziękowanie dyrekcji ZSP nr 4 
w Wejherowie za pomoc w orga-
nizacji turnieju.

(SM)

Wyniki:
Gryf I – Gryf III 1:3
Gryf II – Gryf IV 1:1
Gryf I – Gryf IV 0:0
Gryf II – Gryf II 3:1
Gryf I – Gryf II 0:0
Gryf III – Gryf IV 1:0

Skład gryfa III:
Foryś Filip (1 bramka), 
Czeczewski Maciej 
(1 bramka), Strzebrakowski 
Ksawery, Dorsz Aleksander 
(2 bramki), Dawid Ruszewski.

Zawodnicy Gryfa III konsekwentnie dążyli do zwycięstwa.
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Losowanie zawodników do poszczególnych drużyn.

8 najlepszych drużyn awanso-
wało do fazy fi nałowej, w której 
systemem pucharowym wyłonio-
no mistrza.
Mistrzem zostały Krokodyle, któ-
rzy w meczu fi nałowym pokonali 
2:0(0:0) Szprotki.
Organizatorem ligi było Wejhe-
rowskie Towarzystwo Krzewie-
nia Kultury Fizycznej.
Wyniki rundy fi nałowej:
-ćwierćfi nały:
Smoki-Polanki 2:0 
(Piotr Petke 2)
Krokodyle - Tygrysy Lamparty-
Gwiazdy 3:1 (Kacper Ziętkow-

ski, Dawid Markowski 2 
– Maciej Marciniak) 
Góra-Goryle  2:0 
(Adam Gorzowski 2)
Szprotki-Harcerska 1:0 
(Karol Albecki) 
- półfi nały:
Krokodyle – Smoki 2:0 
(Kacper Ziętkowski 2)
Szprotki – Góra 1:0 
(Szymon Zieman) 
-fi nał:
Krokodyle – Szprotki 2:0 
(Kacper Ziętkowski, 
Wiesław Trepka)

 (LL)  

Wyniki Turnieju Piłki Nożnej Halowej:
Grupa A
Ekonomia Gdynia- Wybuchowa Mieszanka Reda (1:3)
Biało Zieloni Reda/Wejherowo- KSM Reda (0:3)
Ekonomia- Biało Zieloni (3:0)
KSM- Wybuchowa Mieszanka (2:1)
Biało Zieloni- Wybuchowa Mieszanka (0:2)
KSM- Ekonomia (7:1)
Grupa B
Flamengo Rumia - Bagins Team Rumia (3:0)
KSM 2-Celtic (1:1)
Flamengo- KSM 2 (0:4)
Bagins Team- Celtic (0:8)
Flamengo- Celtic (0:4)
Bagins Team- KSM 2 (1:7)
Półfi nały
KSM- KSM 2 (7:5)
Celtic- Wybuchowa Mieszanka 0:0 k. (3:2)
Mecz o IIIm
Wybuchowa Mieszanka - KSM 2 (3:0)
Finał
KSM- Celtic (2:1)

TKKF. Sport dla wszystkich

Krokodyle mistrzem ligi
Zakończyły się tegoroczne rozgrywki Wejherowskiej Ligi 
Piłki Nożnej TKKF w kategorii rocznika 1995 i młodszych. 
Z zawodach startowało 14 drużyn, które rozegrały mecze 
systemem każdy z każdym. 

Krokodyle cieszyły się ze zwycięstwa, przeciwnik nie zobaczył u nich przysłowio-
wych łez.

Reda. Turniej Piłki Nożnej Halowej

KSM bezkonkurencyjny
Na Hali ZS nr 1 w Redzie MOKSiR w Redzie był organizatorem 
Turnieju Piłki Nożnej Halowej. 

W turnieju wzięło udział 8 
drużyn z Redy, Rumi, Wejhe-
rowa i Gdyni. Zaczęło się od lo-
sowania grup i odbioru przez 
kapitanów zespołów nagród 
niespodzianek od MOKSiR-u. 
Poziom prezentowany przez po-
szczególne zespoły był wyso-
ki; nie brakowało twardej wal-
ki i emocji. Z dobrej strony 
pokazał się bardzo młody zespół 
Wybuchowa Mieszanka, który 
niespodziewanie awansował 
do półfi nału, gdzie dopiero w 

karnych został wyeliminowany 
przez Celtic(seniorów z TPS 
Celtic Reda). W meczu o III 
miejsce Mieszanka Wybuchowa 
kolejny raz zaskoczyła gromiąc 
faworyzowany zespół KSM II 
stosunkiem 3:0. Zdecydowanie 
najlepszym i najbardziej bram-
kostrzelnym zespołem okazał 
się KSM, w którym występowali 
piłkarze MKS Orlęta Reda- 
zasłużenie odebrali Puchar dla 
najlepszej drużyny turnieju. 
Zapraszamy na kolejne turnieje 

organizowane przez MOKSiR- 
na stronie www.moksir.reda.
pl można już znaleźć propozy-
cje turniejów i zajęć sportowych 
dla dzieci i młodzieży na okres 
wakacji.            Konrad Wargin
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OGŁOSZENIA DROBNE:

- SPRZEDAM MIESZKANIE, Rumia  
centrum, 38 m2, 2 pokoje, trzecie piętro, 
budynek ocieplony i monitorowany, winda, 
księga wieczysta. Tel. 0504 619 090.
- WYNAJMĘ LOKAL 42 m2 na biuro i 
gabinet tel. 058 672 45 21
- WYNAJMĘ DZIAŁKĘ o pow. 800 m2 w 
Luzinie, przy dworcu PKP, niezagospodaro-
wana, na min. 10 lat, tel. 058 678 04 17
- DOM Z BALA 100 m2 , Działka 800 m2  

Kębłowo. Tel. 506 077 985, 501 555 819
- SPRZEDAM MIESZKANIE W SIE-
RAKOWICACH, 3 pokoje, spółdzielcze 
wł.zadbane 62m2, parter. Tel.698231462
- WYNAJMĘ POWIERZCHNIĘ USŁU-
GOWĄ, 1 piętro, 320 m2,  na siłownię, 
fi ttnes klub, hurtownię (centrum Wejherowa) 
tel. 602 372 519
- WYNAJMĘ POKÓJ W SOPOCIE, z 
używalnością kuchni i łazienki, cena 400 zł 
za miesiąc tel. 551 50 05
- SPRZEDAM MIESZKANIE, OSIEDLE 
KASZUBSKIE, Osiedle Kaszubskie, 2 po-
koje, 44,7 m2 podłoga - panele, okna PCV, 
195 tys. tel. 662 261 125
- ZAMIENIĘ MIESZKANIE 20,60 m2 na 
podobne w bloku, tel. 698 057 001
- M 4, pierwsze piętro, super punkt, słonecz-
ne, ładny układ, przytulne 
- tel. 058 679 36 56
- SPRZEDAM MIESZKANIE, 2 POKO-
JE, 43 m2 (os. 1000-lecia) po remoncie - 225 
tys. zł tel. 500 174 227
- ZAMIENIĘ M3 (46, 23 m2 ) Os. Chopina, 
osobno kuchnia, łazienka, w-c, spół-lokat. 
na dwa mieszkania 602 513 276
- WYNAJMĘ DOMEK NAD JEZIO-
REM. Okolice Przywidza ....50 PLN za 
dobę, tel. kom. 600956347
- SPRZEDAM DZIAŁKĘ 2500 m2 LUZI-
NO, dobra lokalizacja, warunki zabudowy. 
Tel. 058 678 22 62 (mieszk. - usługowe)
- SPRZEDAM dom, bliźniak - Gdynia Kar-
winy, 580 tys., tel. 505 020 832
- KUPIĘ pomieszczenie do 40m2  na lokal 
mieszkalny lub część budnyku na terenie 
gminy Szemud, tel. 506 630 547
- WYNAJMĘ pokój przy rodzinie z dostę-
pem do pomieszczeń sanitarnych.
 Tel. 668 764 620
- WYNAJMĘ MIESZKANIE 39,2 m2 
wejherowo os.kaszubskie 24/11  umeblowa-
ne częściowo  600 zł plus wszystkie opłaty; 
tel. 604720488/18,00-20,00/
- SPRZEDAM DOM w Luzinie, blisko 
centrum, o pow. 124 m2 cena 395 tys. zł cał-
kowicie podpiwniczony z garażem tel. 668 
319 068, 784 008 893
- SPRZEDAM MIESZKANIE M5 - 68m2, 

4pokoje Gdańsk - Żabianka z widokiem na 
morze. tel. 0 501 365 800
- POSZUKUJĘ MAŁEGO MIESZKA-
NIA/KAWALERKI w Rumi lub w Redzie 
do wynajęcia. Tel. 608-327-195.
- WYNAJMĘ MIESZKANIE  plus wyna-
grodzenie za całodobową opiekę nad chorą 
leżącą na Alzheimera. Gdańsk-Oliwa tel.
kom. 0501504852
- SPRZEDAM MIESZKANIE (60.01m), 3 
pokoje, czwarte piętro, płyta. Wejherowo,
Osiedle Chopina, tel. kom. 511148861, sol-
car@op.pl

- WOLNA, 59 LAT, POZNA PANA nieza-
leżnego, zmotoryzowanego z okolic Wejhe-
rowa-Pucka. tel. 517 381 700
- BASIA, LAT 44 SZUKA PARTNERA 
NA DOBRE I ZŁE z Wejherowa i okolic. 
tel. 698 057 001
- WDOWA 55 LAT, SZCZUPŁA, NIE-
ZALEŻNA FINANSOWO, ZADBANA, 
pozna pana w odpowiednim wieku. 
tel. 058 671 59 53
- WDOWA 57 LAT, POZNA WDOWCA 
KULTURALNEGO, partnera na dobre i 
złe, niezależnego, zmotoryzowanewgo z 
okolic trójmiastatel. 504 405 804
- ROZWÓDKA (31 L.), DWOJE DZIE-
CI, POZNA PANA do 38 lat, niezależnego, 
zmotoryzowanego z okolic trójmiasta, tel. 
504 384 700
- WOLNY, 34 LATA, BEZ NAŁOGÓW, 
pozna panią niezależną fi nansowo, zmotory-
zowaną z trojmiasta 502 975 622
- KAWALER, 36 lat, 178 cm wzrostu, 
przystojny, zaradny, bez nałogów, wierzący, 
nieprzeciętny, pozna panią do 31 lat tel. 
0605 574 971
- WOLNY 34 LATA POZNA PANIĄ 
z Wejherowa lub okolic, tel. 721 623 974
- AS, lat 40, miły, sympatyczny, szczery, 
młody duchem i ciałem, ceniący szczerość. 
Pozna Panią do 35 lat, szczupłą, miłą, sym-
patyczną, tel. 513 602 403
- KAWALER, 27 lat, 178 cm wzrostu, 
przystojny, zaradny, pozna Panią do 30 lat, 
miłą, tel. 667 156 830
- WOLNY, 52 lata, pozna miłą Panią w 
wieku stosownym, z okolic Redy, Rumi, tel. 
506 841 925

- SPRZEDAM SUZUKI SWIFT 1,3, 1997 
r., sedan czerwony, 1 właściciel, komplet kół 
zimowych 66 000 km, 6 000zł
tel. 662072898, 058 3511468
- SPRZEDAM! CHRYSLER  VOYAGER  

NIERUCHOMOŚCI

2,5 TD - SUPER OKAZJA!!! Granatowy , 
welurowa tapicerka. Tempomat, klima-
tyzacja,elektryczne szyby, lusterka, radio 
cd, Rok prod.  1997, Przebieg 170 tys. 
Zużycie paliwa  8 - 10 l/100 km. Możliwość 
wystawienia f-vat. Cena  16 tys. Pln  - do 
negocjacji TEL : 604 541 803
- SPRZEDAM! DAEWOO NEXIA GLX 
1,5, 1996, pierwszy właściciel, komplet 
opon zimowych, wspomaganie kierownicy, 
alarm, immobilizer, central, 220 000 KM, 2 
500 zł, tel. 0 602 123 062
- SPRZEDAM VW POLO 1,4 1999 r. 
Czarny, AA, CD, EL, ES, RK, PPx2, SD, 
AF, 13 000 zł, 150 tys. km, tel. 502 561 653, 
Rumia
- SPRZEDAM ELEGANTA rok 1999, 
przerobionego na quada, sprawny technicz-
nie, kolor wojskowy, tel. 0503 857 934
- SPRZEDAM SUZUKI SWIFT, 97 r., 1,3 
GLX 5 drzwi, AF, AA, RM, ES, P, EL stan 
bardzo dobry, ubezpieczony, 
cena 4 500 zł, tel. 506 521 300
- MOTOROWER KTM niemiecki, 50 poj, 
2 biegi, sprowadzony, stan bdb cena 800 zł, 
tel. 058 678 02 72
- SKODA FELICJA  1,3 MPi 2002 r,, stan 
bdb 113 tys. km przebiegu, cena 7 tys.
tel. 664 664 558
- SPRZEDAM FIAT PUNTO 75SX rok 
prod.1997,140000km, 75KM, poj.1,2, kolor 
zielony (verden garden), lakier metalik, 
cent.zamek, imobilaiser, szyby opuszcza-
ne elekt., radio-cd, 2kpl. ogumienia, stan 
techniczny bdb, cena 7000zl. RUMIA, tel.: 
+48501163690
- SPRZEDAM Opla Vectrę 1.6 benz, 1993 
r., jeden właściciel 3500 zł tel. 668 319 068, 
784 008 893
- FIATA PUNTO sprzedam, 75SX rok 
prod.1997,140000 km, 75KM, poj.1,2, kolor
zielony (verden garden), lakier metalik, cent.
zamek, imobilaiser, szyby opuszczane elekt., 
radio-cd, 2kpl. ogumienia, stan techniczny 
bdb, cena 7000 zl. RUMIA,
 tel.: +48501163690
- SPRZEDAM JAWĘ, rok prod. 1958 z 
dokumenacją, tel. 8885333447, Luzino
- SPRZEDAM OPLA CORSĘ B12 z 1994 
r. 5 drzwi, niebieski metalik, przebieg 122 
tys. książka serwisowa, przegląd i OC do 
12.01.2009 Łęczyce, tel. 602 820 284
- SPRZEDAM RENAULT R19   poj.1,4  
rok prod 1995 benzyna/gaz cena 3700,00
tel.kont. 0501504852

- TECHNIK EKONOMISTA, znajomość 
programów komputerowych, 28 lat, znajo-
mość worda, exela, płatnika, szuka pracy w 
domu, tel. 696 584 387
- SZUKAM PRACY W SALONIE SA-
MOCHODOWYM. Licencjat z admini-
stracji, prawo jazdy, znajomość programów 
komputerowych, odbyta praktyka, tel. 601 
689 788

- ANGIELSKI - nauka, konwersacje.
Tel.058-671-81-31
- WYKAŃCZANIE WNĘTRZ, cekolowa-
nie malowanie, tel. 504 597 997

- SPRZEDAM SUKNIĘ ślubną na szczupłą 
i niską osobę. 
Tel. 500 716 964, 058 778 16 19
- SPRZEDAM PIEC OLEJOWY „wolf” 
pełen automat, palnik typu  „giersz” + 2 
zbiorniki plastikowe 1500l.
Tel.0-604-672-760
- SPRZEDAM ROŻEK DO CHRZTU, 
biały-atłasowy, ładnie zrobiony, nowy w 
cenie 35 zł. Tel. 058 678 04 17
- PRZYJMĘ PRALKĘ STARĄ automat 
na chodzie i piecyk gazowy do naprawy 
(ścienny), tel. 0501 834 279
- SPRZEDAM WÓZEK GŁĘBOKO-
SPACEROWY dwa odcienie zieleni, pom-
powane koła, nosidełko dla niemowlaka, 
pokrowiec na nóżki, pokrowiec przeciw-
deszczowy, moskitiera, przekładana rączka. 
Tel. 694-092-928
- SPRZEDAM TANIO PIECYK GAZO-
WY na wodę (Junkers) tel. 692 604 169
- SPRZEDA M HARMONIĘ GUZI-
KÓWKĘ, małą, nową - GCF METEOR 
tel. 505 083 344
- SPRZEDAM: SUSZARKA DO BIELI-
ZNY-BĘBNOWA PRIVILEG T3018, elec-
tronik, pełen program 20-60 minut, 5kg. 
tel.604-672-760
- SPRZEDAM SUKNIĘ ŚLUBNĄ, biała 
rozm. 40/42 na 164, 1 tys. cena do negocja-
cji. tel. 504 905 805
- SPRZEDAM BIURKO KOMPUTERO-
WE dł 130 cm i szafkę z dwoma pólkami dł. 
60 cm w kolorze ciemna wiśnia. Stan bardzo 
dobry. Cena 150 zł., tel. 0-691-679-904
- ODKUPIĘ NIEDROGO STYROPIAN 
12 CM GRUBY. Najlepiej z terenu Wejhe-
rowa i Redy, tel. 501 834 279
- SPRZEDAM UŻYWANĄ LODÓWKĘ 
W DOBRYM STANIE I PRALKĘ AU-
TOMATYCZNĄ, tel. 058 672 68 60
- OKNA SKRZYNKOWE I SAME 
SKRZYDŁA większą ilość z demontażu w 
dobrym stanie tanio sprzedam.
 tel. 509 575 862
- SPRZEDAM ROWER GÓRSKI z amor-
tyzatorami i hamulcami tarczowymi, kolor 
czarno-żółty, stan bardzo dobry, zadbany, 
ul.Kochanowskiego 7, Bolszewo, 
tel. 0 508 071 565
- SPRZEDAM DRZWI POKOJOWE 
OSZKLONE 80 cm i łazienkowe z okien-
kiem 70 cm (bez ościeżnicy), 
tel. 058 672 46 48
- PIEC KAFLOWY Z KORONĄ 
dam rozebrać (z wywiezieniem gruzu) 
Tel.0502351988
- SPRZEDAM FOTEL DO MASAŻU, 
dużo programów, z podnóżkiem, model 
4000, cena 2000 zł, tel. 551 50 05

- SPRZEDAM, FOTELIK NA ROWER, 
55 zł, tel. 511 485 822
- SPRZEDAM KUCHENKĘ GAZ-E-
LEK. AMICA, stan db, termoobieg 320 zł, 
tel. 511 485 822
- SPRZEDAM LODÓWKĘ, 140 cm, 200 
zł, tel. 511 485 822
- MAŁĄ LODÓWKĘ niedrogo kupię, 
tel.698 057 001
- SPRZEDAM ROWEREK, kółka boczne 
stan db., 160 zł tel. 511 485 822
- SPRZEDAM SOFĘ 2 osob., rozkłądana, 
stan db. 300 zł tel. 511 485 822
- SPRZEDAM PIEC GAZOWY na butlę 
200 zł tel. 511 485 822
- SPRZEDAM ŁÓŻECZKO, trzy pozio-
mowe, białe 150 zł tel. 511 485 822
- SPRZEDAM TANIO SOFĘ  dwu osobo-
wą ze skrzynią, stolik z szybą, dwa foteliki, 
stolik RTV - 1000 zł 
tel. 510 501 955
- SPRZEDAM FOTEL DO MASAŻU 
duża ilość programów, podnóżek, model 
4000, cena 2500 tel. 551 50 05
- SPRZEDAM PONTON WĘDKARSKI, 
nowy z wytrzymałego materiału 
tel. 0503 857 934
- SPRZEDAM ROŻEK DO CHRZTU, 
raz założony, atłasowy, dla chłopca i dla 
dziewczynki, cena 20 zł tel. 512 918 442
- PRZYJMĘ REKLAMĘ na działkę nie-
zagospodarowaną w Luzinie, przy dworcu 
PKP, w dobrym punkcie tel. 512 918 442
- SPRZEDAM FOTEL LECZNICZY 
model 4000 z różnymi funkcjami, cena 2000 
zł, tel. 602 478 830
- PRZYJMĘ KUCHENKĘ GAZOWĄ 
(w miarę dobrym stanie, może być zepsuta), 
najlepiej z terenu Wejherowa lub Redy tel. 
0501 834 279
- PRZYJMĘ STARĄ KUCHENKĘ 
MIKROFALOWĄ na chodzie. Najlepiej z 
terenu Wejherowa tel. 0501 834 279
- SPRZEDAM 4 ALUFELGI, rozstaw 
4x100, ET 38, 7Jx15H2 8 - ramienne, razem 
z oponami 195/50/15 komplet 1200 zł, tel. 
664 929 923
- SPRZEDAM, okazyjnie chłodziarko-
zamrażarkę,posiada 2 niezależne agregaty-
,kompletna, jedynie uszkodzony regulator 
temperatury chłodziarki, cena 150 zł 
tel.0600243070
- ODDAM w dobre ręce udomowionego 
rudego kota. Wejherowo, tel. 607085533
- SPRZEDAM telefon komórkowy dla 
dzieci i nie tylko „ALCATEL”, 40 zł 
tel. 698 057 001
- KUPIĘ niedrogo szafki kuchenne lub 
przyjmę, z transportem tel. 698 057 001 
- SPRZEDAM alufelgi borbety 4x100, 
225/45/16 z oponami z szerokim rantem, 
komplet 1700 zł, tel. 782 168 317
- SPRZEDAM Drzwi łazienkowe “Bulaj” 
osiemdziesiątki prawe, kolor wenge (ciemny 
brąz), ościeżnica regulowana, nowe, tel. 501 
274 733

PRACA

MOTORYZACJA

TOWARZYSKIE

REKLAMA/ OGŁOSZENIE

INNE
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06:00     Kawa czy herbata?
08:00     Wiadomości, Pogoda
08:15     Kwadrans po ósmej
08:30     Świnka Peppa - serial anim.
08:35     Owocowe ludki 
 - serial anim.
09:05     Moliki książkowe
09:25     Kuchcikowo - pr. dla dzieci
09:40     Angielski z Jedynką
09:45     Tam i z powrotem - serial
10:15     Szkoła złamanych serc 
11:00     Kuchnia z Okrasą 
11:25     Moje smakołyki - cykl dok.
11:35     Telezakupy
11:55     Był taki dzień - felieton
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes - magazyn
12:20     Plebania - telenowela
13:10     Siódme niebo - serial
14:00     Klan - telenowela 
14:25     Psi psycholog - reportaż
15:00     Wiadomości
15:10     Don Matteo - serial
16:05     Jaka to melodia?
17:00     Teleexpress
17:20     Celownik - magazyn
17:30     Przebojowa noc 
17:40     Moda na sukces - serial
18:35     Śmiechu warte
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości
20:05     MŚ w rajdach terenowych
20:20     Nagroda Mediów  
 Publicznych „OPUS” 
21:20     Quest - fi lm sensacyjny
23:00     Glina - serial kryminalny
23:55     Wysokie obcasy - fi lm  
 obyczajowy,Hiszpania/ 
 Francja

05:35     Statek miłości - telenowela
06:25     Smaczne Go! - magazyn kulinarny
07:10     Telezakupy
07:25     Dinotopia - serial przygodowy
08:15     M jak miłość - odc. 208
09:05     Barwy szczęścia - serial obyczajowy
10:05     Egzamin z życia - serial 
10:50     Święta wojna - serial
11:20     Córki McLeoda - Australia 2001
12:05     Harry i Hendersonowie 
 - serial komediowy 
12:30     Prywatne życie surykatek 
 - serial dokumentalny
13:00     Krzyżacy cz. II 
 - fi lm fabularny, 1960
14:20     W pogoni za Angeliną 
 - fi lm dokumentalny
15:10     Gliniarz i prokurator
 - serial sensacyjny
16:00     Na dobre i na złe 
 - serial
16:55     MASH 
 - serial komediowy
17:50     Festiwal dobrego humoru
18:00     Program 
18:30     Panorama
19:05      Wideoteka dorosłego człowieka
20:10     Świry - widowisko
21:05     Hity na czasie - pr. muzyczny
22:55     Podkomisarz Brenda Johnson 
 - serial policyjny
23:45     EUROexpress - magazyn
24:00     Panorama
00:20     Krwawy Romeo 
 - fi lm sensacyjny, 
 USA/Wlk. Bryt. `94
02:05     Klucz do Rebeki 
 - fi lm fabularny, USA 1985
03:45     Zakończenie dnia

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

05.15     Sztukateria – magazyn 
05.40     Gram.Tv – program muzyczny 
06.05     Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa  
 Polski - Rajd Polski  
06.35     Muzyczne listy – magazyn muzyczny 
07.40     TV Market
08.15     Kasa Na Bank 
 – program interaktywny
09.15     Pokemon – serial animowany 
09.45     Zbuntowani – serial obyczajowy 
10.45     mała Czarna – talk show 
11.45     Sidła miłości – serial fabularny
12.45     Galileo – program naukowy 
13.45     Gram.tv – program muzyczny 
14.15     Wygraj fortunę – teleturniej 
15.15     Saint Tropez – serial obyczajowy
16.25     Zbuntowani – serial obyczajowy
17.30     World Grand Prix: Polska 
 – Dominikana
19.30     Cudowne lata – serial obyczajowy
20.00    Bunty i Babli – komedia przygodo- 
 wa, Indie, 2005. Para głównych  
 bohaterów, Bunty (Abhishek  
 Bachchan) i Babli (Rani Mu- 
 kherjee), to niepoprawni marzy-
 ciele, beztroscy, zwariowani  
 i niezwykle pomysłowi. Pragnąc  
 urozmaicić swe nudne, mało 
 miasteczkowe życie, wyruszają  
 w podróż po Indiach, po drodze  
 oszukując i naciągając kogo  
 się da. Robią to jednak z  
 wyjątkowym wdziękiem, a do  
 tego pozostają nieuchwytni,  
 dzięki czemu zyskują miano  
 najsłynniejszej pary w kraju.
21.45     Jerycho – serial sensacyjny
22.45     Włatcy móch – serial animowany
23.15     Nienasyceni – fi lm sensacyjny USA                     

05:00     Music Spot, odc.237
05:30     Wstawaj! Gramy!, odc.570
06:15     Muszkieterowie
  - nowe pokolenie
07:15     TV Market
07:30     Wielka Wygrana, odc.276
08:20     Arabela, odc.5
09:00     Słodkie zmartwienia, odc.5
09:30     Czarodziejki, odc.56
10:30     Beverly Hills 90210, odc.101
11:30     Samo życie, odc.1130
12:00     Rodzina Duque, odc.3
13:00     Dom nie do poznania
14:00     Pierwsza miłość, odc.735
14:45     Świat według Bundych
15:15     Świat według Bundych
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja
16:30     Grasz czy nie grasz, odc.40
17:30     Benny Hill, odc.6
18:00     Pierwsza miłość, odc.736
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, 
 - serial odc.1131
20:00     World Grand Prix siatkarek 
 - mecz Polska-Dominikana
21:30     Koncert z Płocka
22:00     Studio Lotto
23:45     Szczury; USA, 2002; r. John Lafi a;  
 w. Mädchen Amick, David  
 Wolos-Fonteno, Vincent Spano,  
 Shawn Michael Howard,  
 Daveigh Chase Thriller/horror. 
01:15     Miasto zwycięzców, odc.127
02:45     Zakazana kamera, odc.91
04:45     Nocne randki

04:50     Uwaga! 
 - magazyn reporterów
05:10     Telesklep
06:05     Hej-nał show 
 - p rogram rozrywkowy
07:00     Szczenięce lata Toma i Jerrego 
 - serial animowany, USA
07:50     Mamy Cię 
 - program rozrywkowy
09:10     W 11 Wydział śledczy - serial  
 fabularno - dokumentalny
09:45     Telesklep
10:45     Sąd rodzinny - serial fabularno 
 - dokumentalny
11:40     Fabryka Gry - pr. interaktywny
12:40     Detektywi - serial fabularno 
 - dokumentalny
13:10     Na Wspólnej - serial obyczajowy
14:25     Inwazja - serial S-F, USA
15:20     Agenci NCIS 
 - serial sensacyjny
16:15     Rozmowy w toku - reality show
17:25     Sędzia Anna Maria Wesołowska
18:25     Detektywi - serial fabularno 
 - dokumentalny
19:00     Fakty 
19:30     Sport
19:40     Pogoda 
19:50     Uwaga! - magazyn reporterów
20:00     Święty 
 - fi lm sensacyjny, USA, 1997
22:25     Nocny jastrząb - fi lm sensacyjny,  
 USA, 1981
00:30     Strefa zniszczenia 
 - fi lm sensacyjny, Kanada, 2002
02:15     Wrzuć na luz 
 - pr. rozrywkowy
03:15     Telesklep 
03:40     Uwaga! - magazyn repoterów

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

REKLAMA

Łącznie w 16 kategoriach (12. 
OMMW i 4. MP)  wystartowało 
141 zawodników.  Najmłodszy z 
nich miał 6 lat, a najstarszy – Jan 
Biełous z PKW LA Sopot... 71!.  
Tradycją stało się już, że pod-
czas wybrzeżowej imprezy roz-
grywane są 4. biegi zaliczane do 
Mistrzostw Polski. Na ich starcie 
stanęło 60. zawodników z Polski 
i Litwy. Najbardziej atrakcyjny-
mi biegami były oczywiście dy-
stansy 20 km. seniorek i senio-
rów na trasie których podziwiać 
można było czołówkę polskich 

chodziarzy z Sylwią Korzeniow-
ska (siostrą Roberta Korzeniow-
skiego) oraz Grzegorzem Sudo-
łem, Rafałem Fedaczyńskim, Ra-
fałem Augustynem i Jakubem Je-
lonkiem, których zobaczymy na 
arenach Igrzysk Olimpijskich w 
Pekinie.
Podczas rozdania medali i nagród 
wyróżniono również Jolantę Król 
z rumskiego MOSiR, która otrzy-
mała pamiątkowy medal w uzna-
niu zasług w wieloletniej organi-
zacji Mistrzostw Polski Wetera-
nów tej dyscypliny.                (at)

Rumia. Rywalizowali chodziarze

Olimpijczycy w Rumi
Agnieszka Dygacz (AZS AWF Katowice) i Grzegorz Sudoł (AZS AWF Kraków) zostali mi-
strzami Polski w chodzie sportowym na dystansie 20 km. Rozegranych podczas VIII Otwar-
tych Międzynarodowych Mistrzostw Wybrzeża w Rumi. Kibice lekkoatletyki mieli w niedzie-
lę niepowtarzalną szansę obejrzenia zmagań czołowych polskich chodziarzy, z których aż 
sześcioro uzyskało wcześniej kwalifi kacje olimpijskie i pojedzie w lipcu do Pekinu.

   20 km - seniorki
1. Agnieszka Dygacz (AZS AWF Katowice)  1:34.57
2. Katarzyna Kwoka (Resovia Rzeszów)    1:36.34
3. Paulina Buziak (Sokół Mielec)        1:40.44
4. Lucyna Chruściel (AZS AWF Kraków)    1:42.18
5. Agnieszka Szwarnóg (AZS AWF Kraków)  1:42.27
6. Anna Osmysz (AZS AWF Kraków)         1:48.38
...
Sylwia Korzeniowska (Lille Metropole Tourcoing) 
1:35.26

   20 km - seniorzy
1. Grzegorz Sudoł (AZS AWF Kraków)      1:23.01
2. Rafał Fedaczyński (AZS AWF Katowice) 1:23.44
3. Rafał Augustyn (AZS AWF Kraków)      1:24.00
4. Jakub Jelonek (AZS AWF Kraków)       1:25.24
5. Łukasz Nowak (AZS Poznań)            1:29.38
6. Rafał Goławski (WLKS Siedlce)        1:30.55

Jolanta Król wyróżniona pamiątkowym medalem za organiza-
cję Mistrzostw Polski Weteranów w Chodzie Sportowym.Bieg na 20 km z czołówką polskich chodziarzy.
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05:40     Statek miłości - telenowela
06:30     Smaczne Go! - magazyn kulinarny
07:10     Telezakupy
07:30     EUROexpress - magazyn
07:40     Przystanek praca
07:55     Kacper - serial animowany
08:20     M jak miłość - serial obyczajowy
09:10     Barwy szczęścia - serial obyczajowy
10:10     Egzamin z życia - serial
11:00     Sąsiedzi - serial komediowy
11:30     Córki McLeoda - serial obyczajowy 
12:20     Harry i Hendersonowie 
 - serial komediowy
12:40     Jesteś tym co jesz 
 - serial dokumentalny
13:15     Znaki czasu - magazyn
13:35     Chińscy milionerzy 
 - fi lm dokumentalny
14:10     Dubidu - quiz muzyczny
15:10     Gliniarz i prokurator 
 - serial sensacyjny, USA
16:05     Na dobre i na złe - seria
17:00     MASH - serial komediowy, USA `74
17:50     Dwójkomania
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
18:55     Sport Telegram
18:58     Pogoda
19:00     Moja rodzinka - serial, Wlk. Bryt. 
19:40     Biuro kryminalne - serial 
20:10     Dr House - serial obyczajowy
21:05     Ofi cer - serial
22:10     Agata kontra Agata - fi lm sensacyjny
24:00     Panorama

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05.15     Pogromcy hitów 
 – program rozrywkowy 
05.30     Wielkie Happy Hour – informacyjny  
 program rozrywkowy 
06.20     Sztukateria
06.45     Muzyczne listy – program muzyczny 
07.50     TV Market
08.25     Kasa Na Bank – program rozrywkowy 
09.25     Pokemon – serial animowany 
09.55     Zbuntowani  serial obyczajowy  
 Meksyk 2004 r.
10.55     Idol – reality show
11.55     Sidła miłości – serial fabularny
12.55     Sci-fi  zmienia życie: Faceci w czerni   
 fi lm dokumentalny  
13.55     Kinomaniak – magazyn fi lmowy 
14.25     Wygraj fortunę – teleturniej 
15.25     Hell’s Kitchen od kuchni 
 – reality show  
16.20     Cudowne lata – serial obyczajowy 
16.50     Saint - Tropez – serial obyczajowy
18.00     mała Czarna – talk show
19.00     Zbuntowani – serial obyczajowy  
20.00     Cuda – serial sensacyjny 
21.00     A jednak grunt to rodzinka – kome- 
 dia familijna USA 1996   
 Rodzina Bradych: Mike i  
 Carol oraz szóstka dzieci z ich  
 poprzednich małżeństw, miesz- 
 ka w wygodnym domu na  
 przedmieściach. 
22.50     24 godziny – serial sensacyjny
23.50     Big Brother V 
00.50     mała Czarna – talk show

 
 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04:50     Uwaga! - mag. reporterów
05:10     Telesklep
06:05     Hej-nał show - program rozr.
07:05     Szczenięce lata Toma i Jerrego 
 - serial animowany
07:35     Taniec z gwiazdami 
 - pr. rozrywkowy
09:45     Telesklep
10:45     Sędzia Anna Maria Wesołowska
11:40     Fabryka Gry - pr. interaktywny
12:40     Detektywi - serial dokumentalny
13:10     Na Wspólnej - serial obyczajowy
14:25     Inwazja - serial S-F, USA `05
15:20     Agenci NCIS - serial sensacyjny
16:15     Rozmowy w toku - reality show `07
17:25     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 - serial dokumentalny
18:25     Detektywi - serial fabularno 
 - dokumentalny
19:00     Fakty, Sport, Pogoda 
19:50     Uwaga! - mag. reporterów
20:15     W 11 Wydział śledczy 
 - serial fabularno - dokumentalny
20:55     Krok od domu 
 - serial kryminalny, USA
21:55     Dowody zbrodni
 - serial kryminalny, USA 
22:55     Kuba Wojewódzki -talk show
23:55     Tajemnice Smallville 
 - serial S-F, Kanada `04
00:55     Co za tydzień - magazyn
01:20     Uwaga! - mag. reporterów
01:40     Wrzuć na luz - program rozrywkowy
02:40     Telesklep

05:15     Moda na sukces - serial
06:00     Kawa czy herbata?
08:00     Wiadomości, Pogoda
08:15     Kwadrans po ósmej
08:30     Świnka Peppa - serial anim.
08:35     Owocowe ludki - serial
09:05     Budzik - Teatr
09:35     Krówka Mu Mu - serial
09:45     Na wysokiej fali - serial
10:10     Szkoła złamanych serc
11:00     Wielki świat małych 
 odkrywców - magazyn
11:15     Rok w ogrodzie - pr. porad.
11:35     Telezakupy
11:55     Był taki dzień - felieton
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes - magazyn
12:20     Plebania - telenowela
13:10     Siódme niebo - serial, USA
14:00     Klan - telenowela 
14:25     Dotknij życia - reportaż
15:00     Wiadomości
15:10     Don Matteo - serial, Włochy
16:05     Jaka to melodia? 
17:00     Teleexpress
17:20     Celownik - magazyn
17:30     Przebojowa noc - rozryw.
17:35     Moda na sukces - serial
18:30     Faceci do wzięcia - serial
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości, Sport, Pogoda
20:20     Rzymskie wakacje 
 - kom. romantyczna
22:20     Zagubieni II - serial, USA

05:30     Jest jak jest - serial
06:00     Savannah - serial 
06:45     Był taki dzień - felieton
06:45     Smaki polskie - kulinarny
07:00     Dzień dobry w sobotę
07:30     Rok w ogrodzie 
 - pr. poradnikowy
08:00     Wiadomości, Pogoda
08:15     Do przerwy 0:1 - serial
08:40     Kadra 2012 - magazyn
08:55     Sekretny świat misia...
09:25     Ziarno - magazyn
09:50     Baranek Shaun - serial
10:00     Rozgadana Farma - serial
10:25     Szkoła złamanych serc
11:10     Janosik - serial 
12:05     Kazimierzowskie granie 
 - reportaż
12:45     Koma.pl - magazyn
13:00     Wiadomości
13:30     Przygoda na Mariensztacie  
 - komedia, Polska `53
15:10     Bulionerzy - serial kom.
15:40     Ganges -źródło życia, serial
16:30     Śmiechu warte - pr. rozr.
17:00     Teleexpress
17:20     Pójdę twoim śladem 
 - melodramat, 2006
19:30     Wiadomości
20:00     MŚ w rajdach terenowych 
20:20     Dziewczyna z Alabamy 
 - komedia, USA `02
22:15     Wersja ostateczna - fi lm  
 science fi ction, 
 Kanada/Niemcy 2005
23:50     Emma - fi lm fabularny,  
 USA/Wlk. Bryt. 1996
01:45     Żyć szybko, umierać młodo  
 - fi lm fabularny,USA 

05:25     Jest jak jest - serial
05:55     Savannah - serial 
06:40     Był taki dzień - felieton
06:40     Nowy kraj - Izrael 2004
07:00     Msza Święta 
08:00     Domisie - program 
08:25     Klub przyjaciół Myszki M
08:50     Sekretny świat misia...
09:15     Maszyna zmian - serial 
09:50     Disney! Cudowny Świat 
11:25     Tydzień
11:55     Między ziemią a niebem 
 - magazyn
12:00     Anioł Pański
12:15     Między ziemią a niebem
 - magazyn
13:00     Wiadomości
13:10     Niezapomniane melodie 
13:40     Władcy przestworzy -  fi lm
15:10     Bulionerzy - serial komed.
15:40     Ganges - źródło życia
16:30     Studio Lało - Grzało
17:00     Teleexpress
17:20     Przebojowa noc
17:35     Hotel Pod Żyrafą 
 i Nosorożcem - serial
18:25     Apetyt na miłość - serial
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości, Sport, Pogoda
20:15     Zmiany - fi lm obyczajowy,  
 USA `91
21:55     Błękit nieba 
 - dramat, USA `94
23:35     Wierna rzeka
  - dramat, Polska 1983

05:40     Dla niesłyszących - Echa Panoramy
06:15     Przygrywka 
 - serial przygodowy
06:45     Spróbujmy razem - magazyn 
 dla niepełnosprawnych
07:10     Olimpijczycy 2008 - magazyn
07:35     Poezja łączy ludzi - 
 „Spójrzmy prawdzie w oczy” 
 S. Barańczak
07:40     M jak miłość
08:35     Barwy szczęścia - serial obyczajowy
09:35     Egzamin z życia - serial
10:25     Jak się nie ubierać 
 - serial dokumentalny
11:30     Nakręć historię 
 - dokument fabularyzowany
11:45     Hannibal - serial kraj, Wlk. Bryt.
13:25     Święta wojna 
 - serial komediowy
14:00     Familiada - teleturniej
14:30     Złotopolscy - telenowela
15:10     Duże dzieci - talk-show
16:00     Na dobre i na złe - serial
17:00     Brzydula Betty 
 - serial komediowy, USA
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
18:55     Tak to leciało! 
 - teleturniej
20:10     XXIV Przegląd Kabaretów 
 PaKA 2008
22:00     Z tygodnia na tydzień 
 - fi lm obyczajowy, Francja 2003
23:45     Słowo na niedzielę 
24:00     Panorama, Pogoda, Sport
00:20     Błąd w sztuce 
 - fi lm obyczajowy, USA `92
02:00     Europa da się lubić
02:50     Zakończenie dnia

05:20     Dla niesłyszących 
 - Słowo na niedzielę 
05:25     Dla niesłyszących - Kopciuszek 
05:50     Droga - serial obyczajowy 
06:50     Klinika małych stworzeń 
 - telenowela dokumentalna 
07:20     M jak miłość - odc. 210
08:10     Ostoja - serial
08:40     Z Dwójką bezpieczniej
08:55     Tropikalna Antarktyda 
 - serial dokumentalny
09:25     Ekstremalna Kasia
09:50     Wojciech Cejrowski- boso przez świat  
 - cykl reportaży
10:25     Benedykt XVI - fi lm dokumentalny
11:25     Makłowicz w podróży 
 - magazyn kulinarny
12:00     Kotch - fi lm fabularny, USA 1971
14:00     Familiada - teleturniej
14:30     Złotopolscy - telenowela
15:05     Szansa na Sukces - Wydanie specjalne  
 - muzyka fi lmowa
16:05     Na dobre i na złe - serial
17:05     Brzydula Betty - serial komediowy
18:00      Program lokalny
18:30     Panorama
18:50     Pogoda
18:55     Tak to leciało! - teleturniej
20:05     Oczy Angeli - serial kryminalny
20:55     Jak rozpętałem II wojnę światową, 
 cz. 3 - komedia
22:15     XVIII Międzynarodowy Festiwal  
 Teatralny Malta w Poznaniu 
 - koncert Elvisa Costello
23:10     Grzechy po polsku -  program 

06.10     Kinomaniak – magazyn fi lmowy 
06.35     Dekoratornia – magazyn 
07.05     Pogromcy hitów – program muzyczny 
07.20     Pokemon – serial animowany 
08.20     Opowieści z Belize 
 – serial dokumentalny 
08.55     Mali tropiciele – familijny fi lm 
 przygodowy  USA, 1986 
 Złowrogi właściciel schroniska  
 dla zwierząt porywa kundelka 
 zaprzyjaźnionego z grupą  
 nastolatków. Do akcji ratunko 
 wej włącza się stary i zgorzknia- 
 ły weteran II. wojny światowej.
10.55     Galileo– program popularno-naukowy
11.55     Kinomaniak – magazyn fi lmowy 
12.25     Dekoratornia – magazyn 
12.55     Wielkie Happy Hour – informacyjny  
 program rozrywkowy 
13.55     Sci-fi  zmienia życie: Faceci w czerni  
 – fi lm dokumentalny
15.00     World Grand Prix: Polska – USA
16.50     Selekcja – survival show
18.00     Nasze polskie wesele 
 – dokument rozrywkowy
19.00     Galileo – program popularno
 -naukowy
20.00     Włatcy móch – serial animowany 
 dla dorosłych
20.30     Nowa Generacja – fi nał 
22:30     Idol – reality show
23:30     Wesołych świąt, pułkowniku 
 Lawrence Dramat wojenny Japo- 
 nia, Nowa Zelandia
02.05     Miss rozbitków – fi lm fabularny

05.35     VIP – magazyn kulturalny 
06.00     V-max – magazyn motoryzacyjny
06.30     Gram.Tv – program muzyczny 
07.00     Ręce, które leczą
07.30     Pokemon – serial animowany 
08.30     Marzyciele, czyli potęga wyobraźni  
 fi lm fabularny USA 1992;  Ojciec 
 wspomina swoje dzieciństwo, kie-
 dy on i jego młodszy brat prze 
 prowadzili się do nowego mia 
 steczka ze swoją matką jej no 
 wym mężem i ich psem. 
10.55     Nasze polskie wesele 
 – dokument rozrywkowy
12.00     VIP– magazyn kulturalny 
12.30     V-max  – magazyn motoryzacyjny
13.00     Gram.Tv – program muzyczny 
13.30     Dekoratornia – magazyn 
14.00     mała Czarna  – talk show
15.00     World Grand Prix: Polska – Tajlandia 
17.05     Selekcja – survival show
18.15     Latający Cyrk Monty Pythona 
 – serial komediowy
19.00     Idol – reality show
20.00     Miss rozbitków – fi lm fabu-  
 larny USA. Samolot lecący do  
 Japonii z najpiękniejszymi  
 amerykańskimi dziewczynami,  
 niespodziewanie musi lądować  
 z powodu awarii silnika. Pilot  
 zmuszony jest do lądowania na  
 jednej z bezludnych wysp Pacy-
 fi ku. Dwaj opiekunowie mod-
 elek, Maximus Powers   
 oraz Mike Saunders muszą  
 zadbać o bezpieczeństwo swoich  
 podopiecznych. 
22.00     Nowa Generacja – fi nał
00.00     Rytuał, fi lm fabularny USA 2001

05:30     Wstawaj! Gramy!, odc.571
06:15     Piotruś Pan i piraci, odc.42
06:45     Piotruś Pan i piraci, odc.43
07:15     Przygody w siodle, odc.19
07:45     Przygody w siodle, odc.20
08:15     Hugo, odc.158
08:45     Pasjonaci, odc.115
09:15     Ewa gotuje, odc.27
09:45     Rodzina zastępcza, odc.288
10:45     Powrót na Zaczarowaną Górę; 
 USA, 1995; r. Peter Rader
12:45     Czarodziejki, odc.102
13:40     Dom nie do poznania, odc.118
14:40     SIĘ KRĘCI, odc.67
15:00     World Grand Prix siatkarek 
 - mecz Polska-Tajlandia
16:30     TOPtrendy promo
16:45     Świat według Kiepskich
17:15     Świat według Kiepskich
17:50     Strzał w 10, odc.12
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Jaś Fasola, odc.8
20:05     Mój chłopak się żeni; USA, 1997;  
 r. P.J. Hogan; w. Julia Roberts,  
 M.Emmet Walsh, Dermot  
 Mulroney, Cameron Diaz,  
 Rupert Everett, Philip Bosco.  
 Komedia romantyczna z Julią 
 Roberts i Cameron Diaz w  
 rolach głównych. Julianne  
 Potter (Julia Roberts) i Michael  
 O’Neal (Dermot Mulroney)  
 byli kilka lat temu parą. Ich  
 związek nie był udany, mimo to  
 jednak pozostali najlepszymi  
 przyjaciółmi. 
22:00     Studio Lotto

04:40     TV MARKET
05:30     Wstawaj! Gramy!, odc.572
06:15     Piotruś Pan i piraci, odc.44
06:45     Piotruś Pan i piraci, odc.45
07:15     Monster Warriors, odc.9
07:45     Monster Warriors, odc.10
08:15     Power Rangers , odc.325
08:45     Dzika Afryka, odc.5
09:45     Przebojowe dzieci
10:45     Dzieciaki z wyspy skarbów. Tajemnica  
 wyspy skarbów
12:40     Spryciarz
15:00     World Grand Prix siatkarek 
 - mecz Polska-USA
16:30     TOPtrendy promo
16:45     Piotr Bałtroczyk przedstawia III,  
 odc.34
17:45     Rodzina zastępcza, odc.289
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Studio EURO 2008
20:35     EURO 2008 Finał
22:55     Studio EURO 2008
23:00     Studio Lotto
23:10     Magazyn EURO 2008
00:10     Utopia; USA, 1997; r. Kurt Voss; w.  
 Alyssa Milano, Jeanette 
 O’Connor, Richard Danielson,  
 Ron Harper, Tommy ‘Tiny’  
 Lister, Justin Theroux, Ice T  
 Thriller. Daniel (Justin Theroux)  
 postanawia spędzić święto  
 dziękczynienia w swoim  
 rodzinnym domu. 

05:15     Uwaga! - magazyn reporterów
05:35     Telesklep
07:35     Szczenięce lata Toma i Jerrego 
 - serial animowany
08:30     Druga Twarz - inne, 2003
09:35     Mamy Cię - inne, 2005
10:55     Pascal: po prostu gotuj 
 - magazyn kulinarny
11:30     Sopot Festival 2007 
 - gorączka niedzielnej nocy
13:30     Na Wspólnej 
 - serial obyczajowy
14:45     You can dance - Po prostu tańcz! 
15:50     Siłacze - Mistrzostwa Świata  
 Anaheim / Kalifornia 2007
17:00     Małpi kłopot 
 - fi lm familijny, USA 1994
19:00     Fakty
19:25     Sport
19:35     Pogoda 
19:45     Uwaga! 
 - magazyn reporterów
20:00     Niania 
 - serial komediowy
20:35     Frania na aukcji 
 - serial komediowy
21:10     Naciągacze - fi lm komedia,  
 USA 2003, Dwaj tytułowi  
 naciągacze Roy i Frank  
 kochają łatwy zarobek i  
 konsekwentnie poszukują  
 przeciętnych zjadaczy chleba,  
 którzy tak samo jak oni  
 chcieliby szybko i bez wysiłku  
 zdobyć duże pieniądze.
23:30     Na tropie zła - fi lm sensacyjny,  
 Kanada 2002
01:35     Uwaga! - magazyn reporterów
01:55     Telesklep

05:15     Uwaga! - mag. reporterów
05:35     Telesklep
07:35     Szczenięce lata Toma 
 i Jerrego- serial animowany
08:30     Superniania - inne 2007
09:30     Mamy Cię - inne, 2005
10:45     Teraz albo nigdy - serial
11:45     Randka z billboardu 
 - fi lm rodzinny, USA 1998
13:45     Blues Brothers - fi lm komedia, 
 USA 1980
16:20     Co za tydzień 
 - magazyn
16:45     Hela w opałach 
 - serial komediowy, Polska 2007
17:50     Niania - serial komediowy, Polska
18:25     Frania na aukcji 
 - serial komediowy
19:00     Fakty
19:25     Sport
19:35     Pogoda
19:45     Uwaga! - magazyn reporterów
20:00     Yamakasi: Współcześni samurajowie  
 - fi lm sensacyjny, 
 Hiszpania, 2001
21:55     Twarzą w twarz 
 - serial obyczajowo
 -sensacyjny, Polska
22:55     Seks w wielkim miescie 
 - serial, USA `98
00:05     Błyskawiczna zemsta - fi lm   
 sensacyjny, USA `87
01:55     Uwaga! 
 - magazyn reporterów
02:15     Telesklep

05:00     Music Spot, odc.238
05:30     Wstawaj! Gramy!, odc.573
06:15     Muszkieterowie - nowe pokolenie
07:15     TV Market
07:30     Wielka Wygrana, odc.277
08:20     Arabela, odc.6
09:00     Słodkie zmartwienia, odc.6
09:30     Czarodziejki, odc.57
10:30     Beverly Hills 90210, odc.102
11:30     Samo życie, odc.1131
12:00     Piękni, odc.4
13:00     Dom nie do poznania, odc.71
14:00     Pierwsza miłość, odc.736
14:45     Świat według Bundych
15:15     Świat według Bundych
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.1120
16:30     Rodzina Duque, odc.3
17:30     Daleko od noszy, odc.107
18:00     Miodowe Lata, odc.26
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Mamuśki, odc.1
20:00     CSI: Kryminalne zagadki Nowego  
 Jorku, odc.18
21:00     MEGA HIT - Wpół do śmierci;  
 Niemcy / USA, 2002; r. Don  
 Michael Paul; w. Steven Seagal, 
 Morris Chestnut, Ja Rule,  
 Nia Peeples, Tony Plana  
 Film sensacyjny ze Stevenem 
 Seagalem

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN
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04:45     Uwaga! - magazyn
05:05     Telesklep
05:55     Hej-nał show - program rozr.
06.55     Szczenięce lata Toma i Jerrego
 - serial animowany, USA
07:50     Szymon Majewski Show 
08:55     W-11 Wydział Śledczy 
 - serial dokumentalny
09:35     Telesklep
10:35     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
11:30     Fabryka Gry - pr. rozrywkowy
12:30     Detektywi - serial dokumentalny
13:05     Na Wspólnej - serial obyczajowy
14:20     Inwazja - serial S-F, USA `05
15:15     Kobra: Oddział specjalny 
 - serial sensacyjny, Niemcy
16:15     Rozmowy w toku - talk show
17:25     Sąd rodzinny - serial fabularno 
 - dokumentalny
18:25     Detektywi - serial dokumentalny
19:00     Fakty
19:30     Sport
19:40     Pogoda
19:50     Uwaga! - magazyn reporterów
20:15     Pokochaj moje córki 
 - fi lm obyczajowy, USA `01
22:35     Teraz albo nigdy - serial obyczajowy
23:40     Pokaz tańca - Dance Show 
 Stalowa Wola 2008
00:15     Trzech kumpli - serial
01:15     Uwaga! - magazyn
01:35     Wrzuć na luz
  - program rozrywkowy
02:35     Telesklep

05:25     Statek miłości - telenowela, USA 
06:15     Smaczne Go! - magazyn kulinarny
07:00     Telezakupy
07:15     Dinotopia - serial przygodowy, USA
08:05     M jak miłość - serial
08:55     Barwy szczęścia - serial obyczajowy 
09:50     Egzamin z życia - serial 
10:45     Święta wojna - serial komediowy
11:15     Córki McLeoda - serial obyczajowy
12:10     Harry i Hendersonowie 
 - serial komediowy
12:35     Prywatne życie surykatek 
 - serial dokumentalny
13:05     Gwiazdy tańczą na lodzie 
 - widowisko rozrywkowe
14:50     Gliniarz i prokurator - serial sensacyjny
15:45     07 zgłoś się - serial 
16:50     MASH - serial komediowy,USA
17:50     Dwójkomania
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
18:50     Sport Telegram
18:55     Pogoda
19:00     Moja rodzinka - serial, Wlk. Bryt.
19:35     Biuro kryminalne - serial
20:10     Cyrulik Syberyjski 
 - fi lm fabularny
21:50     Hotel Babylon - serial
22:45     Magazyn kryminalny 997 
 - Michała Fajbusiewicza
23:25     Modelki na diecie - fi lm dokumentalny
24:00     Panorama
00:20     Czy świat oszalał? - fi lm dokumentalny
02:05     Sekcja 998 - telenowela dokumentalna

06:00     Kawa czy herbata?
08:00     Wiadomości, Pogoda
08:15     Kwadrans po ósmej
08:30     Świnka Peppa - serial anim.
08:35     Karrypel kontra Groszki  
 - serial
09:05     Wirtul@ndia - UFO
09:35     Fifi  - serial animowany
09:45     Lilli czarodziejka - serial
10:10     Szkoła złamanych serc 
11:00     W-skersi
11:20     Zwierzowiec
11:35     Telezakupy
11:55     Był taki dzień - felieton
12:00     Wiadomoś - magazyn
12:20     Plebania - telenowela
13:10     Siódme niebo - serial
14:00     Klan - telenowela
14:30     My Wy Oni - magazyn
15:00     Wiadomości
15:10     Don Matteo - serial
16:10     Życie po falstarcie - serial
17:00     Teleexpress
17:15     Celownik - magazyn
17:30     Przebojowa noc
17:35     Moda na sukces - serial
18:30     Faceci do wzięcia - serial
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości, Sport, Pogoda
20:15     Budząc zmarłych - serial
22:15     Sprawa dla reportera
22:50     Okręt widmo - serial
00:04     Pogoda dla kierowców
00:05     Bracia i siostry - serial

06:00    Kawa czy herbata?
08:00     Wiadomości, Pogoda
08:14     Kwadrans po ósmej
08:30     Świnka Peppa - serial anim.
08:35     Sindbad 
 - serial animowany
09:00     Jedynkowe Przedszkole
09:30     Strażak Sam - serial anim.
09:40     Na wysokiej fali - serial 
10:10     Szkoła złamanych serc 
 - serial
11:00     Szansa na życie - magazyn
11:15     Borem, lasem... 
 - mag. przyr. 
11:35     Telezakupy
11:55     Był taki dzień
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes - magazyn
12:20     Plebania - telenowela
13:10     Siódme niebo - serial
14:00     Klan - telenowela
14:30     Reportaż
15:00     Wiadomości
15:10     Don Matteo 
 - serial, Włochy
16:10     Życie po falstarcie - serial
17:00     Teleexpress
17:20     Celownik - magazyn
17:30     Przebojowa noc - pr. roz.
17:35     Moda na sukces - serial
18:30     Faceci do wzięcia - serial
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości, Sport, Pogoda
20:20     Zasadzka - komedia, USA
22:20     Misja specjalna 
 - mag. śledczy
22:50     Zagubieni II - serial
23:40     Detektyw Foyle 
 - serial kryminalny

 

05:25     Statek miłości - telenowela, USA
06:15     Smaczne Go! - magazyn kulinarny
07:00     Telezakupy
07:15     Dom zakonny w Kostomłotach 
 - reportaż
07:40     Kacper - serial animowany
08:10     M jak miłość - serial
09:00     Barwy szczęścia - serial obyczajowy
10:00     Egzamin z życia - serial
10:50     Sąsiedzi - serial komediowy
11:20     Córki McLeoda - serial obyczajowy
12:10     Harry i Hendersonowie 
 - serial komediowy
12:40     Austin Stevens - Pogromca węży 
 - serial dokumentalny
13:25     Kabaretowy Alfabet Dwójki
13:55     Dubidu - quiz muzyczny
15:00     Gliniarz i prokurator 
 - serial sensacyjny, USA 1991
15:50     07 zgłoś się - serial
16:50     MASH - serial komediowy, USA
17:50     Dwójkomania
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:00     Moja rodzinka - serial, Wlk. Bryt. 
19:40     Lekkoatletyka - Europejski Festiwal  
 Lekkoatletyczny - Bydgoszcz
20:15     Dr House - serial obyczajowy, USA 
21:05     Ofi cer - serial
22:10     Skazany na bluesa 
 - dramat, Polska 2005
24:00     Panorama
00:20     Lekkoatletyka - Europejski Festiwal  
 Lekkoatletyczny - Bydgoszcz
00:40     I twoją matkę też - fi lm obyczajowy,  
 Meksyk/USA 2001
02:25     Biuro kryminalne - serial
03:10     Z Dwójką bezpieczniej
03:20     Zakończenie programu

06:00      Kawa czy herbata?
08:00      Wiadomości, Pogoda
08:15      Kwadrans po ósmej
08:30      Świnka Peppa - serial anim.
08:35      Owocowe ludki 
 - serial anim.
09:05      Domisie - pr. dla dzieci
09:35      Baranek Shaun 
 - serial anim.
09:40      Na wysokiej fali - serial 
10:10      Szkoła złamanych serc 
 - serial
11:00      Kwadrans na kawę
11:15      Podróżnik
11:35      Telezakupy
11:50      Był taki dzień - felieton
12:00      Wiadomości
12:10      Agrobiznes - magazyn
12:20      Plebania - telenowela
13:15      Siódme niebo - serial
14:00      Klan - telenowela
14:30      Raj - magazyn
15:10      Don Matteo - serial
16:10      Życie po falstarcie - serial
17:00      Teleexpress
17:20      Celownik - magazyn
17:30      Przebojowa noc - pr. rozr.
17:40      Moda na sukces - serial
18:30      Faceci do wzięcia - serial
19:00      Wieczorynka
19:30      Wiadomości, Sport, Pogoda
20:20      Szminka- fi lm obycz. 
21:55      Cienie PRL-u 
 - widow. publicystyczne
22:50      Joseph - fi lm obyczajowy

05:30    Statek miłości -telenowela, USA 
06:15     Smaczne Go! - magazyn kulinarny
07:05     Telezakupy
07:20     Wakacyjne Ulice Kultury - magazyn
07:40     Kacper - serial animowany
08:10     M jak miłość - serial 
09:00     Barwy szczęścia - serial obyczajowy
10:05     Egzamin z życia - serial
10:55     Sąsiedzi - serial komediowy 
11:30     Córki McLeoda - serial obyczajowy
12:20     Harry i Hendersonowie 
 - serial komediowy
12:50     Wyścig w przestworzach - serial
13:45      Dubidu - quiz muzyczny
14:50     Gliniarz i prokurator 
 - serial sensacyjny
15:45     07 zgłoś się  - serial
16:50     MASH - serial komediowy, USA
17:50     Dwójkomania
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
18:50     Sport Telegram
18:55     Pogoda
19:00     Moja rodzinka 
 - serial, Wielka Brytania
19:40     Biuro kryminalne - serial
20:10     Dr House - serial obyczajowy, USA
21:00     Ofi cer -serial 
22:05     Nie zaznam spokoju 
 - dramat, Niemcy 2003
23:40     Stop! Reportaż 
24:00     Panorama
00:15     Powroty - Szkoła podstawowa czyli  
 wykształciuchy - fi lm dok.
01:00     Poradnia małżeńska Trinny i Susanny 

05.25     Sztukateria – magazyn 
05.50     V-max – magazyn motoryzacyjny
06:15     Kinomaniak – magazyn fi lmowy 
06.45     Muzyczne listy – program muzyczny 
07.50     TV Market
08.25     Kasa Na Bank 
 – program interaktywny
09.25     Pokemon 
 – serial animowany 
09.55     Zbuntowani – serial obyczajowy 
10.55     mała Czarna – talk show
11.55     Sidła miłości serial fabularny
13.55     V-max – magazyn motoryzacyjny
14.25     Wygraj fortunę – teleturniej 
15.25     Hell’s Kitchen” od kuchni 
 – reality show         
16.20     Cudowne lata – serial obyczajowy 
16.50     Saint – Tropez – serial obyczajowy 
18.00     mała Czarna – talk show
19.00     Zbuntowani – serial obyczajowy 
20.00     Żołnierz najemny – fi lm fabularny,  
 Francja/Hiszpania/Włochy,  
 1976; reż.: Pasquale Festa Cam- 
 panile; wyst.: Bud Spencer,  
 Andréa Ferréol, Enzo Can- 
 navale, Franco Agostini,  
 Jacques Dufi lho, Philippe  
 Leroy; 
22.20     24 godziny – serial sensacyjny
23.20     Włatcy móch 
 – serial animowany dla dorosłych
23.50     Big Brother V – Start
01.40     mała Czarna – talk show
02.40     Wydarzenia, Sport, Pogoda
03.15     Muzyczne listy 
 – program muzyczny 
04.05     Big Brother V – Extra
04.30     Big Brother V – Prosto z domu
04.55     Drogówka – magazyn policyjny 

05.25     Sztukateria – magazyn 
05.50     Dekoratornia – magazyn 
06.15     Ręce, które leczą
06.45     Muzyczne listy – program muzyczny 
07.50     TV Market
08.25     Kasa Na Bank 
 – program interaktywny
09.25     Pokemon – serial animowany 
09.55     Zbuntowani  serial obyczajowy 
10.55     mała Czarna – talk show
11.55     Sidła miłości – serial fabularny
12.55     Buffy, postrach wampirów 
 – przygodowy serial akcji
13.55     VIP –  magazyn kulturalny 
14.25     Wygraj fortunę – teleturniej 
15.25     Hell’s Kitchen od kuchni 
 – reality show
16.20     Cudowne lata – serial obyczajowy
16.50     Saint – Tropez – serial obyczajowy
18.00     mała Czarna – talk show
19.00     Zbuntowani – serial obyczajowy 
20.00     Selekcja – survival show
21.05     Zabójcza głębia – thriller USA  
 2003  Akcja fi lmu rozgrywa  
 się nad rzeką Luizjaną, gdzie  
 spotykają się byli małżonkowie:  
 Sanders (Lou Diamond Philips) 
 i Kelly (Kristy Swanson), by na  
 zlecenie pewnej fi rmy wspólnie  
 poszukiwać złóż ropy. 
23.05     Big Brother V
00.05     mała Czarna – talk show
01.05     Jerycho – serial sensacyjny 
02.05     Wydarzenia, Sport, Pogoda
02.40     Muzyczne listy – program muzyczny 

05.25     Sztukateria – magazyn 
05.50     VIP– magazyn kulturalny 
06.15     Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa  
 Polski – Rajd Polski
06.45     Muzyczne listy – program muzyczny 
07.50     TV Market
08.25     Kasa Na Bank 
 – program interaktywny
09.25     Pokemon – serial animowany 
09.55     Zbuntowani  serial obyczajowy 
10.55     mała Czarna – talk show
11.55     Sidła miłości – serial fabularny
12.55     Buffy, postrach wampirów 
 – przygodowy serial akcji
13.55     Dekoratornia – magazyn 
14.25     Wygraj fortunę – teleturniej 
15.25     Hell’s Kitchen od kuchni 
 – reality show   
16.20     Dharma i Greg – serial komediowy   
16.50     Saint -  Tropez – serial obyczajowy
18.00     mała Czarna – talk show
19.00     Zbuntowani – serial obyczajowy  
20.00     Selekcja – survival show
21.05     Krawiec z Panamy – thriller  
 szpiegowski USA/Irlandia,  
 2001; reż.: John Boorman;  
 wyst.: Pierce Brosnan, Geoffrey  
 Rush, Jamie Lee Curtis, Leonor  
 Varela, Brendan Gleeson, Cath- 
 erine McCormack
23.20     Big Brother V 
00.30     mała Czarna – talk show
01.30     Żona dla Martina – fi lm fabularny  
 USA 1994; reż.: Peter Werner

05:00     Music Spot, odc.239
05:30     Wstawaj! Gramy!, odc.574
06:15     Muszkieterowie 
 - nowe pokolenie, odc.12
07:15     TV Market
07:30     Wielka Wygrana, odc.278
08:20     Arabela, odc.7
09:00     Słodkie zmartwienia, odc.7
09:30     Czarodziejki, odc.58
10:30     Beverly Hills 90210, odc.103
11:30     Miłość z o.o., odc.1
12:00     Piękni, odc.5
13:00     Dom nie do poznania, odc.72
14:00     Miodowe Lata, odc.26
14:45     Świat według Bundych
 - serial komediowy
15:15     Świat według Bundych
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.1121
16:30     Rodzina Duque, odc.4
17:30     Daleko od noszy, odc.108
18:00     Miodowe Lata, odc.27
 - serial komediowy
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Mamuśki, odc.2
20:00     CSI: Kryminalne zagadki Nowego  
 Jorku, odc.19
21:00     48 godzin
22:00     Studio Lotto
23:15     Nieustraszeni Sezon 3, 
 odc.41
00:15     Fala zbrodni, odc.2
 - serial kryminalny
01:15     Ale kasa, odc.17
02:15     Zakazana kamera, odc.95
04:15     Nocne randki

05:00     Music Spot, odc.240
05:30     Wstawaj! Gramy!, odc.575
06:15     Muszkieterowie 
 - nowe pokolenie, odc.13
07:30     TV Market
07:30     Wielka Wygrana, odc.279
08:20     Arabela, odc.8
09:00     Słodkie zmartwienia, odc.8
09:30     Czarodziejki, odc.59
10:30     Beverly Hills 90210, odc.104
11:30     Miłość z o.o., odc.2
12:00     Piękni, odc.6
13:00     Dom nie do poznania, odc.73
14:00     Miodowe Lata, odc.27
14:45     Świat według Bundych
15:15     Świat według Bundych
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.1122
16:30     Rodzina Duque, odc.5
 USA, 2007; r. Sanford Bo- 
 okstaver Śledztwo w sprawie  
 zabójstwa Quinonesa przybiera  
 fatalny dla Alexa obrót i jego  
 wieloletni przyjaciel - detektyw  
 policji, Vince Grasso może go  
 tylko pogrążyć... 
17:30     Daleko od noszy, odc.109
18:00     Miodowe Lata, odc.28
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Mamuśki, odc.3
20:00     Świat według Kiepskich
20:30     Świat według Kiepskich

05:00     Music Spot, odc.241
05:30     Wstawaj! Gramy!, odc.576
06:15     Magia Niagary, odc.1
07:30     Wielka Wygrana, odc.280
07:30     TV Market
08:20     Arabela, odc.9
09:00     Słodkie zmartwienia, odc.9
09:30     Czarodziejki, odc.60
10:30     Beverly Hills 90210, odc.105
11:30     Miłość z o.o., odc.3
12:00     Piękni, odc.7
13:00     Dom nie do poznania, odc.74
14:00     Miodowe Lata, odc.28
14:45     Świat według Bundych
15:15     Świat według Bundych
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.1123
16:30     Rodzina Duque, odc.6
17:30     Daleko od noszy, odc.110
18:00     Sopot TOPtrendy Festiwal 2008 News
18:05     Miodowe Lata, odc.29
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Mamuśki, odc.4
20:00     Skazany na śmierć, odc.23
20:55     Sopot TOPtrendy Festiwal 2008 News
21:00     Skazany na śmierć, odc.24
22:00     Studio Lotto
22:10     Śmierć po zmroku 1
00:05     Fala zbrodni, odc.4, r. 
01:05     Ale kasa, odc.19
02:05     Zakazana kamera, odc.97

04:45     Uwaga! - mag. reporterów
05:05     Telesklep
05:55     Hej-nał show 
 - pr. rozrywkowy
06:55     Szczenięce lata Toma i Jerrego 
 - serial animowany
07:55     You can dance - Po prostu tańcz! 
08:55     W-11 Wydział Śledczy 
 - serial dokumentalny
09:35     Telesklep
10:35     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 - serial fabularno-dokumentalny
11:30     Fabryka Gry - pr. interaktywny
12:30     Detektywi - serial fabularno 
 - dokumentalny
13:05     Na Wspólnej - serial obyczajowy
14:20     Inwazja - serial S-F, USA
15:15     Kobra: Oddział specjalny 
 - serial sensacyjny, Niemcy,
16:15     Rozmowy w toku - Polska 2007
17:25     Sąd rodzinny 
 -serial fabularno - dokumentalny
18:25     Detektywi 
 - serial dokumentalny 
19:00     Fakty, Sport, Pogoda 
19:50     Uwaga! - mag. reporterów
20:15     W-11 Wydział Śledczy 
 - serial
20:55     Kryminalni 
 - serial kryminalny, Polska
21:55     Detektyw Monk 
 - serial sensacyjny, USA `05
22:55     Szymon Majewski Show 
 - pr. rozrywkowy
00:00     Uwaga! 
 - magazyn reporterów
00:20     Wrzuć na luz
  - program rozrywkowy
01:20     Telesklep

04:45     Uwaga! - magazyn reporterów
05:05     Telesklep
05:55     Hej-nał show - pr. rozrywkowy
06:55     Szczenięce lata Toma i Jerrego 
 - serial animowany
07:50     Druga Twarz - inne, 2003
08:55     W-11 Wydział Śledczy - serial
09:35     Telesklep
10:35     Sąd rodzinny - serial fabularno 
 - dokumentalny
11:30     Fabryka Gry - pr. rozrywkowy
12:30     Detektywi - serial dokumentalny
13:05     Na Wspólnej - serial obyczajowy
14:20     Inwazja - serial S-F (8/22)
15:15     Kobra: Oddział specjalny- serial  
 sensacyjny, Niemcy, `06
16:15     Rozmowy w toku - talk show, 
 Polska `07
17:25     Sędzia Anna Maria Wesołowska
18:25     Detektywi - serial fabularno 
 - dokumentalny
19:00     Fakty 
19:30     Sport 
19:40     Pogoda
19:50     Uwaga! - magazyn reporterów
20:15     W-11 Wydział Śledczy
 - serial dokumentalny
20:55     Czas zabijania 
 - fi lm obyczajowy, USA 1996
23:50     Prawo Murphy’ego 
 - fi lm sensacyjny, USA `86
01:50     Uwaga! 
 - magazyn reporterów
02:10     Wrzuć na luz - pr. rozrywkowy
03:10     Telesklep
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