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Powiat. O zasadach bezpieczeństwa, czyli jak nie dać się zabić podczas wakacji

Bezpieczne wakacje

Czy twoje dziecko nad wodą jest bezpieczne? Odpo-
czywając w wakacje często zapominamy o tym, że 
może coś się stać. 

Wielokrotnie doszło do 
wypadków, gdy nastolatek 
wskoczył do „nieznanej” 
wody. Okazywało się, że 
dno jest bliżej, niż wyglą-
dało to z zewnątrz. Małe 
dzieci nie powinny kąpać 
się opieki osób dorosłych. 
Wystarczy chwila, aby do-
szło do tragedii. Najlepsze 
kąpieliska to te, które są 
pod nadzorem ratowników. 
- Jeśli dzieci są w wodzie, 
miejcie nad nimi ciągły 
nadzór, nawet gdy umieją 
pływać - przestrzega sierż. 
Anetta Potrykus z wejhe-
rowskiej policji. - Zwykłe 
zachłyśnięcie wodą może 
skończyć się utonięciem, 
a większość utonięć jest 
rezultatem braku wyobraź-
ni, korzystania z kąpieli po 
wypiciu alkoholu, w miej-
scach zabronionych, czy 
skakania do wody po opa-
laniu. 
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W czasie wypoczynku warto pamiętać o tym, że życie nie kończy się po wakacjach. 
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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

Od piątku do piątku
Piątek 18.07.2008 r.
9.00 Turniej Tenisa Ziemnego - Rumia, korty TKKF
18.00 promocja biografi i ks. F. Gruczy - Wejherowo, biblioteka
20.00 koncert grupy „Crowded House” - Sopot, Opera Leśna
Sobota 19.07.2008 r.
9.00 „Lato z Radiem” we Władysławowie - Władysławowo
14.00 mistrzostwa Pucka w siatkówce plażowej - Puck
15.00 biesiada portowa - Kuźnica
18.00 koncert grupy bluesowej „Piąta rano” - Wejherowo, Park Majkowskiego
19.30 koncert Andre Ochodlo - Sopot, Teatr Atelier
Niedziela 20.07.2008 r.
10.00 zawody wędkarskie o puchar burmistrza - Władysławowo
12.30 „Dzień Otwartych Serc” - Hel
14.00 mistrzostwa Pucka w siatkówce plażowej - Puck
15.00 spektakl teatru lalki „Tęcza” - Wejherowo, Plac Wejhera
16.00 inscenizacja walk o Kepę Oksywską - Kosakowo, GOKiS
18.00 kabaret „Widelec” - Wejherowo, Plac Wejhera
19.30 koncert Andre Ochodlo - Sopot, Teatr Atelier
20.00 koncert grupy „Clannad” - Sopot, Opera Leśna
Poniedziałek 21.07.2008 r.
12.30 pielgrzymka na odpust św. Anny - Nadole/Żarnowiec
21.00 koncert grupy klezmerskiej „Di Kuzine” - Sopot, Teatr Atelier
Wtorek 22.07.2008 r.
19.30 koncert grupy „Di Naye Kapelye” z Węgier - Sopot, Teatr Atelier
Środa 23.07.2008 r.
19.00 koncert organowy - Rumia, kościół NMP, ul. Dąbrowskiego
20.00 premiera „Don Kichota” - Gdynia, Teatr Miejski
Czwartek 24.07.2008 r.
19.30 koncert Jascha Lieberman Trio - Sopot, Teatr Atelier
Piątek 25.07.2008 r.
19.30 koncert „Shalom Live” - Sopot, Teatr Atelier
20.00 noc kabaretowa - Władysławowo
21.00 koncert Natachy Atlas - Gdynia, Park Kolibki

Rysownik Expressu 
komentuje wydarzenia 
polityczne

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 
w Wejherowie poszukuje informacji o wła-
ścicielach praw autorskich niżej podanych 
utworów w celu bezpłatnego użyczenia do 
Wejherowskiej Biblioteki Cyfrowej. 
Na jakiekolwiek informacje czekamy do 
24 lipca 2008 r. 
Kontakt: Renata Szkoła tel.(058) 677-65-72

Utwory:
1. Pobłocki X.G. „Słownik kaszubski z dodatkiem idyotyzmów 
chełmińskich i kociewskich” 1887
2. Lorentz F. „Teksty pomorskie (kaszubskie)” 1924 
3. Chrzanowski B. „Na kaszubskim brzegu” 1910 
4. Lorentz F. „ Polskie i kaszubskie nazwy miejscowości na 
Pomorzu Kaszubskiem”  1923
5. Ramułt S. „Statystyka ludności kaszubskiej” 1899
6. Lorentz F. „Zarys ogólnej pisowni i składni pomorsko-
kaszubskiej”  
7. Stelmachowska B. „Sztuka ludowa na Kaszubach”  
8. Ramułt S. „Słownik języka pomorskiego czyli kaszubskiego”
9.  Stelmachowska B. „Regionalizm etnografi czny”
10. Stelmachowska B. „Stosunek Kaszub do Polski”  
11. Stelmachowska B. „Podkoziołek” w obrzędach... 
12. Biskupski L. „Słownik kaszubski porównawczy” 1891
13.  Majkowska D. „Teksty Ceynowy w rękopisie Mosbacha”
14. Lorentz F. i in.  „Kaszubi kultura ludowa i język” 1934
15. WójcickiWł. K. „Przysłowia kaszubskie” 1856

Pytanie o prawa 
autorskie

Ogień zauważono bardzo wcze-
śnie rano. Pożar gasiło prawie 
30. strażaków przez ponad 4 go-
dziny. Do zdarzenia przyjecha-
ło 7 wozów m.in. z Wejherowa 
i Luzina. Dzięki temu udało się 
uratować mienie o wartości 200 
tysięcy zł. Niestety były też stra-
ty, bo ogień objął duży obszar. - 
Utrudnieniem w czasie naszych 
działań było bardzo duże zady-
mienie i małe ciśnienie wody w 
sieci hydrantów przeciwpożaro-
wych, trzeba więc było dowozić 
wodę samochodami gaśniczymi z 

pobliskiej rzeki - opowiada star-
szy aspirant Zenon Frankowski 
z wejherowskiej straży pożarnej. 
- Pożar wybuchł jeszcze w nocy, 
więc na szczęście nie ma poszko-
dowanych - zgłoszenie dotarło do 
nas po 4. rano. 
Przyczynę pożaru będzie wyja-
śnić policja. Biegli, którzy poje-
chali na miejsce, podejrzewają, 
że nastąpiło cofnięcie się gazów 
z komina. Jako że jest to tartak, 
niewiele więcej trzeba było, aby 
wywołać pożar.  

(TM)

Gmina Luzino. Duży majątek w niebezpieczeństwie

Płonął tartak w Barłominie
Przez ponad 4 godziny strażacy gasili pożar, który wybuchł 
w tartaku w Barłominie. 
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Strażakom udało się uratować tartak przed doszczętnym spaleniem.

Policja przestrzega
Wybierając się w podróż... 

Sierżant Anetta Potrykus:
- Wybierając się samochodem 
na wakacje nie zatrzymujmy się 
w miejscach nieoświetlonych, 
zalesionych czy na pustkowiu. 
Unikajcie zostawiania auta na 
postoju bez nadzoru, Dokładnie 
rozważcie próby zatrzymania 
przez innych użytkowników 
drogi, sygnalizujących np. uster-
kę swojego czy waszego auta 
- może to być próba napadu. 
Lepiej dojechać do najbliższej, 
większej stacji benzynowej, i 
tam sprawdzić pojazd. Parkując 
pojazd dokładnie go pozamy-
kajcie i włączcie alarm, a jeżeli 
to możliwe najlepiej skorzystaj-
cie z parkingu strzeżonego.
Jeśli jedziemy pociągiem lub 
autokarem dokumenty chowa-
my w wewnętrznych kiesze-
niach ubrania. Gotówkę można 
rozdzielić w kilka miejsc, po-
zostawiając równocześnie kilka 
drobnych monet na niewielkie 
zakupy albo bilety. Będąc na 
peronie, czy przystanku obser-
wujcie dyskretnie osoby stojące 
w pobliżu, zwłaszcza jeżeli inte-
resują się wyglądem i bagażem 
innych. Może to być złodziej ty-
pujący sobie lub kolegom ofi a-
rę. Szczególną uwagę na swój 
bagaż trzeba zwrócić podczas 
wsiadania i wysiadania. Za-
mieszanie w tym momencie to 
również jeden z dogodniejszych 
momentów. I nie śpijcie w po-
dróży, szczególnie gdy w pobli-
żu nie ma osób zaufanych np. 
z rodziny, które jednocześnie 
gwarantują, że nie zasną. Jeśli 
będzie taka możliwość lepiej 
zamknijcie się w przedziale.                                   
                                    (opr. tm)

Powiat. O zasadach bezpieczeństwa, czyli jak nie dać się zabić...

Bezpieczne wakacje
Po długim opalaniu się, gdy wskoczymy do wody może 
dojść do szoku termicznego organizmu.

Zanim jednak wyjedziemy na 
wymarzone wakacje trzeba pa-
miętać o tym, aby przed wyjaz-
dem dokładnie zamknąć wszyst-
kie drzwi i okna. Nasze klucze 
mogą zostać u sąsiada, bądź ko-
goś z rodziny, kto będzie wieczo-
rami włączać światła w domu. 
- Gdy jesteśmy na wakacjach 
dziecku w pozytywny sposób 
wypełniamy czas wolny, tak aby 
wykształcić w nim zdrowy styl 
życia, wolny od nałogów - mówi 
sierż. Potrykus. - Jeśli wysyłamy 
dziecko na kolonie możemy rów-
nież dla pewności sprawdzić, ja-
kie warunki pobytu, kwalifi kacje 
opiekunów i zajęcia proponują 
oni naszym dzieciom. 
Ale wakacje to też często podró-
że samochodem. - Niestety, stale 
zwiększająca się ilość pojazdów 
i kierowców, z których część do-
piero ukończyła kurs prawa jazdy 
powoduje większe zagrożenia dla 
uczestników ruchu drogowego - 
zwraca uwagę asp. Zenon Fran-
kowski z wejherowskiej straży 
pożarnej. - Przekłada się to na 
większą ilość wypadków i kolizji. 
Przypominamy, że obowiązkiem 
uczestnika ruchu drogowego jest 
udzielenie, w miarę posiadanych 
umiejętności, pierwszej pomo-
cy osobom poszkodowanym 
oraz zaalarmowanie właściwych 
służb ratowniczych. Warto po-
siadać w pojeździe kompletną 
apteczkę pierwszej pomocy i 
sprawną gaśnicę samochodową. 
W przypadku kolizji często zda-
rza się, że z powodu uszkodzeń 
silnika na zewnątrz wydobywają 
się płyny samochodowe, w tym 
łatwo zapalne paliwa i oleje. Gdy 
jeszcze zostaje uszkodzona insta-
lacja elektryczna pojazdu o pożar 
nietrudno.

(TM)
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Kiedy będziemy w potrzebie, nie zawsze będzie ktoś, kto przyjdzie nam z pomocą.
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W niedzielny poranek dyżurny 
wejherowskiej policji otrzymał 
telefon z informacją o nietrzeź-
wym kierowcy autobusu. Miał 
być właśnie w Sychowie, na tere-
nie gminy Luzino. Dzwonił pasa-
żer feralnego autobusu. Mężczy-
zna nie chciał ryzykować, i gdy 
wyczuł woń alkoholu, zadzwonił 
na policję. Na miejsce pojechał 
patrol, który potwierdził podej-
rzenia pasażera. Ten zresztą po 
kontroli kierowcy podszedł do 
policjantów, i powiedział, ze to 
właśnie on poinformował. 
- Jego postawa wskazuje, że 
dba nie tylko o siebie, ale i o in-
nych. Zachował się jak odpowie-
dzialny pasażer - chwali sierżant 
Anetta Potrykus z wejherowskiej 
policji. 
Skontrolowany kierowca nie 
miał przy sobie ani prawa jaz-
dy, ani dowodu osobistego. Je-
dyne, co mógł dać do kontroli 
to dowód rejestracyjny autobu-
su. 50-letni mieszkaniec Lębor-
ka, pracownik wejherowskiego 
PKS-u, miał we krwi ponad 2,7 
promila alkoholu. - Nietrzeźwy 
został przewieziony do Szpita-
la Specjalistycznego w Wejhe-
rowie, gdzie dodatkowo pobrano 
mu krew do badań - poinformo-
wała policja. 
Na jego miejsce PKS podstawił 
nowego kierowce, który pojechał 
z pasażerami w dalszy kurs. 
To nie jedyny przypadek, gdy pi-
jany kierowca autobusów wozi 
pasażerów. W jeden z grudnio-
wych wtorków uczniowie szko-
ły podstawowej nr 9 w Rumi je-
chali na basen. Pod szkołę zo-
stał podstawiony autokar. Już na 
miejscu jeden z opiekunów wy-
czuł woń alkoholu od kierowcy. 
Po badaniu alkomat wykazał... 2 
promile. Sprawa odbyła się bar-
dzo szybko. Sąd Rejonowy w 
Wejherowie skazał 56–letniego 

kierowcę na pół roku więzienia i 
5-letni zakaz prowadzenia pojaz-
dów mechanicznych. - Oskarżo-
ny będąc pod wpływem alkoho-
lu woził dzieci, co bardzo znacz-
nie zwiększa stopień społecznej 
szkodliwości popełnionego czy-
nu – mówiła sędzia Magdalena 
Cichońska. 
- Firma przewozowa zapewniła 
dzieciom powrót do szkoły przy-
syłając trzeźwego kierowcę – po-
informowała po całym zdarzeniu 
komenda wojewódzka policji.
- Uważam, że w tym przypadku 
nie zawiedliśmy, ponieważ na-
uczyciel, gdy tylko zobaczył, że 
kierowca jest „niewyraźny” za-
raz to zgłosił. Nauczyciel wcho-
dzi do autokaru razem z dziećmi 
i musi je „opanować”, przeliczyć 
i posadzić, a dzieci czasem zmie-
niają miejsca - mówił wtedy Ja-
cek Szyba, wicedyrektor SP 9. 
Ale MOSiR, który wynajmu-
je autokary, nie zmienił fi rmy. 
-  Skończyła się umowa z tą fi r-
mą i ogłosiliśmy nowy przetarg. 
Ta fi rma stanęła do niego, i nie 
mieliśmy powodu, by ją elimi-
nować. Nie mieliśmy złych do-
świadczeń we współpracy, a nie 
możemy obciążać całej fi rmy za 
jednego kierowcę. Nie mogłem 
jej wykluczyć, bo nie było do 
tego podstaw. Pracownik nawa-
lił i poniósł tego konsekwencje. 
Przewoźnik zachował się prawi-
dłowo - nie chronił tego przy-
padku, i dlatego nie wolno prze-
kreślać całej fi rmy - powiedział 
„Expressowi” Jan Nowicki, dy-
rektor MOSiR-u. 
Tymczasem latem wiele dzieci 
jeździ autokarami na wycieczki. 
- Przed każdą wycieczką wzy-
wamy policjanta, aby sprawdził 
stan autokaru, którym będą je-
chać dzieci. Problem polega na 
tym, że czekamy czasem tak dłu-
go, że plan całej wycieczki może 
runąć - mówił po zdarzeniu w 
Rumi Jacek Szyba. 

- Patrole są w terenie i kontrolu-
ją kierowców na drogach. Nie da 
rady wszystkich policjantów sku-
pić do kontroli autokarów - od-
powiada jeden z wejherowskich 
policjantów. - W terenie jest kil-
ka patroli, a taka kontrola to wy-
łączenie patrolu z ruchu. 
Najwięcej organizatorów do 
kontroli zgłaszało się w czerwcu. 
Wtedy policja ustaliła, że kie-
rowcy mają przyjeżdżać do kon-
troli miedzy 6. a 8. do bazy PKS 
w Wejherowie, niezależnie skąd 
są. 
- Organizatorzy zwracają się do 
nas o sprawdzenia,  ale policjan-
ci podejmują takie sprawdzenia 
również z własnej inicjatywy - 
mówi sierż. Potrykus. - Policjan-
ci sprawdzają trzeźwość, światła 
i ogólny stan autokaru, ale dużo 
ważniejszym badaniem jest prze-
gląd techniczny. Robią je stacje 
diagnostyczne. Organizator wy-
cieczki może sprawdzić, u osób, 
od których wynajmuje autokar, 
czy ten ma aktualny przegląd. 
W tym tygodniu do policji zgło-
siło się kolejnych kilku organiza-
torów wycieczek, aby skontrolo-
wać ich pojazdy. Tymczasem zła-
pany w niedzielę pijany kierow-
ca PKS stracił już pracę. - Jest 
mi przykro, sam nie wiem, co 
powiedzieć... ale konsekwencje 
były natychmiastowe. Ten pan 
już u nas nie pracuje - powiedział 
„Expressowi” Witold Skiba, pre-
zes PKS Wejherowo w ponie-
działek, dzień po zdarzeniu.
 - Jest to dla nas straszny wstyd i 
dołożymy starań, żeby takie zda-
rzenia nie miały miejsca. Teraz 
jesteśmy na etapie ustaleń, jak 
nasze wewnętrzne służby tego 
nie wykryły. Teraz wiem, że kie-
rowca zaczynał pracę w Lini, i 
nie wychylał się z autobusu. 
- Kierowca po przesłuchaniu zo-
stał zwolniony do domu - poin-
formowała w poniedziałek poli-
cja. Sprawą zajmie się sąd. 

Rumia. Znowu alkoholicy za kółkiem...

Pijany PKS na trasie
Ponad 2 promile we krwi miał kierowca PKS, który wpadł dzięki uwadze jednego z pasa-
żerów. Podobny przypadek miało miejsce pod koniec ubiegłego roku w Rumi. Tymczasem 
latem na wakacje jeździ autokarami wiele dzieci. 

TOMASZ MODZELEWSKI

Wypadek miał miejsce na przej-
ściu dla pieszych, przy skrzyżo-
waniu ulic Dębogórskiej i Ko-
ścielnej w Rumi. Kierowca Ci-
troena, wyjeżdżał z drogi pod-
porządkowanej, i gdy zakręcał, 
potrącił starszą kobietę. Zahaczył 
ją lusterkiem, ale tak niefortun-
nie, że mieszkanka Rumi straciła 
równowagę i upadła na jezdnię, 
uderzając głową w asfalt. Pogo-

towie zaraz zabrało ją do wejhe-
rowskiego szpitala. Na szczęście 
kierowca właśnie zakręcał i nie 
zdążył się rozpędzić, bo wtedy 
wypadek mógłby być znacznie 
poważniejszy. Kierowca poli-
cjantom tłumaczył, że uznał, że 
starczy mu miejsca. 
Kierowca Citroena Jumper, 45 
letni mieszkaniec Pucka był 
trzeźwy. Za spowodowanie wy-

Rumia. O lusterko za blisko...

Zahaczył kobietę
Do szpitala trafi ła kobieta, którą kierowca potrącił w środę 
w Rumi. Mimo że  „tylko” otarł się o nią, to starsza kobieta 
ma urazy głowy.

padku grożą mu trzy lata więzie-
nia. - Nie ustąpił pierwszeństwa, 
wjeżdżając na przejście dla pie-
szych, a w takiej sytuacji, zawsze 
należy zatrzymać samochód – 
przypomina sierżant Anetta Po-
trykus z wejherowskiej policji.

(TM)
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INFORMACJE ZE STAROSTWA POWIATOWEGO

W WEJHEROWIE

www.powiat.wejherowo.pl

Starostwo Powiatowe
w Wejherowie
ul. 3 Maja 4

84-200 Wejherowo

WYDZIAŁY I KONTAKT:

Sekretariat:
tel. 0-58 572-94-00
fax. 0-58 572-94-02

Biuro Obsługi 
Interesantów:
tel. 0-58 572-95-50

Biuro Rady Powiatu:
tel. 0-58 572-94-23

Wydział Organizacyjny:
tel. 0-58 572-94-16

Wydział Zarządzania 
Kryzysowego:
tel. 0-58 572-94-43
fax. 058 572-94-41

Wydział Finansowy:
tel. 0-58 572-94-30

Wydział Rozwoju 
i Programów 
Europejskich:
tel. 0-58 572-94-51

Wydział Kultury
i Spraw Społecznych:
tel. 0-58 572-94-85

Wydział Edukacji:
tel. 0-58 572-94-29

Wydział Komunikacji
Rejestracja pojazdów:
tel. 0-58 572-95-30 (do 36)

Prawa jazdy:
tel. 0-58 572-95-24,25,28

Wydział Architektury
i Budownictwa:
tel. 0-58 572-94-47
fax. 0-58 572-95-02

Wydział Geodezji:
tel. 0-58 572-94-61
fax. 0-58 572-94-62

Wydział Gospodarki
Nieruchomościami:
tel. 0-58 572-94-75

Wydział Ochrony
Środowiska:
tel. 0-58 572-95-43

Zapraszamy do odwiedzenia stro-
ny internetowej projektu realizo-
wanego przez Powiat Wejherow-
ski, a dotyczącego budowy wie-
lofunkcyjnych boisk sportowych 
przy szkołach prowadzonych 
przez samorząd powiatowy. Bo-
iska te sukcesywnie oddawane są 
do użytku dla uczniów szkół oraz 

lokalnej społeczności. Wartość 
projektu wyniosła prawie 7 mln 
PLN, z czego 85% tych środków 
Powiat pozyskał z zewnątrz, tj. z 
Mechanizmu Finansowego Euro-
pejskiego Obszaru Gospodarcze-
go. Adres strony: www.projekt-
eog.powiat.wejherowo.pl.

(JG)

4   Powiat                                                          Piątek, 18 l ipca 2008 r.

Biuro Projektu: Starostwo Powiatowe 
w Wejherowie,  ul. 3 Maja 4                                                                                              
Wydział Edukacji, pokój nr 140
tel. 058 572 94 07/08, fax: 058 572 94 09

Bieżący serwis informacyjno-promocyjny Projektu:
www.projekteog.powiat.wejherowo.pl

CZYTAJ O PROJEKCIE

Pozostałe ogłoszenia, informacje o zamówieniach publicznych, 
programach i funduszach powiatowych, wyniki postępowań 

przetargowych, protokoły pokontrolne, sprawozdania oraz inne 
informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej 

Starostwa Powiatowego w Wejherowie pod adresem:

www.bip.powiat.wejherowo.pl 

Fundacja Ośrodka KARTA „Straty osobowe i ofi ary represji pod oku-
pacją niemiecką” zbiera informacje na temat osób poszkodowanych 
podczas II Wojny Światowej. Osoby zainteresowane udzieleniem in-
formacji zapraszamy na stronę www.straty.pl                               (SP)

Potrzebne informacje. Okupacja niemiecka

Pierwsze zadanie dotyczyło od-
nowy nawierzchni drogi powia-
towej nr 1322G na odcinku Że-
lazno – Zwartówko o długości 2 
km. Koszty remontu nawierzchni 
wyniosły 688 tys. zł., z czego 418 
tys. wyłożył powiat, zaś pozosta-
łe 270 tys. pokryła gmina Cho-
czewo. 
Druga wyremontowana na-
wierzchnia to odcinek drogi po-
wiatowej nr 1430G Biebrowo 
– Jackowo o długości ponad 2 
km. Całkowite koszty tego zada-
nia wyniosły 523 tys. zł., z czego 
wydatki w wysokości 353 tys. 
zł. pokryte zostały przez powiat, 
zaś pozostałe 170 tys. zł. wydała 
z własnego budżetu gmina Cho-
czewo. Remont obu dróg zakoń-
czył się pod koniec czerwca br. 
Gmina Choczewo jest jedyną 
gminą w powiecie wejherowskim 
posiadająca bezpośredni dostęp 
do morza. Wiąże się to z przyjaz-

dem turystów, których liczbę w 
sezonie letnim władze gminy sza-
cują na 70 tys. Aby stale ich przy-
ciągać oprócz plaży potrzebne 
są bezpieczne, wyremontowane 
drogi zarówno dla mieszkańców 
gminy i powiatu, jak i dla tury-
stów korzystających z dostępu do 
morza w naszym powiecie. 
Jak stwierdził podczas odbioru 
drogi starosta wejherowski Józef 
Reszke – kolejny remont drogi 
powiatowej odbywający się przy 
współfi nansowaniu gminy, przez 
którą droga przebiega sprawdził 
się i dzięki takim montażom fi -
nansowym zrealizowano już wie-
le inwestycji w różnych gminach 
powiatu w ubiegłej i obecnej ka-
dencji. Za pomocą takich monta-
ży fi nansowych będą też remon-
towane kolejne drogi powiatowe 
w poszczególnych gminach. 

Jacek Gafka

KOLEJNE DROGI POWIATOWE 

WYREMONTOWANE
Na początku bieżącego miesiąca nastąpiło ofi cjalne odda-
nie do użytku zmodernizowanych odcinków dróg w gminie 
Choczewo. Prace remontowe były prowadzone w ramach 
programu współdziałania gmin i samorządu powiatowego 
w zakresie budowy i odnowy dróg powiatowych. 

Pięć pierwszych witaczy ma sta-
nąć do końca roku 2010. Ich 
funkcja jest prosta – mają promo-
wać powiat i witać przyjezdnych 
przekraczających jego granice. 
Witacz to 4 metrowy informator, 
na którym znajduje się: nazwa po-

wiatu, herb, wizualizacja dworku 
oraz hasło, które wybrano w dro-
dze konkursu spośród tych, które 
zostały zgłoszone przez pracow-
ników Starostwa Powiatowego 
w Wejherowie. Hasło to brzmi 
„Moje strone”.                      (SP)

W ostatnich tygodniach, do pu-
blicznego odbioru opublikowa-
ny został  majowy numer Biu-
letynu Biura Mechanizmów Fi-
nansowych Europejskiego Ob-
szaru Gospodarczego i Norwe-
skiego Mechanizmu Finanso-
wego. Biuro to ma swoją stałą 
siedzibę w Brukseli, skąd zarzą-
dza wykorzystaniem środków 
fi nansowych państw - Darczyń-
ców: Norwegii, Islandii i Liech-
tensteinu, wspierających granta-
mi fi nansowymi najbiedniejsze i 
nowe państwa członkowskie we 
Wspólnocie Unii Europejskiej. 
W ramach tego wsparcia naj-
większą pulę środków przyzna-
no Polsce, która w trzech kolej-
nych alokacjach rocznych łącz-
nie z obu mechanizmów fi nan-
sowych pozyska na realizację 
projektów kwotę 533,51 milio-
na euro.

W Biuletynie BMF, wizytówką 
znaczącej sumy środków przy-
znanych przez państwa –Dar-
czyńców na projekty o silnym 
oddziaływaniu społecznym, ta-
kim jak budowa i renowacja pla-
ców zabaw i obiektów sporto-
wych przedstawiony został Pro-
jekt Samorządu Powiatu Wejhe-
rowskiego, promujący zdrowie, 
opiekę i wychowanie poprzez 
zajęcia sportowo-rekreacyjne na 
nowych obiektach sportowych 
w szkołach ponadgimnazjal-
nych i specjalnych prowadzo-
nych przez Powiat Wejherow-

ski. Projekt o bieżącej wartości 
6.800.000 zł dofi nansowany ze 
środków Mechanizmu Finan-
sowego EOG kwotą 1.253.290 
euro, znajduje się na półmetku 
zrealizowanych zadań inwesty-
cyjnych. Przy szkołach ponad-
gimnazjalnych i specjalnych 
prowadzonych przez powiat 
oddano już do użytkowania 5 z 
10 zaplanowanych ogólnodo-
stępnych stref rekreacji dziecię-
cej. W części nieinwestycyjnej, 
na oddanych do użytkowania 
obiektach sportowo-rekreacyj-
nych wdrażane są pozalekcyjne 
i pozaszkolne zajęcia Powiato-
wego Programu Promocji Zdro-
wia, Opieki i Wychowania.

Na stronie internetowej Biu-
ra Mechanizmów Finansowych 
w Brukseli, w zakładce realizo-
wanych Projektów dostępna jest 
również europejska karta infor-
macyjna Projektu Samorządu 
Powiatu Wejherowskiego: „Pro-
mocja zdrowia, opieki i wycho-
wania poprzez rozbudowę infra-
struktury sportowo-rekreacyjnej 
szkół”.

Dostęp do Biuletynu BMF i eu-
ropejskiej karty informacyjnej: 
www.eeagrants.org
Bieżąca informacja o realizowa-
nym Projekcie: 
www.propjekteog.powiat.wej-
herowo.pl
      

(ML)

O PROJEKCIE
Powiatu Wejherowskiego 

w Brukseli

Nowe witacze
w powiecie 
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Rumia. Kronika SM
Problemy pod wpływem...
Szmelta. 11.07 na skrzyżowaniu ulic Sabata i Podgór-
nej leżał młody mężczyzna, którego szarpało kilku in-
nych ludzi. Sytuację zauważył przejeżdżający tamtędy 
komendant Straży Miejskiej. 
- W pierwszej chwili pomyślałem nawet – mówi Roman 
Świrski, - ktoś został potrącony przez samochód. Praw-
da na szczęście okazała się bardziej prozaiczna. Mło-
dzieniec był niemal do nieprzytomności upojony alko-
holem.
Na miejscu po chwili pojawił wezwany przez komen-
danta patrol SM, a po chwili również ojciec pijanego. 
Wspólnymi siłami udało się postawić chłopaka na nogi, 
ale kiedy zobaczył funkcjonariuszy SM, dostał nieopa-
nowanego ataku agresji i trzy osoby miały problem by ją 
okiełznać. Niemniej jednak udało się to w końcu. Mło-
dy amator procentów w upalny dzień został w końcu od-
transportowany do domu.
Janowo. 12.07 w sklepie przy ul. Pomorskiej awantu-
rował się pijany mężczyzna. Personel poprosił o inter-
wencję Straż Miejską. Strażnicy pomogli awanturniko-
wi opuścić sklep. Za swoje postępowanie został ukarany 
mandatem.
Centrum. Tego samego dnia inny nietrzeźwy nie chciał 
opuścić autobusu linii R, który dojechał do przystanku 
końcowego na pętli przy dworcu PKP. I tym razem po-
trzebna była pomoc strażników. Funkcjonariuszom uda-
ło się przekonać upartego pasażera, że to przystanek koń-
cowy i autobus dalej nie jedzie. Opuścił więc pojazd.
Śmierdzący nawóz
Janowo. 14.07 mieszkańcy ul. Toruńskiej poinformo-
waniu, że właściciel jednej z posesji na tej ulicy rozrzu-
cił w ogrodzie psujące się trociny. Roznoszący się z tego 
powodu fetor był wprost nie do wytrzymania. Skierowa-
ny na miejsce patrol nakazał usunięcie śmierdzącego na-
wozu. Właściciel posesji został też ukarany mandatem, 
za znajdujące się tam śmieci.

Potrzebna zgoda UM
Lotnisko. Właściciele kilku nowych sklepów przy ul. 
Kosynierów ustawili w nieprawidłowy sposób reklamy. 
Zasłaniały one widoczność zarówno kierowcom przejeż-
dżających w pobliżu samochodów, jak i pieszym. Straż-
nicy nakazali zabranie reklam i pouczyli, że reklamy nie 
mogą utrudniać ruchu użytkownikom dróg, a ponadto 
o zgodę na ich wystawienie trzeba wystąpić do Urzę-
du Miasta.
O krok od tragedii
Szmelta. Do groźnego zdarzenia doszło 14. lipca ok. 
godz. 14.20  na ul. Hanki Sawickiej, w  okolicy budowy 
nowej galerii handlowej, wyjeżdżająca z budowy wy-
wrotka zahaczyła o linię wysokiego napięcia, w wyniku 
czego zostały zerwane przewody. Spadły one na zapar-
kowane w tym miejscu samochody powodując uszko-
dzenia ich karoserii. 
- Świadek zdarzenia – mówi Roman Świrski, komendant 
SM, - bardzo przytomnie powiadomił o tym zdarzeniu 
dyżurnego Straży Miejskiej. Wysłany na miejsce patrol 
ocenił sytuację, zabezpieczył miejsce i wezwał pogoto-
wie energetyczne oraz policję.
Jak się dowiedzieliśmy uszkodzenia aut, na które spadły 
iskrzące przewody są na tyle poważne, że ich właściciele 
wystąpią o odszkodowania.                                      (ajg)

Przewody spadły na zaparkowane samochody uszkadzając ich 
karoserie.
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Polski Czerwony Krzyż w Wejherowie oraz Punkt Krwiodawstwa 
zapraszają gorąco do udziału w Akcji Poboru Krwi na rzecz Szpita-
la Specjalistycznego w Wejherowie. Jest ona prowadzona w Punkcie 
Krwiodawstwa w szpitalu przy ul. Jagalskiego w dni robocze. Krwio-
dawcy rejestrowani są od godz. 7.00 do 11.00. Aby wziąć udział w ak-
cji należy cieszyć się dobrym zdrowiem, mieć ukończone 18 lat i po-
siadać dokument tożsamości zawierający PESEL.

Akcja oddawania krwi
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 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:
Poniedziałek, wtorek, czwartek, piatek od 16.00 do 18.00.

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

7-miesięczne dziecko po przeszczepie szpiku kostne-
go czeka na Twoją pomoc. 

Mateusz jest wcześniakiem, dodatkowo urodził się 
z chorobą genetyczną SCID (Ciężkim Złożonym 
Niedoborem Odporności), jedyną szansą na urato-
wanie jego życia był przeszczep szpiku. Mateusz 
jest jeszcze w szpitalu. Po powrocie do domu, bę-
dzie musiał zażywać nierefundowane leki oraz roz-
począć intensywną rehabilitację. Możesz mu pomóc. 

www.pomocdlamateusza.pl 
 Fundacja „Na ratunek dzieciom 

z chorobą nowotworową” 
50-030 Wrocław, 
ul. Świdnicka 53 

21 1020 5242 0000 2802 0127 9512 
PKO IV O/Wrocław 

Z dopiskiem 
„dla Mateusza Pełechaty”

Możesz pomóc

O co tak naprawdę toczy się ten 
spór? Wielokrotnie wyjaśniali to 
w ostatnich dniach zarówno pre-
mier D. Tusk jak i minister spraw 
zagranicznych R. Sikorski. Po 
prostu obecny rząd uznał, że w 
zamian za zgodę na zainstalo-
wanie w Polsce elementów tar-
czy antyrakietowej musimy mieć 
zdecydowanie większe niż nam 
zaoferowano gwarancje bezpie-
czeństwa.  Te zaś ich zdaniem 
dają wyłącznie rakiety  Patriot. O 
nie właśnie załamały się trwające 
kilkanaście miesięcy negocjacje. 
Rząd Tuska chce,  by nasz bardzo 
przestarzały system obrony prze-
ciwlotniczej został uzupełniony o 
przynajmniej jedną stałą baterię 
rakiet Patriot (z kilkoma wyrzut-
niami).  Na to, by zamiast stałej 
baterii przywożono do nas  raz na 
kwartał z Niemiec tzw. baterie ro-
tacyjne rząd nie chce się zgodzić. 
To nie koniec naszych wymagań. 
Chcemy by Amerykanie pomogli 
nam w unowocześnienie uzbroje-
nia. Dlatego równolegle z nego-
cjowaniem porozumienia w spra-
wie tarczy przygotowywana jest 
deklaracja  o współpracy wojsko-
wej  miedzy naszymi państwa-

mi. Tu także Amerykanie uwa-
żają, że żądamy za wiele. Wyli-
czyli już nawet, że ich spełnienie  
kosztowałoby  ich budżet ok. 22 
mld dolarów. Dla nas to kwota 
ogromna, dla Amerykanów wy-
datek prawie niezauważalny, tym 
bardziej, ze rozłożony byłby na 
wiele lat.  Od razu zastrzegam, 
że te liczby nie padły z ust pol-
skich negocjatorów. Powołuję się 
tu na wypowiedzi uznanych eks-
pertów amerykańskich z zespołu 
korporacji  Rand, którzy niedaw-
no przedłożyli Departamentowi 
Stanu wstępny raport na temat 
potrzeb modernizacyjnych pol-
skiej armii.

Sprawa tarczy na dobre poróżni-
ła premiera i prezydenta. Prezy-
dent i  obóz polityczny, z którego 
się on wywodzi (PiS) są jak wia-
domo entuzjastami tarczy. Gdy-
by to od nich zależało, porozu-
mienie w tej sprawie byłoby już 
dawno podpisane i to na warun-
kach Amerykanów. Ich zdaniem 
usztywniając swoje stanowisko  
rząd Tuska zraża do nas nasze-
go wiernego sojusznika jakim są 
Stany Zjednoczone i wpycha Pol-

skę w ramiona Rosji. Inaczej mó-
wiąc działa wbrew polskiej racji 
stanu. Dlatego w kulminacyjnym 
momencie rokowań pan prezy-
dent wysłał do Waszyngtonu pa-
nią minister Fotygę. Do dziś nie 
wiadomo, na czym konkretnie 
polegała jej misja. Rządowi ta 
inicjatywa prezydenta bardzo się 
nie podobała, bo danie Amery-
kanom do zrozumienia i to w ta-
kim  momencie, że w tej sprawie 
nie ma u nas zgody na szczytach 
władzy niewątpliwie zaszkodziło 
negocjacjom. Na koniec trochę 
optymizmu. Podobno po ostat-
nich rozmowach z premierem i 
ministrem Sikorskim pan prezy-
dent zaakceptował strategię ne-
gocjacyjną rządu. Podobno, bo 
rozmowy na ten temat, także na 
gruncie krajowym są utajnione.

                                                                                           
Jerzy Budnik                          

Poseł na Sejm RP

Archiwalne felietony posła 
można przeczytać na stronie 

www.budnik.pl

 Z  TARCZĄ  CZY  NA  TARCZY?
Uroczyste podpisanie  porozumienia ze Stanami 
Zjednoczonymi w sprawie zainstalowania na te-
rytorium Polski elementów tarczy antyrakietowej 
miało nastąpić 10 lipca. Nie nastąpiło, bo  polski 
rząd nie zgodził się na warunki jakie zapropono-
wali nam Amerykanie, a ci, jak na razie, nie chcą 
ich zmienić. Nie znaczy to, że negocjacje zostały 
przez stronę polską zerwane. Toczą się nadal, ale 
ich wynik jest teraz  mocno niepewny.

Na początek wycieczkowicze 
zwiedzili Centrum Edukacji i 
Promocji Regionu w Szymbar-
ku. Mięli okazję zobaczyć naj-
dłuższą deskę świata, ponadto 
zbiory dawnych sprzętów uży-
wanych w gospodarstwach do-
mowych na Kaszubach. Uczest-
nicy z zaciekawieniem słuchali 
przewodnika, który oprowadzał 
m.in. po chacie z Syberii, ko-
ściółku wzniesionym na terenie 
centrum edukacji. Wiele zadu-
my i  wzruszenia wypełniło ser-
ca uczestników wycieczki kiedy 
była mowa o tragicznych losach 
Polaków w łagrach sowieckich, 
o wywózkach, katorżniczej pra-
cy i śmierci głodowej wielu na-
szych rodaków. Chwilę grozy 
przeżyliśmy w schronie, gdzie 
można wysłuchać imitacji na-
lotu bombowego. Na koniec 
w krótkiej kolejce czekaliśmy na 
wejście do domu, który posta-
wiony jest „do góry nogami”.
Następie pojechaliśmy do Będo-
mina zwiedzić dwór Wybickich, 
w którym urodził się twórca Ma-
zurka Dąbrowskiego – Józef Wy-
bicki. W muzeum poznawaliśmy 
historię Legionów, dzieje Polski 
XIX wieku – historię zrywów i 
powstań narodowych. 
Kolejnym punktem było wejście 

na szczyt Wieżycy – na wieżę 
widokową. Dużą odwagą i do-
brym stanem zdrowia wykazała 
się pani Małgorzata Kunc z Lini, 
która niebawem skończy 80 lat a 
weszła na sam szczyt wieży i po-
dziwiała piękno okolicy. 
Następnie pojechaliśmy na 
wspólny obiad do Ostrzyc, gdzie 
można było pomoczyć nogi w 
malowniczo położonym jezio-
rze. Na zakończenie odwiedzili-
śmy Chmielno i wielopokolenio-
wy zakład ceramiczny rodziny 
Neclów. Przewodnik opowiadał 
o procesie powstawania garnków 
od pozyskania gliny, przez rozra-
bianie, suszenie tworzenie mode-
li wazonów i garnków, wypalanie 
w piecu, szlifowanie, malowa-
nie aż do uzyskania końcowego 
wspaniałego efektu.
Podczas jazdy panowała rodzin-
na atmosfera – wszyscy śpiewali 
popularne piosenki patriotyczne, 
ludowe i harcerskie. W połowie 
sierpnia planowana jest kolejna 
1-dniowa wycieczka tym razem 
może do stolicy województwa – 
Gdańska albo na Półwysep Hel-
ski. Organizatorzy Dziękują wła-
dzom za udostępnienie autobusu 
gminnego. 

 Jan Trofi mowicz 
 

Wycieczka krajoznawcza 
„Cudze chwalicie swego nie znacie”
Gminny Dom Kultury w Lini oraz Stowarzyszenie „Bądźmy Ra-
zem” zorganizowali wspólnie kolejną wycieczkę integracyjną 
dla mieszkańców gminy. Organizatorzy przygotowali trasę po 
Szwajcarii Kaszubskiej. 

W tle słynny przewrócony dom, który wywołuje zawroty głowy.
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Wycieczka była okazją do zobaczenia wielu ciekawych obiektów.
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Pierwsza z festiwalowych gwiazd 
Lizz Wright ma na swoim koncie 
trzy płyty, z których najnowsza 
zatytułowana The Orchard uka-
zała się w tym roku i zawiera nie 
tylko oryginalne kompozycje ar-
tystki, ale i utwory Led Zeppelin 
czy Tiny Turner. W godzinę póź-
niej wspaniały koncert w niepo-
wtarzalnej atmosferze klubu Po-
kład dała urocza Marie So, któ-
ra równie doskonale czuje się w 
latynoskich rytmach boosa-no-
vy co w piosenkach z repertuaru 
Brela, Aznavoura czy  Brassen-
sa.
W kolejnym dniu festiwalu wy-
stąpiły Toshiko Akiyoshi i Kar-
rin Allyson. Tę pierwszą od-
krył w 1952 roku Oscar Peter-
son, podczas trasy koncertowej 
w Japoni. Ta doskonale znana 
fanom jazzu pianistka, kompo-
zytorka i aranżerka od wielu lat 
mieszka w Stanach Zjednoczo-
nych. Tworzony wraz z  Lwem 
Tabackinem big band, uznawa-
ny jest za jeden z najwybitniej-
szych w powojennej historii jaz-
zu. Karrin Allyson to wokalistka 
trzykrotnie nominowana do na-
grody Grammy. Ma na swoim 
koncie już 11 płyt nagranych dla 
słynnej wytwórni Concord Jazz 
, z których najnowsza Imagina: 
Songs of Brasil. Polski akcent 
festiwalu miał miejsce w sobo-
tę, kiedy na deskach teatru po-
jawiła się Dorota Miśkiewicz - 
wybitnie uzdolniona wokalistka, 
kompozytorka, autorka tekstów, 
która współpracowała i koncer-

Gdynia. Ladies’ Jazz Festival by Seat 2008

Muzyczna uczta
Już po raz czwarty w prawdziwie gwiazdorskiej obsadzie od-
był się Gdyni Ladies’ Jazz Festival by SEAT, który jest jedynym 
bodaj w Europie jazzowym festiwalem kobiet. Na scenie Teatru 
Muzycznego fani jazzu wystąpiły kolejno Lizz Wright, Yoshiko 
Akiyoshi, Karrin Allyson, Dorota Miśkiewicz i Ive Mendes. W 
ostatnim dniu imprezy wielki muzyczny spektakl przygotowała 
francuska grupa Nouvelle Vague z wokalistkami Melanie Pain 
i Nadeah Miranda. Zachęcona przez tę ostatnią publiczność z 
pierwszych rzędów zatańczyła z artystkami na scenie.

towała z największymi gwiaz-
dami: Nigel`em Kennedy, Toma-
szem Stańko, Wojciechem Mły-
narskim, Włodzimierzem Nahor-
nym czy z samą Cesarią Evorą 
(również podczas koncertu na 
Skwerze Kościuszki w Gdyni). 
Została przez Cesarię Evorę za-
proszona do nagrania wspólnie 
utworu promującego jedną z płyt 
wielkiej artystki. Dorota pracuje 
obecnie nad swoją kolejną solo-
wą płytą.
W drugiej części sobotniego wie-
czoru koncertowała Ive Mendes, 
która wprost oczarowała publicz-
ność już podczas pierwszej edy-
cji festiwalu w 2005 roku. Wró-
ciła tu nie tylko z tymi dobrze 
znanymi utworami, ale też z pre-
mierowymi, które znajdą się na 

najnowszej właśnie nagrywanej 
płycie artystki. Jeden z utworów, 
które się na niej znajdą - „I don’t 
want to talk about It”- , trafi ł też 

KONKURS

na Płytę Ladies Jazz Festival part 
IV. Ive wyznała publiczności, że 
jest bardzo szczęśliwa, ponieważ 
przed tygodniem wyszła za mąż.  
Wystąpiła nawet w przepięknej 
sukni ślubnej. 
Ostatniego dnia festiwalu wspa-
niały muzyczny spektakl zapre-
zentowały publiczności woka-
listki zespołu Nouvelle Vague. 
Koncert Melanie Pain i Nade-
ah Miranda – bo o nich tu mowa 
nie tylko był nie tylko prawdzi-
wie muzyczną ucztą, ale wido-
wiskiem emanującym kobieco-
ścią  dominującej zdecydowa-
nie nad całym zespołem Nadeah, 
która do aktywnego udziału w 
koncercie wciągnęła publiczność 
z pierwszych rzędów. Szczegól-
nie porywające było wykonanie 

covera Sweet dreams – Euryth-
mics. Koncert oczywiście zakoń-
czył się podwójnym bisem.

(ANGO)

Osoba, która w poniedziałek o 12.00 zadzwoni do redakcji 
(tel. 058 736 16 92) i poda imię oraz nazwisko wokalistki ze 
zdjęcia obok, wygra jej płytę z autografem.
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Trzonem dwóch pierwszych dni 
Rafi nerii były polskie zespoły 
rockowe, silna ich reprezentacja 
oddaje w naszym zamyśle więk-
szość trendów, które pojawiły 

się ostatnio w gitarowym graniu. 
Pierwszego dnia główną gwiazdą 
był zespół z  Łodzi – Cool Kids 
of Death. Drugiego dnia szyki 
pokrzyżowała pogoda, co odbiło 

Reda. Grali i śpiewali

Festiwal Młodych Kultur
Piąta edycja Redzkiego Festiwalu Niezależnych  z nową 
formuła pod nazwą Rafi neria odbyła się w ubiegłym tygo-
dniu w dniach 10-12 lipca.

się na frekwencji. Tego dnia wy-
stąpiła Ścianka. Przed południem 
odbyły się także warsztaty foto-
grafi czne przeprowadzone przez 
Trójmiejską Szkołę Fotografi i.
Trzeciego dnia królował hip-hop, 
zwabił największą liczbę publicz-
ności podczas festiwalu.
Gwiazdą wieczoru był popularny 
i ceniony raper O.S.T.R  oraz wy-
stęp reprezentanta beat-boxu Bla-
dego Krisa.

Joanna Szuczynska
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BladyKris - przedstawiciel beat-boxu

Gniewino. Pełen odlot

GRAND PRIX 
FIRMY ORLEX
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W Gniewinie rywalizowaly balony z całej Polski i zagranicy.

Po prawej stronie prezes Orlexu - Wojciech Gębarowski z tyłu Misiek Koterski.

Adam Ciskowski z zespołem.
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Kaszubi przybyli do swojej urzę-
dowej stolicy pociągami Trans-
cassubia, autokarami, kutrami, 
a nawet samolotami bo Gdańsk 
odwiedzili także Kaszubi z Ka-
nady. Rozśpiewany korowód w 
tradycyjnych kaszubskich stro-
jach z sztandarami „rodzimych 
partów” przeszedł ulicami Gdań-
ska, na skwer przy ulicy Święto-
jańskiej, gdzie został podpisany 
akt erekcyjny pomnika księcia 
Świętopełka Wielkiego. Następ-
nie Kaszubi przeszli do bazyliki 
Mariackiej na mszę świętą, któ-
rej przewodniczył i Słowo Boże 
wygłosił abp Tadeusz Gocłow-
ski. Centralne kaszubskie świę-
towanie odbyło się na Targu Wę-
glowym, gdzie bawiono się aż do 
wieczora. – Jesteście diamentem 
w koronie 1000-letniego Gdań-
ska, solą ziemi Pomorza, od-
wiecznymi gospodarzami tego 
miejsca- mówił prezydent Paweł 
Adamowicz, przekazując klucze 
do miasta prezesowi ZK-P Ar-
turowi Jabłońskiemu. Podczas 

gdy na scenie kaszubskiej biesia-
dy grały, śpiewały i tańczyły ka-
szubskie zespoły m.in. ZPiT  Ko-
ścierzyna, RZPiT Kaszuby z Kar-
tuz, ZPiT Kaszuby z Chojnic i 
Kaszubski Zespół Koleczkowia-
nie, na Targu Węglowym odby-
wał się jarmark, na którym moż-
na było kupić tradycyjne hafty, 
ludowe rękodzieło, a także najeść 
się do syta kaszubskimi smako-
łykami. Profesjonalne stoisko z 
ofertą turystyczną przygotowało 
MPiMK-P z Wejherowa. Andrzej 
i Jolanta Arendt z Wejherowa od 
10 lat przyjeżdżają na zjazdy Ka-
szubów, bo podoba im się rodzin-
na atmosfera, która towarzyszy 
biesiadzie. Nie zabrakło na Ka-
szubskim Zjeździe imprez towa-
rzyszących: wystawy w Ratuszu 
Głównego Miasta, Kaszubskiego 
Maratonu Filmowego i Turnieju 
tradycyjnej „baśki”. Zjazdy Ka-
szubów są niepowtarzalną okazją 
do prezentacji tradycji i dorobku 
kulturowego, familijnego święto-
wania, wspólnego śpiewania, za-
żywania tradycyjnej tabaki i de-
gustacji regionalnej kuchni. 

Wejherowo- Gdańsk. Kaszubskie świętowanie

X JUBILEUSZOWY 
ZJAZD KASZUBÓW
Ponad 3 tyś. Kaszubów, m.in. liczna grupa z powiatu wejherowskiego i puckiego przy 
rytmach dętej orkiestry z Bojana i męskich głosach wejherowskiego chóru Harmonia, 
pojawiło się w sobotę na X Jubileuszowym Zjeździe Kaszubów. 

FRANCISZEK SYCHOWSKI
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Orkiestra dęta z Bojana na wejherowskim peronie.
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Kaszubscy działacze i parlamentarzyści z abp T. Gocłowskim.

Marszałek J. Kozłowski podpisuje akt 
erekcyjny budowy pomnika.

Rozdrabnianie kaszubskiej tabaki.

Kaszubi z gdańskim piratem Andrzejem. Na Kaszubów wejherowskich powracających z 
zjazdu oczekiwał wice starosta Grzegorz Gaszta.

Urodziwe kaszubki z gminy Szemud.
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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.                                                                                                

Na boisku w Gniewinie Gryf Or-
lex Wejherowo rozegrał mecz 
kontrolny z trzecioligową Byto-
vią Drutex  Bytów. Piłkarze za-
grali trzy razy po 30 minut. Pod-
opieczni trenera Wojciecha Waś-
ka pokonali zespół z Bytowa 2:0, 
a obie bramki zdobyli w pierw-
szej odsłonie meczu. Najpierw w 

28 minucie piłkę do siatki posłał 
Łukasz Kozłowski, a dwie minu-
ty później wynik spotkania jak 
się później okazało ustalił Łu-
kasz Król strzelając z przewrot-
ki z najbliższej odległości. Tego 
samego dnia w południe zawod-
nicy rezerw rozegrali mecz spa-
ringowy ze Startem Mrzezino, 

pojedynek zakończył się wy-
nikiem 2:5 na korzyść Startu. 
Gryf Orlex Wejherowo wystą-
pił w składzie: M. Szlaga – M. 
Pliński, P. Politowski, P. Tusk, J. 
Przybylski, T. Brzeski, M. Szy-
mański, J. Banaszak, K. Czarnoc-
ki, Ł. Kozłowski, Ł. Król. 

(ŁN)

Piłka Nożna. Sparing Gryfa Orlex Wejherowo

Trzecioligowiec pokonany

W turnieju wziął też udział Ki-
erownik MOKSiR Konrad 
Wargin, który swoich szans na 
sukces upatrywał w wybiega-
niu, gdyż z tenisa stołowego, w 
którego gra od dziecka- na tenis 
ziemny przerzucił się zupełnie 
niedawno. I tak 10 zawodników 
zostało podzielonych na dwie 
grupy, których do półfi nału awans 
uzyskało po dwóch najlepszych. 
Świetnie zaprezentowała się 
młoda Justyna Jaworowska, jed-
na z najlepszych zawodniczek w 
swoim roczniku w wojewódz-
twie, która stawiła zacięty opór 
każdemu. Zabrakło jej jednak 
trochę szczęścia i ostatecznie 
zajęła miejsca 5-8 w turnieju. 
O ile grupę A pewnie wygrał 
Michał Szeffer, o tyle w grupie B 
w pojedynku o I miejsce rozgry-
wanym w strugach deszczu7:6, 
7:6 Wargin pokonał Aleksandra 
Tamasa, jednak obydwoje awan-
sowali do półfi nału. Czarnym 
koniem zawodów okazał się Ma-
ciej Mądry, który przebojem wdarł 
się do fazy półfi nałowej, w której 
stoczył ponad półtoragodzinny 
pojedynek z Konradem Wargin-
em, zakończony zwycięstwem 
kierownika MOKSiR 6:4, 7:5. 
W drugim półfi nale niespodzie-
wanie łatwo Szeffer ograł Tamasa 
6:4, 6:0. Finał był popisem gry 
Michała Szeffera, który ostatec-

Tenis ziemny. Wakacyjny  turniej sekcji tenisowej MOKSiR.

Michał Szeffer Najlepszy
Wychowankowie pana Andrzeja Degórskiego rozegrali długie i wyczerpujące dwudniowe 
zawody. Trzeba nadmienić, że zabrakło “asów” z sekcji, czyli Jakuba Degórskiego i Cezar-
ego Walkusza, jednak umiejętności i wola walki prezentowane przez młodych zawodników 
były naprawdę imponujące. 

znie ograł wykończonego poje-
dynkiem półfi nałowym Wargina 
6:2 i odebrał statuetkę zwyciężcy. 
Najważniejszy jednak nie był 
wynik i kolejność końcowa, którą 
zajął każdy z uczestników. Należy 
przyznać, że młodzi tenisiści 
pana Degórskiego odznaczają się 
wysoką kulturą osobistą, ciężko 
pracują nad formą i właśnie dlat-
ego każdy został nagrodzony 
statuetkami, nagrodami rzeczow-
ymi i drobnymi gadżetami przez 
organizatora. Ciężko trenując 
w okresie wakacji, zawodnicy 
MOKSiR będą przygotowywać 
się m.in. do Otwartych Mistrzostw 
Redy, które odbędą się już we 
wrześniu. Serdecznie zapraszamy 

na te zawody (termin już 
niedługo zostanie podany na 
stronie www.moksir.reda.pl)
Serdecznie zapraszamy na waka-
cyjne zajęcia sportowe pro-
ponowane przez MOKSiR!

  (KW)

Kolejność końcowa zawodów:
1m Michał Szeffer
2m Konrad Wargin
3-4m Aleksander Tamas, 
Maciej Mądry
5-6m Mateusz Piekielnik, 
Maciej Karczmarczyk
7-8m Justyna Jaworowska, 
Bartosz Drosakis
9-10m Majchrzak Jakub, 
Tomasz Sulewski

Michał Szeffer zabłysnął na tym turnieju.
Piłka Nożna. Wakacyjna Liga Piłki Nożnej

Gwiazdy Janora liderem
Starzy wyjadacze z Gwiazd Janora po raz kolejny pokazali 
się ze świetnej strony wygrywając turniej. W regulaminowym 
czasie nie byli jednak w stanie pokonać zespołu White River- 
zarówno w pojedynku grupowym, jak i w fi nale turnieju.

Zawodnicy zaprezentowali rów-
ny poziom, świetnie zaprezento-
wali się m.in Patryk Radkowski, 
bramkostrzelny... bramkarz Man-
chester Reda, Filp Patok ze swoi 
instynktem strzeleckim, Mateusz 
Wesserling z wyjątkowo efek-
townymi dryblingami, przebo-
jowy w ataku Radek Klatt, czy 
najbardziej waleczna i zespoło-
wo grająca drużyna White River. 
Nagroda za najlepszego piłkarza 

turnieju przypadła jednak Mate-
uszowi Krajnikowi- reżyserowi 
gry Gwiazd Janora, który strzelił 
m.in bramkę w fi nałowym spo-
tkaniu. Tradycyjnie MOKSiR 
postarał się o drobne upominki 
dla uczestników- te najważniej-
sze zawodnicy otrzymają na za-
kończenie rozgrywek pod koniec 
sierpnia br. Brawa dla wszystkich 
uczestników i... do zobaczenia na 
turnieju.                              (KW)

Wyniki:
Grupa „A”
Gw. Lesnera- Manchester 0:0
Biedronka- The Reds 2:4
Gw. Lesnera- Biedronka 4:1
Biedronka- Manchester 0:7

Manchester- The Reds 6:0
The Reds- Gw. Lesnera 0:1
Grupa”B”Gw. Janora- Majowie 2:1
Majowie- White river 2:3
Gw. Janora - White River 1:1

Piłka Nożna. Wakacyjna Liga TKKF

Gwiazdy i Tęczowy liderami
Kolejne mecze rozegrały zespoły występujące w tegorocznej edycji 
Wakacyjnej Ligi Piłki TKKF. Zawody odbywają się na boisku 
TKKF  (Osiedle Przyjaźni) w Wejherowie. W tabelach prowadzą 
Gwiazdy i Tęczowcy.
Wyniki spotkań:
ŻAKI (rocznik 1995 i młodsi) 
(III seria)
Biali-Kosmokwaki 0:4, Gepary-
Pogromcy 1:6, Skorpion-Rysie 0:3, 
Tygrysy-Krokodyle1:6, Smoki-
Szatany 4:1, Diabły-Feniks 2:2, 
Lwy-Halerowcy 2:1, Pumy-Góra 
3:1, Gwiazdy-Kaczory 7:4, Żmije-
Jastrzębie 3:3, Szprotki-Batmany 6:2

Najlepsi strzelcy:
8 bramek: Dawid Markowski (Jastrzębie)
7 bramek: Kacper Ziętkowski (Krokodyle)

Tabela :
1.Gwiazdy            9              15-5
2.Krokodyle          9              13-1
3.Kosmokwaki      9             12-1
4.Pogromcy          7              11-3
5.Jastrzębie           7              13-6
Juniorzy (rocznik 1992 – 94)
(II seria) Cedron- Szerszeń 3:2, 
Mustangi – Wymiatacze 2:1, 
Sportig-Insekty 3:1, Batony-Kibole 
1:5, Tęczowcy-Kasztaniaki 6:1, 
Wampiry-Magnum 1:3.

 Tabela :
1.Tęczowcy           6             13-2
2.Mustangi            6               6-3
3.Magnum             6               5-2
4.Sporting              4              4-2                                                                                                                                             
5.Kasztaniaki         3            15-6

 Leszek Lenda
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- 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 Luzi-
nie, przy dworcu PKP, niezagospodarowana, 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 SIERAKOWI-
CACH, 3 pokoje, spółdzielcze wł.zadbane 62m2, 
parter. Tel.698231462
- WYNAJMĘ POWIERZCHNIĘ USŁUGOWĄ, 
1 piętro, 320 m2,  na siłownię, fi ttnes klub, hurtow-
nię (centrum Wejherowa) tel. 602 372 519
- WYNAJMĘ POKÓJ W SOPOCIE, z używal-
nością kuchni i łazienki, cena 400 zł za miesiąc tel. 
551 50 05
- SPRZEDAM MIESZKANIE, OSIEDLE KA-
SZUBSKIE, Osiedle Kaszubskie, 2 pokoje, 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, słoneczne, ład-
ny układ, przytulne 
- tel. 058 679 36 56
- SPRZEDAM MIESZKANIE, 2 POKOJE, 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 mieszka-
nia 602 513 276
- WYNAJMĘ DOMEK NAD JEZIOREM. 
Okolice Przywidza ....50 PLN za dobę, tel. kom. 
600956347
- SPRZEDAM DZIAŁKĘ 2500 m2 LUZINO, do-
bra lokalizacja, warunki zabudowy. Tel. 058 678 22 
62 (mieszk. - usługowe)
- SPRZEDAM dom, bliźniak - Gdynia Karwiny, 
580 tys., tel. 505 020 832
- KUPIĘ pomieszczenie do 40m2  na lokal miesz-
kalny lub część budnyku na terenie gminy Szemud, 
tel. 506 630 547
- WYNAJMĘ pokój przy rodzinie z dostępem do 
pomieszczeń sanitarnych.
 Tel. 668 764 620
- WYNAJMĘ MIESZKANIE 39,2 m2 wejherowo 
os.kaszubskie 24/11  umeblowane częściowo  600 zł 
plus wszystkie opłaty; tel. 604720488/18,00-20,00/
- SPRZEDAM MIESZKANIE M5 - 68m2, 4po-
koje Gdańsk - Żabianka z widokiem na morze. tel. 
0 501 365 800
- POSZUKUJĘ MAŁEGO MIESZKANIA/KA-
WALERKI w Rumi lub w Redzie do wynajęcia. 
Tel. 608-327-195.
- WYNAJMĘ MIESZKANIE  plus wynagrodzenie 
za całodobową opiekę nad chorą leżącą na Alzhe-
imera. Gdańsk-Oliwa tel.kom. 0501504852
- SPRZEDAM MIESZKANIE (60.01m), 3 pokoje, 
czwarte piętro, płyta. Wejherowo,
Osiedle Chopina, tel. kom. 511148861, 
solcar@op.pl
- SPRZEDAM DOM W GOŚCICINIE, w stanie 
surowym, otwartym, tel. 880 287 676
- SPRZEDAM MIESZKANIE W REDZIE 
33m2,własność hipoteczna, zadbane 

tel. 058 671 31 44
- SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ, 
2126m2 bardzo atrakcyjnie położona, media, Wejhe-
rowo/Milwino 130.000 zł, tel. 0505 683 235
- POSZUKUJE do wynajęcia mieszkanie 2-3 poko-
jowe lub część domu,tylko w Rumii. 
Tel. 662-551-140
- SPRZEDAM PAWILON HANDLOWY 10,5 m2 
Gdynia Chylonia przy Dworcu PKP. Woda, prąd, 
ochrona Tel.0501 943 544

- BASIA, LAT 44 SZUKA PARTNERA NA DO-
BRE I ZŁE z Wejherowa i okolic. tel. 698 057 001
- WDOWA 55 LAT, SZCZUPŁA, NIEZALEŻ-
NA FINANSOWO, ZADBANA, pozna pana w 
odpowiednim wieku. 
tel. 058 671 59 53
- ROZWÓDKA (31 L.), DWOJE DZIECI, PO-
ZNA PANA do 38 lat, niezależnego, zmotoryzowa-
nego z okolic trójmiasta, tel. 504 384 700
- 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, sympatyczną, 
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
- LUZAK, lat 37, z wielkim, poczuciem humoru, 
pozna panią, którą ma dość szarych dni, Wejherowo 
0-506 562 510
- WDOWA, pozna pana w wieku 55-60 lat, bez 
nałogów, religijnego, zmotoryzowanego Na smsy 
nie odpowiadam, tel. 696 387 143
- WDOWA, lat 57, młoda duchem i wyglądem, 
pozna Pana w odpowiednim wieku bez nałogów. 
Chętnie z okolic trójmiasta, tel. 505 948 529
- WOLNA 45 lat, 167 cm wzrostu, niezależna 
pozna miłego zmotoryzowanego Pana,
 tel. 507 489 055

- SPRZEDAM SUZUKI SWIFT 1,3, 1997 r., se-
dan czerwony, 1 właściciel, komplet kół zimowych 
66 000 km, 6 000zł
tel. 662072898, 058 3511468
- SPRZEDAM! CHRYSLER  VOYAGER  2,5 
TD - SUPER OKAZJA!!! Granatowy , welurowa 
tapicerka. Tempomat, klimatyzacja,elektryczne szy-
by, 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. 

NIERUCHOMOŚCI

km, tel. 502 561 653, Rumia
- 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 opuszczane elekt., radio-cd, 
2kpl. ogumienia, stan techniczny bdb, cena 7000zl. 
RUMIA, tel.: +48501163690
- 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 dokumena-
cją, tel. 8885333447, Luzino
- SPRZEDAM RENAULT R19   poj.1,4  rok prod 
1995 benzyna/gaz cena 3700,00
tel. 0501504852
- Opel Corsa B12, 1994 r. 122 tys. km, 2 drzwi, 
niebieski metalik, książka serwisowo-garażowa, 
przegląd OC 12.01.09 r., 3700 zł 
tel. 602 820 284                                    
- SPRZEDAM AUDI A4 1996 r. silnik 1600 + 
instalacja gazowa,zarejstrowany w
kraju,elektryczne lusterka,elektryczny szyberda-
ch,poduszka powietrzna x2,wspomaganie
kierownicy,radio,centralny zamek,ABS,alufelgi,se-
dan granatowy,OKAZJA!!! cena
12300zł RUMIA tel.698-88-99-89
- FIAT SEICENTO 1999 r 1,1 benzyna van zarej-
strowany i opłacony do06.2009 r. 
tel 662-551-140 cena 3500 zł
- SKUTER 2005 r. BAOTIAN, zarej., opłac. 1900 
zł tel. 511 485 822
- SPRZEDAM vw golf 3 1996r 1,6 benzyna,5 
drzwi,AA,ESD,2xPP,R,WK,zarejstrowany w
PL.,ważne opłaty  cena 5700zł tel 503-855-404
- SPRZEDAM OPEL VECTRA B, 1998rok 
2,5v6 ig sekfencyjna,aa,cz,wk,rm,4xes,el,ab-
s,komputer,klimatronic,kontrola trakcji,tempomat, 
af 16”,2xpp,rk,oc i przeglad aktualne, zadbany 
okazja!!!cena:12900 tel698-889-989
- SKUP AUT, wraków, na złom, do kasacji, wyreje-
strowanych, do wyrejestrowania, 
tel. 506 562 510
- VW GOLF 3, 96 r. 1,6 benzyna AA,WK,ES-
D,2XPP,RM,zarejestrowany w kraju,ważny przegląd 
i oc,5 drzwiowy,kolor arktyczny,gotowy do jazdy-
,cena 5500zł OKAZJA!!! Rumia
tel.503-855-404
BMW x3 2005r 2.5 benzyna,pełne wyposażenie-
,stan bdb,zarejestrowany w PL, 6 mcy w kraju,cena 
77000 zł OKAZJA!!! tel.502-563-752
AUDI a6 2000r 2,5 tdi 150km pełne wyposażenie 
zarejestrowany 25000zł 603-518-594
SPRZEDAM VW PASSAT  B3 kombi, 1,8 
benzyna +gaz,1989r ,pierwsza rejestracja w kraju 
2004r ,OC i przegląd aktualne,instalacja gazowa 
od 2004r,CZ,gotowy do użytkowania,cena 2700 zł 
OKAZJA!!!Rumia tel.698-88-99-89
- SPRZEDAM OPEL CORSA B ,95 r,1,2 benzyna, 
2/3drzwi,granatowy,zarejestrowany  w Polsce,ważne 
opłaty,ładny lakier, cena 5200zł OKAZJA!!!tel 
503-855-404
- SKODA FAVORIT 93 r. poj. 1,3 + gaz,ważne 
opłaty,gaz od 2005r. cena 800zł tel. 662-551-140

- TECHNIK EKONOMISTA, znajomość progra-
mów komputerowych, 28 lat, znajomość worda, 
exela, płatnika, szuka pracy w domu,
 tel. 696 584 387
- SZUKAM PRACY W SALONIE SAMOCHO-
DOWYM. Licencjat z administracji, prawo jazdy, 
znajomość programów komputerowych, odbyta 
praktyka, tel. 601 689 788
- ANGIELSKI - nauka, konwersacje.
Tel.058-671-81-31
- WYKAŃCZANIE WNĘTRZ, cekolowanie 
malowanie, tel. 504 597 997
- POSZUKUJĘ PRACY, rencistka, średnie wy-
kształcenie, na 1/2 etatu 058 672 71 52

- 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 plasti-
kowe 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-SPACE-
ROWY dwa odcienie zieleni, pompowane koła, 
nosidełko dla niemowlaka, pokrowiec na nóżki, 
pokrowiec przeciwdeszczowy, moskitiera, przekła-
dana rączka. 
Tel. 694-092-928
- SPRZEDAM TANIO PIECYK GAZOWY na 
wodę (Junkers) tel. 692 604 169
- SPRZEDA M HARMONIĘ GUZIKÓWKĘ, 
małą, nową - GCF METEOR 
tel. 505 083 344
- SPRZEDAM: SUSZARKA DO BIELIZNY-
BĘBNOWA PRIVILEG T3018, electronik, pełen 
program 20-60 minut, 5kg. tel.604-672-760
- SPRZEDAM SUKNIĘ ŚLUBNĄ, biała rozm. 
40/42 na 164, 1 tys. cena do negocjacji. tel. 504 
905 805
- SPRZEDAM BIURKO KOMPUTEROWE dł 
130 cm i szafkę z dwoma pólkami dł. 60 cm w kolo-
rze ciemna wiśnia. Stan bardzo dobry. Cena 150 zł., 
tel. 0-691-679-904
- ODKUPIĘ NIEDROGO STYROPIAN 12 CM 
GRUBY. Najlepiej z terenu Wejherowa i Redy, tel. 
501 834 279
- SPRZEDAM UŻYWANĄ LODÓWKĘ W DO-
BRYM STANIE I PRALKĘ AUTOMATYCZNĄ, 
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 amortyzato-
rami i hamulcami tarczowymi, kolor czarno-żółty, 
stan bardzo dobry, zadbany, ul.Kochanowskiego 7, 
Bolszewo, 
tel. 0 508 071 565
- SPRZEDAM DRZWI POKOJOWE OSZKLO-
NE 80 cm i łazienkowe z okienkiem 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 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 poziomowe, 
białe 150 zł tel. 511 485 822
- SPRZEDAM TANIO SOFĘ  dwu osobową 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 zało-
żony, atłasowy, dla chłopca i dla dziewczynki, cena 
20 zł tel. 512 918 442
- PRZYJMĘ REKLAMĘ na działkę niezagospo-
darowaną 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 MIKROFA-
LOWĄ 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” osiem-
dziesiątki prawe, kolor wenge (ciemny brąz), oścież-
nica regulowana, nowe, tel. 501 274 733
- SPRZEDAM LAPTOPA, Microstar-medion, 
model FID 2040, nowy, cena okazyjna, tel. 0501 
276 279
- SPRZEDAM MEBLOŚCIANKĘ, kolor jasny, 
300 zł, 0508 116 602
- SPRZEDAM TELEFON Simens A52, 70 zł 
Nokia, panel kolorowy 100 zł tel. 511 485 822
- PRZYJMĘ ZIEMIĘ, tel. 607 467 770
- SPRZEDAM FAKS PANASONIC, stan bardzo 
dobry, cena 250 zł, tel. 694 681 118
- SPRZEDAM AKWARIUM 160 litrów z korze-
niami + rośliny sztuczne+10 rybek, cena 200 zł, tel. 
508 819 771
- ODDAM PSA 6-letniego w dobre ręce, owczarek 
kaukaski, razem z rodowodem i z badaniami, tel. 
787588343

PRACA

MOTORYZACJA

TOWARZYSKIE

REKLAMA/ OGŁOSZENIE

INNE

- PRZYJMĘ ZIEMIĘ Z WYKOPÓW 
(Kąpino) tel. 601 225 294
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06:00     Kawa czy herbata?
08:00     Wiadomości, Pogoda
08:10     Kwadrans po ósmej
08:30     Świnka Peppa 
 - serial animowany
08:35     Owocowe ludki 
 - serial animowany
09:05     Moliki książkowe
09:20     Kuchcikowo 
09:35     Angielski z Jedynką
09:45     Legenda Nezha - serial
10:10     Szkoła złamanych serc 
 - serial
11:00     Kuchnia z Okrasą 
11:20     Moje smakołyki 
 - cykl dokumentalny 
11:35     Telezakupy
11:50     Był taki dzień - 18 lipca
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes - magazyn
12:20     Plebania - telenowela
13:10     Siódme niebo - serial
14:00     Klan - telenowela
14:30     Psi psycholog 
 - telenowela dok.
15:00     Wiadomości
15:10     Don Matteo - serial
16:10     Jaka to melodia?
17:00     Teleexpress 
17:20     Celownik - magazyn
17:30     Przebojowa noc 
17:40     Moda na sukces - serial
18:30     Śmiechu warte - program
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości
20:20     Czarnobrody - fi lm  
 przygodowy, 2005
21:50     Rocky - dramat, USA 1979
00:05     Edukatorzy - komedia, 

05:45     W labiryncie - serial, Polska
06:10     Smaczne Go! - magazyn kulinarny
07:00     Telezakupy
07:15     Dinotopia 
 - serial przygodowy
08:05     M jak miłość - serial
08:55     Barwy szczęścia - serial obyczajowy
09:50     Egzamin z życia - serial
10:40     Święta wojna 
 - serial komediowy
11:10     Córki McLeoda - serial obyczajowy
12:00     Sambatra 
 - fi lm dokumentalny
12:55     Prywatne życie surykatek 
 - serial dokumentalny 
13:25     Gwiazdy tańczą na lodzie
15:05     Gliniarz i prokurator 
 - serial, USA
16:00     Na dobre i na złe 
 - serial 
16:50     MASH - serial komediowy
17:50     Sylwetki Olimpijskie 
 - Piłkarze Ręczni
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:05     Hity na czasie - program muzyczny
20:00     Piękna Angelika - fi lm przygodowy,  
 Niemcy/Włochy 1964
21:50     Sopot Hit Festiwal 2008 - nominacje
22:05     Lato z Gwiazdami - widowisko
23:00     Podkomisarz Brenda Johnson 
 - serial policyjny, USA `05
23:50     EUROexpress - magazyn
24:00     Panorama
00:20     Górnicy z Pensylwanii 
 - fi lm fabularny, USA `02
01:50     Kolejność uczuć 
 - fi lm obyczajowy, Polska `93
03:15     Zakończenie dnia    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

06.05     Instynkt Tropiciela – Wilno
06.35     Muzyczne listy
  – magazyn muzyczny 
07.45     TV Market”
08.20     Kasa Na Bank 
 – program interaktywny
09.20     Pokemon 
 – serial amimowany 
09.50     Zbuntowani 
 – serial obyczajowy 
10.50     mała Czarna – talk show 
11.50     Sidła miłości 
 – serial fabularny
12.50     Buffy, postrach wampirów 
 – przygodowy serial akcji
13.50     Instynkt Tropiciela – Wilno 
14.20     Wygraj fortunę 
 – teleturniej 
15.20     ”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     Historia Jacqueline Bouvier  
 Kennedy – dramat biografi czny  
 USA, 1981; reż.: Steven  
 Gethers; wyst.: Jaclyn Smith,  
 Claudette Nevins, Donald Mof 
 fat, James Franciscus, Rod  
 Taylor;  
23.10     Jerycho 
 – serial sensacyjny
00.10     Hollywoodzkie fantazje 
 – fi lm dla dorosłych
02.20     Azazel 
 – serial kryminalny
03.20     Wydarzenia, Sport, Pogoda                                 

06:00     Wstawaj! Gramy!, odc.591
06:15     Magia Niagary, odc.12
07:15     TV Market
07:30     Wielka Wygrana, odc.291
08:25     Powrót Arabeli, odc.7
09:00     Słodkie zmartwienia, odc.20
09:30     Czarodziejki, odc.71
10:30     Beverly Hills 90210, odc.116
11:30     Miłość z o.o., odc.14
12:00     Gorące Hawaje, odc.2
13:00     Dom nie do poznania, odc.85
14:00     Miodowe Lata, odc.39
14:45     Świat według Bundych, odc.111
15:15     Świat według Bundych, odc.112
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.1134
16:30     Tylko miłość, odc.4
17:30     Daleko od noszy, odc.121
18:00     Miodowe Lata, odc.41
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Mamuśki, odc.15
20:00     Opiekunka; USA, 1999; r. Mark  
 Griffi ths; w. Gregory Harrison,  
 Jake Dinwiddie, Katie Volding,  
 Heidi Lenhart, John Rhys- 
 Davies, Jane Sibbett Komedia  
 familijna. Jenny zostaje  
 opiekunką do dzieci, w domu  
 bogatego biznesmena. 
22:00     Studio Lotto
22:10     Operacja; Francja, 1991; 
 r. Jean-Marie Poiré;
00:15     Trzynaście duchów; USA, 2001; r.  
 Steve Beck; w. Tony Shalhoub,  
 F. Murray Abraham. Horror.
02:00     Ale kasa!

04:45     Uwaga! - magazyn
05:05     Telesklep
05:55     Hej-nał show 
 - rozrywkowy
06:55     Sylvester i Tweety na tropie 
 - serial animowany
07:50     Siłacze - Strongman
08:55     W-11 Wydział Śledczy - serial 
09:35     Telesklep
10:35     Sąd rodzinny - serial 
11:30     Fabryka Gry - pr. interaktywny
12:30     Detektywi 
 - serial dokumentalny
13:05     Na Wspólnej - serial obyczajowy
14:20     Inwazja 
 - serial S-F, USA 2005
15:15     Kobra: Oddział specjalny 
 - serial sensacyjny, Niemcy
16:15     Rozmowy w toku - Polska 2007
17:25     Sędzia Anna Maria Wesołowska
18:25     Detektywi -serial dokumentalny
19:00     Fakty
19:50     Uwaga! - magazyn reporterów
20:00     Czysta gra - fi lm sensacyjny,  
 USA 1995. Kate Mcquean, 
 ambitna pani adwokat,   
 nieświadomie przeszkodziła  
 w kradzieży wielomiliardowej  
 fortuny. Niedoszli złodzieje  
 to dawni funkcjonariusze  
 KGB, którzy nie zamierzają  
 puścić płazem wtrącania się  
 do ich spraw. 
21:55     Parszywa dwunastka 
 - fi lm wojenny, Hiszpania 1967
00:50     Twarzą w twarz - serial obyczajowo 
01:50     Uwaga! - mag. reporterów
02:10     Wrzuć na luz - pr. rozrywkowy
03:10     Telesklep

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

Śmiej się z „Expressem”

W rankingach czytelnictwa w kra-
jach Unii Europejskiej Polska zaj-
muje jedno z ostatnich miejsc. Taki 
stan próbuje się tłumaczyć trudną sy-
tuacją materialną. W czasach PRL-u, 
kiedy czytelnictwo nie wyglądało le-
piej, tłumaczono to trudnym dostę-
pem do książki.
Obecnie książki są drogie, bo cena 
ich obłożona jest wysokim VAT-em. 
W PRL-u książka była tania, rów-
nocześnie brak towarów przemysło-
wych i ich drożyzna powodowały, że 
książka nie konkurowała z innymi 
dobrami materialnymi. Teraz zmie-
niła się struktura wydatków w bu-
dżetach rodzinnych – pojawiły się 
niedostępne kiedyś dobra materialne 
(samochody, zmywarki, sprzęt elek-
troniczny itd.) Nie tyle bezwzględ-
na bieda utrudnia zakup książek, ale 
zmiana priorytetów. Zmalało zainte-
resowanie książką, coraz więcej lu-
dzi ma bardzo ograniczony kontakt 
ze słowem pisanym. Mówi się nawet 
o wtórnym analfabetyzmie i  zapaści 
cywilizacyjnej.
W popularyzacji czytelnictwa ważną 
rolę mogą odegrać biblioteki, jedy-
ne chyba jeszcze bezpłatne placówki 
kulturalne. 

- U nas, tak jak w całej Polsce, obser-
wuje się spadek liczby czytelników. 
Czytają głównie kobiety i emeryci, 
jest też grupka mężczyzn, miłośni-
ków literatury sensacyjnej – mówi 
Krystyna Laskowicz, dyrektor Miej-
skiej Biblioteki Publicznej im. Flo-
riana Ceynowy w Rumi, z 25-letnią 
praktyką w bibliotekarstwie. – Za-
uważyłam, że im czasy bogatsze w 
wydarzenia polityczne, tym mniej 
mamy czytelników, a młodzież  mniej 
korzysta z książek w bibliotece i czy-
telni, więcej z Internetu , spędzając 
czas w sali komputerowej. Powodze-
niem cieszą się również zbiory tzw. 
książki mówionej, czyli nagranej na 
płycie – wypożyczają je nie tylko 
osoby niewidome.
Rumska biblioteka ma ponad 7500 
czytelników, co jest niezła liczbą jak 
na czterdziestokilkutysięczne mia-
sto. Na imprezach bywa i korzysta z 
Internetu i czytelni drugie tyle osób. 
- W Hultsfred, szwedzkim zaprzy-
jaźnionym z Rumią miasteczku jest 
5 tysięcy mieszkańców – porównuje 
Krystyna Laskowicz – a codziennie 
korzysta z biblioteki aż 500 osób! 
Tamtejsza biblioteka daje znacznie 
bogatszą ofertę – prasa z całego kra-
ju (u nas tylko 50 tytułów), fi lmy, 
muzyka.

Rumia. Prawie 100.000 książek do przeczytania

Kobiety czytają więcej
Czytelnictwo w Polsce spada. Według ostatnich badań Biblioteki 
Narodowej książki czyta 58 proc. Polaków. Prawie połowa doro-
słych nie przeczytała w ciągu roku ani jednej książki. Dalszych 
30 proc. przyznaje, że książkę bierze do ręki sporadycznie. Odno-
towano spadek czytelnictwa wśród młodzieży, a więc tej części 
społeczeństwa, która z faktu obowiązku szkolnego teoretycznie 
powinna czytać najwięcej.

Zbiory Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Rumi  liczą 97 tysięcy książek. 
Nie brakuje pieniędzy na zakupy. - 
Część pieniędzy pochodzi z budżetu 
miasta - mówi dyrektor Laskowicz – 
i od lat miasto respektuje nasze zapo-
trzebowanie na książki. Drugą część 
kwoty daje Ministerstwo Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego. Proble-
mem staje się miejsce dla książek, 
nasza biblioteka jest za mała, nie do-
równuje miejskim bibliotekom w są-
siednich pomorskich miastach.
- Przy zakupie książek bierzemy pod 
uwagę to, czego szukają czytelnicy, 
śledzimy pojawiające się nowości, 
uwzględniamy postulaty uczniów i 
studentów – wyjaśnia dyrektor La-
skowicz. – Mamy dobry księgozbiór 
popularno-naukowy w wielu dzie-
dzinach.
Wiele książek zużytych wycofuje 
się, zwłaszcza dziecięcych. Dzieci 
powinny wszak brać do ręki nowe 
książki, zachęcające do czytania. 
Tymczasem, zdaniem Krystyny La-
skowicz, na rynku wydawniczym 
brak dobrej literatury  dla dzieci i 
młodzieży, kształtującej gusty czy-
telnicze. Ostatnio wydana kolekcja 
„Cała Polska czyta dzieciom” (23 
tytuły, od lat nie wydawane pozycje 
dobrych pisarzy) jest chlubnym wy-
jątkiem. 
Popularyzacji czytelnictwa służy ak-
cja „Z książką na walizkach”, zaini-
cjowana przez Wojewódzką Biblio-
tekę Publiczną. Będą to spotkania 
pisarzy z czytelnikami. Na początku 
września na spotkania przyjadą Be-
ata Ostrowicka i Joanna Olech, au-
torki książek dla dzieci. I inni.
Miejska biblioteka od kilkunastu 
lat organizuje wystawy plastyczne. 
Obecnie można oglądać Wystawę 
Rysunku Satyrycznego - rysunki i 
karykatury Zbigniewa Jujki, Maria-
na Matochy i jeszcze kilku twórców, 
prezentowane na Festiwalu Dobrego 
Humoru w Gdańsku. Prace będą wy-
wieszone w bibliotece przy ul. Po-
morskiej do końca sierpnia.
We wrześniu planowana jest wysta-
wa malarstwa Genowefy Szczygiel-
skiej. Galeria w bibliotece cieszy się 
zainteresowaniem gości, a środowi-
sko trójmiejskich artystów ją ceni za 
dobrą atmosferę i profesjonalne wer-
nisaże.

BARBARA MIRUSZEWSKA
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Książki przegrywają z komputerami.
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06:00     W labiryncie - serial obycz.
06:25     Smaczne Go! - magazyn kulinarny
07:15     Telezakupy
07:35     EUROexpress - magazyn
07:40     Przystanek praca
07:55     Kacper - serial animowany
08:25     M jak miłość - serial
09:15     Barwy szczęścia - serial obyczajowy
10:15     Egzamin z życia - serial 
11:10     Sąsiedzi - serial komediowy
11:40     Córki McLeoda - serial obyczajowy 
12:30     Harry i Hendersonowie - serial  
 komediowy, USA 1990
13:00     Jesteś tym co jesz 
 - serial dokumentalny
13:30     Znaki czasu - magazyn
13:55     Dubidu - quiz muzyczny
15:00     Gliniarz i prokurator 
 - serial sensacyjny
15:50     Na dobre i na złe - serial
16:50     MASH - serial komediowy, USA 
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:00     Moja rodzinka - serial, Wlk. Bryt.
20:10     Dr House - serial obyczajowy, USA
21:00     Ofi cer - serial TVP
22:05     Anioł śmierci - fi lm, Francja `05
23:50     Sopot Hit Festiwal 2008 - nominacje
24:00     Panorama
00:18     49. Międzynarodowy Festiwal Jazz  
 Jamboree - zespół Take 6
01:05     Szlachetny dzikus - fi lm 
 o Bronisławie Malinowskim
02:00     Film o profesorze Krzysztofi e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05.10     Rajdowe Mistrzostwa Świata 
 - Rajd Meksyku
06.00     Sztukateria 
 – magazyn 
06.25     Muzyczne listy 
 – program muzyczny
07.35     TV Market
08.10     Kasa Na Bank
09.10     Pokemon 
 – serial animowany 
09.40     Zbuntowani 
 – serial obyczajowy 
10.40     mała Czarna 
 – talk show
11.40     Sidła miłości 
 – serial fabularny
14.20     Wygraj fortunę – teleturniej 
15.20     ”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     Dick i Jane – komedia  USA, 1977;  
 reż.: Ted Kotcheff; wyst.:  
 George Segal, Jane Fonda, Ed  
 McMahon, Dick Gautier, Allan  
 Miller; 
22.00     24 godziny – serial sensacyjny
23.00     Big Brother V
01.05     mała Czarna – talk show 
02.05     Wydarzenia, Sport, Pogoda 
02.40     Kamieńska – serial kryminalny 
03.35     Muzyczne listy – program muzyczny

 
 
         
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04:45     Uwaga! - magazyn
05:05     Telesklep
05:55     Hej-nał show - rozrywkowe
06:55     Sylvester i Tweety na tropie 
 - serial animowany 
07:50     Taniec z gwiazdami 
 - widowisko rozrywkowe 
09:35     Telesklep 
10:35     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 - serial
11:30     Fabryka Gry - pr. interaktywny
12:30     Detektywi - serial fabularno 
 - dokumentalny
13:05     Na Wspólnej 
 - serial obyczajowy, Polska
14:20     Inwazja - serial S-F, USA 2005
15:15     Kobra: Oddział specjalny
 - serial sensacyjny , Niemcy
16:15     Rozmowy w toku - talk show
17:25     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 - serial
18:25     Detektywi - serial fabularno
  - dokumentalny
19:00     Fakty,  Sport, Pogoda
19:50     Uwaga! - magazyn reporterów
20:15     W-11 Wydział Śledczy 
 - serial dokumentalny
20:55     Krok od domu
  - serial kryminalny, USA 2006
22:55     Kuba Wojewódzki - reality show
23:55     Tajemnice Smallville - serial S-F 
01:00     Co za tydzień 
 - magazyn informacyjny
01:25     Uwaga! - magazyn

06:00     Kawa czy herbata?
08:00     Wiadomości, Pogoda
08:15     Kwadrans po ósmej
08:30     Świnka Peppa - serial
08:35     Owocowe ludki - serial
09:05     Budzik-Pies- przyjaciel kota
09:35     Krówka Mu Mu - serial
09:45     Na wysokiej fali - serial 
10:15     Szkoła złamanych serc
11:00     Wielki świat małych  
 odkrywców - magazyn
11:20     Rok w ogrodzie
11:40     Telezakupy
11:55     Był taki dzień
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes
12:20     Plebania - telenowela
13:15     Siódme niebo - serial, USA
14:00     Klan - telenowela 
14:25     XIX Festiwal Kultury  
 Ukraińskiej Sopot 2008
15:00     Wiadomości
15:10     Don Matteo - Waga ciężka
16:05     Jaka to melodia?
17:00     Teleexpress 
17:20     Celownik; magazyn
17:30     Przebojowa noc; program
17:40     Moda na sukces - serial
18:30     Faceci do wzięcia - serial
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości
20:20     Jak zdobyć sławę i piękną  
 dziewczynę - kom.
22:10     Łossskot! - felieton

06:45     Smaki polskie 
 - magazyn kulinarny
07:00     Dzień dobry w sobotę 
 - program poradnikowy
07:30     Rok w ogrodzie
08:00     Wiadomości
08:10     Do przerwy 0:1 - serial
08:40     Kadra 2012 - magazyn
08:55     Sekretny świat misia...
09:25     Ziarno - magazyn
09:50     Gwiezdny Pirat 
 - serial, Polska 1998
10:20     Zwierzęta świata 
 - serial dokumentalny 
10:45     Koma. pl - magazyn
11:00     XXIII Światowe Dni  
 Młodzieży w Sydney
13:00     Wiadomości
13:10     Łossskot! - felieton
13:20     Hallo Szpicbródka 
 - komedia, Polska 1978
15:00     Bulionerzy
 - serial komediowy
15:25     Łossskot! - felieton
15:40     Dzikie Chiny 
 - serial dokumentalny
16:30     Śmiechu warte 
 - rozrywkowy
17:00     Teleexpress
17:20     Znowu razem - fi lm  
 obyczajowy, USA 2006
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości, Sport, Pogoda
20:15     Gliniarz z metropolii 
 - komedia, USA 1997
22:25     Ludzie mafi i - fi lm akcji,  
 USA 1999
23:55     Halloween VI - fi lm  
 fabularny, USA 1995

06:40     Z wiatrem - Szwajcaria
07:00      Transmisja Mszy Świętej
08:00     Domisie - program
08:25     Klub przyjaciół 
 Myszki Miki 
08:55     Sekretny świat misia...
09:20     Maszyna zmian - serial 
09:50     Przepowiednia żab 
 - fi lm animowany
11:25     Tydzień - magazyn
11:55     Między ziemią a niebem 
12:00     Anioł Pański 
12:15     Między ziemią a niebem
12:50     Łossskot! - felieton
13:00     Wiadomości
13:10     Łossskot! - felieton
13:20     Nevada Smith - fi lm  
 fabularny, USA 1966
15:30     Dzikie Chiny
  - serial dokumentalny
16:30     Studio Lało - Grzało
  - magazyn
17:00     Teleexpress
17:20     Przebojowa noc
17:35     Hotel Pod Żyrafą 
 i Nosorożcem
18:20     Apetyt na miłość - serial
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości
20:15     Album rodzinny - fi lm  
 obyczajowy, USA 1994
21:55     Dziewczyna z perłą - fi lm  
 obyczajowy, 2004
23:40     Pasażerka  - dramat  
 psychologiczny, Polska 

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 - „Albatros”
07:40     M jak miłość -serial
08:35     Barwy szczęścia - serial obyczajowy
09:35     Egzamin z życia - serial
10:25     Jak się nie ubierać - serial   
 dokumentalny 
11:25     Śniadanie u Tiffany’ego - fi lm  
 fabularny, USA 1961
13:20     Song of Songs - reportaż
14:00     Familiada - teleturniej
14:30     Złotopolscy - telenowela 
15:10     Podróże z żartem 
 - program rozrywkowy
16:10     Na dobre i na złe - serial
17:05     Brzydula Betty - serial komediowy,  
 USA 2006
17:55     Sopot Hit Festiwal 2008 - nominacje
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
18:50     Pogoda
18:55     Tak to leciało! - teleturniej
19:50     Lato do kwadratu - magazyn
20:00     Sopot Hit Festiwal 2008 - nominacje
20:05     Kabaretowa sobota w Dwójce 
 - program rozrywkowy
21:05     Graj Piękny Cyganie - XII   
 Międzynarodowy Festiwal  
 Piosenki i Kultury Romów 2008 
23:50     Słowo na niedzielę
24:00     Panorama
00:25     W cieniu mordercy - fi lm sensacyjny,  
 USA 2004
02:00     Europa da się lubić
02:45     Zakończenie dnia

05:25     Dla niesłyszących 
 - Słowo na niedzielę 
05:30     Dla niesłyszących - Kopciuszek 
05:55     Droga - serial obyczajowy
06:50     Klinika małych stworzeń 
 - telenowela dokumentalna
07:20     M jak miłość - serial
08:15     Tajemnice Doliny Nilu - serial dok.
08:45     Z Dwójką bezpieczniej - magazyn
09:00     Dzika przyszłość -serial dokum.
09:30     Zacisze gwiazd - Stanisław Górka
10:00     Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat - cykl reportaży
10:35     Park prehistoryczny - serial dokum.
11:30     Słodka Irma - komedia, USA 1963
14:00     Familiada - teleturniej
14:30     Złotopolscy - telenowela 
15:05     Szansa na Sukces - Wydanie specjalne
16:05     Na dobre i na złe - serial
17:10     Brzydula Betty - serial komediowy
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
18:55     Tak to leciało! - teleturniej
19:50     Lato do kwadratu - magazyn
20:05     Superpuchar Polski w piłce nożnej  
 - Wisła Kraków - Legia Warszawa  
 (  I poł. )
22:40     Magazyn Ekstraklasy - Szybka piłka
23:35     Wakacyjne Ulice Kultury - magazyn
24:00     Panorama;
00:20     Z poważaniem, L. Cohen
  - koncert galowy
01:20     Prywatne piekło 
 - dramat, USA 1997
03:15     Zakończenie dnia

05.10     Sztukateria – magazyn 
05.35     V-max  
 – magazyn motoryzacyjny 
06.00     Kinomaniak – magazyn fi lmowy 
06.25     Dekoratornia 
 – magazyn 
06.55     Pokemon – serial animowany 
07.55     Nieposkromiona Australia 
 – serial dokumentalny
08.30     Metropolis – animacja sci/fi  
10.40     Idol – reality show 
11.45     Kinomaniak  
 – magazyn fi lmowy 
12.15     Dekoratornia – magazyn 
12.45     Zamiana Żon – reality show
13.50     Blondynek czar
  – fi lm dokumentalny
15.00     SPORT 
17.00     Trampolina – reality show 
18.00     Idol – reality show                     
19.05     Big Brother – Omnibus
20.05     Zamiana Żon – reality show
21.05     Poza prawem – komediodramat  
 USA/Niemcy, 1986; reż.: Jim  
 Jarmusch; wyst.: Tom Waits,  
 John Lurie, Roberto Benigni,  
 Nicoletta Braschi, Ellen Barkin; 
23.20     Azazel – serial kryminalny
00.30     Kamieńska – serial kryminalny  
01.30     Wydarzenia, Sport, Pogoda 
02.10     Pet Shop Boys – A life in pop 
 – koncert      
03.10     Kinomaniak – magazyn fi lmowy 
03.30     V-max  – magazyn motoryzacyjny 
03.55     Drogówka – magazyn policyjny 

05.30     Sztukateria – magazyn 
05.55     Dekoratornia – magazyn 
06.20     Rajdowe Mistrzostwa Świata 
 – Rajd Szwecji
07.20     V-max – magazyn motoryzacyjny 
07.50     Pokemon – serial animowany 
08.50     Gwiazdor i dzieciaki – fi lm familij- 
 ny USA, 1997; reż.: Chuck  
 Vinson; wyst.: Belinda Metz,  
 Brian Hart , Emily Hart, Eliza- 
 beth Hart, M.C.Hammer, Meli- 
 sa Joan Hart; 
10.55     Idol – reality show 
12.00     mała Czarna – talk show
13.00     Dekoratornia – magazyn 
13.30     V-max  – magazyn motoryzacyjny 
14.00     Rajdowe Mistrzostwa Świata 
 – Rajd Meksyku
15.00     Sport
17.00     Trampolina – reality show 
18.00     Idol – reality show                      
19.05     Big Brother – Omnibus
20.05     Małolaty Ninja na wojennej ścieżce  
 – komedia familijna  USA, 1995;  
 reż.: Simon S. Sheen; wyst.:  
 Charles Napier, Victor Wong, Mi-
 chael Treator, Max Elliott Slade,  
 Chad Power, Crystle Lightning,  
 Patrick Kilpatrick; 
21.55     „15:10 do Yumy” - western  USA,  
 1957; reż.: Delmer Daves; wyst.:  
 Glenn Ford, Van Hefl in, Felicia  
 Farr, Leora Dana, Henry Jones; 
23.55     Kamieńska – serial kryminalny 
00.55     Poza prawem – komediodramat USA/ 
 Niemcy, 1986; reż.: Jim Jar- 
 musch; wyst.: Tom Waits, John  
 Lurie, Roberto Benigni
03.05     Wydarzenia, Sport, Pogoda 

05:30     Wstawaj! Gramy!, odc.592
06:15     Power Rangers , odc.330
06:45     Power Rangers , odc.331
07:15     Przygody w siodle, odc.25
07:45     Przygody w siodle, odc.26
08:15     HUGO
08:45     Gwiezdny cyrk, odc.3
12:45     Czarodziejki, odc.105
13:45     SIĘ KRĘCI, odc.71
14:00     Kwalifi kacje F1- GP Niemiec
15:00     SIĘ KRĘCI, odc.72
15:45     Świat według Kiepskich, odc.79
16:15     Świat według Kiepskich, odc.81
16:45     Halo, Hans!, odc.5
17:45     Rodzina zastępcza, odc.235
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Spadkobiercy, odc.5
20:00     Ten pierwszy raz; USA, 1999; r.  
 Raja Gosnell; w. Drew  
 Barrymore, John C. Reilly,  
 Michael Vartan, David  
 Arquette, Molly Shannon,  
 Leelee Sobieski. Komedia.  
 romantyczna. 25-letnia Josie 
 Geller (Drew Barrymore)  
 pracuje w dziale reklamy w  
 jednej z chicagowskich gazet i  
 chce zostać prawdziwą   
 dziennikarką. 
22:00     Studio Lotto
22:30     Rodzinne grzechy; USA, 2004; r.  
 Graeme Clifford; w. Kirstie  
 Alley, Deanna Milligan
00:15     Kika; Hiszpania / Francja, 1993; 
 r. Pedro Almodóvar
02:30     Ale kasa!
03:30     Zakazana kamera, odc.112

05:30     Wstawaj! Gramy!, odc.593
06:15     Piotruś Pan i piraci, odc.50
06:45     Piotruś Pan i piraci, odc.51
07:15     Monster Warriors, odc.13
07:45     Power Rangers, odc.5
08:15     Power Rangers, odc.6
08:45     Dzika Afryka, odc.8
09:45     Rodzina zastępcza, odc.235
10:45     Hook; USA, 1991; r. Steven  
 Spielberg;  w. Dustin Hoffman,  
 Robin Williams, Julia Roberts,  
 Bob Hoskins, Maggie Smith  
 Niezwykły fi lm dla całej rodziny  
 w reżyserii Stevena Spielberga 
 w gwiazdorskiej obsadzie.  
 40-letni prawnik Peter Banning  
 (Robin Williams) bardzo kocha  
 swoją żonę Moirę i dzieci,jednak 
 jest tak zapracowany, że  
 zaniedbuje obowiązki męża i  
 ojca. 
13:40     Studio F1
14:00     FORMUŁA 1 - GP Niemiec
16:10     Studio F1
16:45     Halo, Hans!, odc.6
17:45     Rodzina zastępcza, odc.236
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Spadkobiercy, odc.6
20:00     CSI: Kryminalne zagadki Miami,  
 odc.105
21:00     Wzór, odc.2
22:00     Studio Lotto
22:10     Kości, odc.19

05:45     Uwaga! - mag. reporterów
06:05     Telesklep
08:05     Sylvester i Tweety na tropie 
 - serial animowany, USA
09:00     Druga Twarz - reality show `03
10:05     Projekt plaża 
10:40     Pascal: po prostu gotuj
11:10     Sopot Festival 
 - Jak za dawnych lat 2006
11:45     Superniania - `07
12:40     Na Wspólnej - serial obyczajowy
13:55     You can dance - Po prostu tańcz!
15:35     Siłacze - Strongman `07
16:40     Batman Forever
  - fi lm przygodowy, USA 1995
19:00     Fakty, Sport, Pogoda 
19:45     Uwaga! - magazyn reporterów
20:00     Niania - serial komedia, Polska
21:10     Kosmiczni kowboje 
 - fi lm S-F, USA 2000
23:50     Niewinna krew 
 - fi lm horror, USA 1992
 Marie jest wampirzycą z  
 zasadami, atakuje jedynie 
 kryminalistów, a oszczędza  
 porządnych obywateli.   
 Pewnego razu jej ofi arą pada 
 mafi jny boss, Sal Macelli.  
 Ktoś płoszy Marie, Salowi  
 udaje się uciec. Wkrótce  
 niedoszła ofi ara zostaje  
 wampirem. Sal jest   
 zachwycony możliwościami,  
 które daje mu nowe wcielenie.  
 Niebawem zmienia w wampiry  
 wszystkich współpracowników. 
01:55     Kuba Wojewódzki - talk show, `07
02:50     Uwaga! - mag. reporterów
03:10     Telesklep

05:45     Uwaga! magazyn
06:05     Telesklep
08:05     Sylvester i Tweety na tropie
  - serial animowany
09:05     Superniania - reality show
10:05     Projekt plaża 
10:40     Wyzwanie 
 - fi lm przygodowy, USA 2003
12:35     Blues Brothers 2000 
 - fi lm komedia, USA 1998
14:50     Teraz albo nigdy 
 - serial obyczajowy
15:50     Co za tydzień 
 - magazyn
16:15     Hela w opałach 
 - serial komediowy
16:45     Szymon Majewski Show 
 - rozrywkowy
17:50     Niania 
 - serial komediowy, Polska
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:45     Uwaga! 
 - magazyn reporterów
20:00     Podróż przedślubna 
 - fi lm komedia, USA 1999
22:10     Twarzą w twarz 
 - serial obyczajowo - sensacyjny,  
 Polska
23:10     Sex and the city -
  serial, USA 1999
00:20     El Condor 
 - fi lm western, USA 1970
02:10     Uwaga! 
 - magazyn
02:30     Telesklep

05:00     Music Spot, odc.242
05:30     Wstawaj! Gramy!, odc.594
06:15     Magia Niagary, odc.13; USA, 2004;  
 r. Todd Holland 
07:15     TV Market
07:30     Wielka Wygrana, odc.292
08:25     Powrót Arabeli, odc.8
09:00     Słodkie zmartwienia, odc.21
09:30     Czarodziejki, odc.72
10:30     Beverly Hills 90210, odc.117
11:30     Miłość z o.o., odc.15
12:00     Gorące Hawaje, odc.3
13:00     Dom nie do poznania, odc.86
14:00     Miodowe Lata, odc.41
14:45     Świat według Bundych, odc.113
15:15     Świat według Bundych, odc.114
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.1135
16:30     Tylko miłość, odc.5
17:30     Daleko od noszy, odc.122
18:00     Miodowe Lata, odc.42
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Mamuśki, odc.16
20:00     CSI: Kryminalne zagadki Nowego  
 Jorku, odc.24
21:00     MEGA HIT - Z Archiwum X
 USA, 1998; r. Rob Bowman;  
 w. David Duchovny, Mitch  
 Pileggi, William B. Davis, ś
22:00     Studio Lotto
23:45     Nieustraszeni Sezon 3, odc.46

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 - rozrywkowy
06:55     BABY LOONEY TUNES 
 - serial
07:50     Szymon Majewski Show 
 - rozrywkowy
08:55     W-11 Wydział Śledczy -serial
09:35     Telesklep
10:35     Sędzia Anna Maria Wesołowska
11:30     Fabryka Gry
  - pr. interaktywny
12:30     Detektywi - serial dokumentalny
13:05     Na Wspólnej 
 - serial obyczajowy
14:20     Prawo i bezprawie
  - serial kryminalny, USA 
15:15     Kobra: Druga zmiana 
 - serial sensacyjny 
16:15     Rozmowy w toku - talk show
17:25     Sąd rodzinny - serial
18:25     Detektywi - serial dokumentalny
19:00     Fakty
19:50     Uwaga! - magazyn reporterów
20:15     Braterska obietnica 
 - fi lm obyczajowy, USA 1996
22:10     Teraz albo nigdy - serial 
23:10     Uwaga, faceci! - serial obyczajowy,  
 USA 2006
00:05     Krok od domu - serial kryminalny,  
 USA 2006
01:00     Uwaga! - magazyn
01:20     Wrzuć na luz - rozrywkowy
02:20     Telesklep

05:45     W labiryncie - serial
06:10     Smaczne Go! - magazyn kulinarny
07:00     Telezakupy
07:15     Dinotopia - serial przygodowy
08:05     M jak miłość - serial
08:55     Barwy szczęścia
  - serial obyczajowy
09:50     Egzamin z życia - serial
10:40     Święta wojna 
 - serial komediowy
11:15     Córki McLeoda odc.36 
 - serial, Australia
12:05     Harry i Hendersonowie 
 - serial komediowy 
12:30     Prywatne życie surykatek
  - serial dokumentalny
13:00     Gwiazdy tańczą na lodzie
14:40     Statek miłości - telenowela, USA 1984
15:35     07 zgłoś się - serial 
16:50     MASH 
 - serial komediowy, USA
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:00     Moja rodzinka - serial 
20:10     Szkoła stewardes - komedia, USA 2003
21:45     Hotel Babylon - serial, Wlk. Bryt.
22:45     Magazyn kryminalny 997 
23:20     Pociągiem na dach świata 
 - fi lm dokumentalny  12
24:00     Panorama
00:20     Czy świat oszalał? 
 - fi lm dokumentalny
01:40     Miasteczko Twin Peaks - serial, USA 
02:30     Sekcja 998 - telenowela dokumentalna

06:00     Kawa czy herbata? 
08:00     Wiadomości, Pogoda
08:15     Kwadrans po ósmej
08:30     Świnka Peppa - serial
08:35     Karrypel kontra Groszki
09:00     Jedynkowe Przedszkole
09:40     Fifi  - serial animowany 
09:50     Lilli czarodziejka - serial 
10:15     Szkoła złamanych serc 
11:00     W-skersi
11:20     Ja i mój Pan - magazyn
11:35     Telezakupy
11:55     Był taki dzień
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes
12:20     Plebania - telenowela 
13:15     Siódme niebo - serial 
14:00     Klan - telenowela
14:30     My Wy Oni - magazyn
15:00     Wiadomości
15:10     Don Matteo - serial, Włochy
16:10     Zaopiekuj się mną - serial
17:00     Teleexpress
17:20     Celownik - magazyn
17:30     Przebojowa noc - program
17:40     Moda na sukces - serial 
18:30     Faceci do wzięcia - serial
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości
20:20     Toksyczna miłość - serial
22:20     Sprawa dla reportera 
22:50     Łossskot! - felieton
23:05     Znieczulenie - fi lm  
 obyczajowy, USA 2003

06:00     Kawa czy herbata? 
08:00     Wiadomości, Pogoda
08:15     Kwadrans po ósmej
08:30     Świnka Peppa - serial 
08:35     Sindbad - serial animowany 
09:00     Jedynkowe Przedszkole 
09:35     Strażak Sam - serial
09:45     Na wysokiej fali -serial
10:15     Szkoła złamanych serc
  - serial obyczajowy
11:05     Szansa na życie - magazyn  
 dla seniorów 
11:20     Borem, lasem... 
 - magazyn przyrodniczy
11:40     Telezakupn
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes
12:20     Plebania - telenowela
13:15     Siódme niebo - serial
14:00     Klan - telenowela 
14:25     Łossskot! - felieton
14:30     Ktokolwiek widział,  
 ktokolwiek wie...
15:00     Wiadomości
15:10     Don Matteo 
 - serial, Włochy
16:10     Zaopiekuj się mną - serial
17:00     Teleexpress
17:20     Celownik - magazyn
17:30     Przebojowa noc
  - program rozrywkowy
17:40     Moda na sukces - serial
18:30     Faceci do wzięcia - serial
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości
20:20     Znaleźne
  - komedia, USA 1993
22:05     Misja specjalna - magazyn
22:35     Zagubieni II - serial, USA 

 

05:45     W labiryncie - serial
06:15     Smaczne Go! - magazyn kulinarny
07:00     Telezakupy
07:15     Nigdy tam nie wrócę 
 - reportaż
07:40     Kacper - serial animowany 
08:10     M jak miłość
  - serial
09:00     Barwy szczęścia - serial obyczajowy
10:00     Egzamin z życia -serial TVP
10:50     Sąsiedzi 
 - serial komediowy 
11:20     Córki McLeoda 
 - serial, Australia 
12:10     Harry i Hendersonowie 
 - serial komed.
12:40     Angelina Jolie - fi lm dokumentalny
13:35     Dubidu - quiz muzyczny
14:25     Gliniarz i prokurator 
 - serial sensacyjny
15:20     07 zgłoś się - serial TVP
16:50     MASH 
 - serial komediowy, USA `75
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:00     Moja rodzinka 
 - serial, Wlk. Bryt.
20:10     Dr House 
 - serial obyczajowy, USA `04
20:55     Ofi cer - serial TVP
22:00     Karmazynowy przypływ 
 - USA 1995
24:00     Panorama
00:20     Sprzedawcy 
 - fi lm fabularny, USA 1994
01:50     Biuro kryminalne - serial
02:35     Z Dwójką bezpieczniej 
 - magazyn
02:45     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 
09:05     Domisie - program 
09:40     Baranek Shaun - serial
09:50     Na wysokiej fali - serial
10:15     Szkoła złamanych serc 
 - serial obyczajowy
11:05     Kwadrans na kawę
11:20     Podróżnik - Smaki
 i zapachy suahili
11:35     Telezakupy
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes
12:20     Plebania - telenowela
13:15     Siódme niebo - serial, USA 
14:00     Klan - telenowela
14:30     Raj - magazyn
15:00     Wiadomości
15:10     Don Matteo - serial, Włochy
16:10     Zaopiekuj się mną - serial 
17:00     Teleexpress
17:20     Celownik - magazyn
17:30     Przebojowa noc - program
17:40     Moda na sukces - serial
18:30     Faceci do wzięcia - serial 
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości
20:20     Chłopiec na wodzie 
 - dramat, Włochy 2005
22:10     Świat według błazna 
 - fi lm dokumentalny
22:40     Łossskot! - felieton

05:50     W labiryncie - serial
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
11:25     Córki McLeoda 
 - serial obyczajowy
12:20     Harry i Hendersonowie - serial
12:50     Siły pierwotne - serial, Wlk. Bryt.
13:40     Dubidu
  - quiz muzyczny
14:35     Statek miłości - telenowela
15:30     07 zgłoś się -serial
16:50     MASH - serial komediowy
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:00     Moja rodzinka - serial
20:10     Dr House - serial obyczajowy, USA
21:00     Ofi cerowie 
 - serial kryminalny, Polska `06 
21:55     Obcy w moim domu 
 - thriller, USA 1996
23:30     Stop! Reportaż 
24:00     Panorama
00:20     Powroty - Teraz wtedy 
 - fi lm dokumentalny 
00:45     Poradnia małżeńska Trinny i Susanny  
 - serial dokumentalny
01:35     Wideoteka dorosłego człowieka
02:25     Zakończenie dnia

05.20     Sztukateria – magazyn 
05.45     V-max  – magazyn motoryzacyjny 
06.10     Kinomaniak – magazyn fi lmowy 
06.35     Muzyczne listy 
 – program muzyczny
07.45     TV Market
08.20     Kasa Na Bank 
 – program interaktywny
09.20     Pokemon – serial animowany 
09.50     Zbuntowani 
 – serial obyczajowy 
10.50     mała Czarna 
 – talk show
11.50     Sidła miłości 
 – serial fabularny 
12.50     Trampolina – reality show 
13.50     V-max  
 – magazyn motoryzacyjny 
14.20     Wygraj fortunę 
 – teleturniej 
15.20     ”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     Oblężenie Ruby Ridge 
 – fi lm sensacyjny USA, 1996;
21.55     24 godziny 
 – serial sensacyjny
22.55     Big Brother V
00.05     mała Czarna – talk show
01.05     Kamieńska – serial kryminalny
02.05     Polowanie na rekina 
 – fi lm USA, 2001
03.45     Wydarzenia, Sport, Pogoda
04.15     Muzyczne listy 
 – program muzyczny

05.20     Sztukateria – magazyn 
05.45     Dekoratornia – magazyn 
06.10     Ręce, które leczą 
06.35     Muzyczne listy – program muzyczny
07.45     TV Market
08.20     Kasa Na Bank 
 – program interaktywny
09.20     Pokemon – serial animowany 
09.50     Zbuntowani – serial obyczajowy 
10.50     mała Czarna – talk show
12.50     Trampolina – reality show 
13.50     Instynkt Tropiciela 
 – przewodnik po Polsce
14.20     Wygraj fortunę – teleturniej 
15.20     ”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     Polowanie na rekina - thiller USA,  
 2001; reż.: Matt Codd; wyst.:  
 Antonio Sabato Jr., Bojka  
 Velkova, Christian Toulali
22.00     24 godziny – serial sensacyjny  
23.00     Big Brother V - Nominacje
00.30     mała Czarna – talk show
01.30     Jerycho – serial sensacyjny 
02.25     Zakładnik – thriller  USA/Niemcy,  
 2002; reż.: Bob Rafelson; wyst.:  
 Samuel L. Jackson, Milla Jo- 
 vovich, Stellan Skarsgard, Doug  
 Hutchison, Joss Ackland; 
04.05     Wydarzenia, Sport, Pogoda

05.20     Sztukateria – magazyn 
05.45     Instynkt Tropiciela” – przewodnik po  
 Polsce – “Druskienniki
06.10     FIFA Futbol Mundial
06.35     Muzyczne listy – program muzyczny
07.45     TV Market
08.20     Kasa Na Bank
  – program interaktywny
09.20     Pokemon – serial animowany 
09.50     Zbuntowani 
 – serial obyczajowy 
10.50     mała Czarna – talk show
11.50     Sidła miłości 
 – serial fabularny
12.50     Buffy, postrach wampirów 
 – przygodowy serial akcji
13.50     Dekoratornia – magazyn 
14.20     Wygraj fortunę – teleturniej 
15.20     ”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     Zakładnik – thriller USA/Niemcy,  
 2002; reż.: Bob Rafelson; wyst.:  
 Samuel L. Jackson, Milla Jo- 
 vovich, Stellan Skarsgard, Doug  
 Hutchison, Joss Ackland; 
22.00     Komisarz Rex - serial kryminalny
00.35     mała Czarna – talk show
01.35     Wydarzenia, Sport, Pogoda 
02.15     Muzyczne listy – program muzyczny  

05:00     Music Spot, odc.243
05:30     Wstawaj! Gramy!, odc.595
06:15     Kochanie, zmniejszyłem dzieciaki,  
 odc.1
07:15     TV Market
07:30     Wielka Wygrana, odc.293
08:25     Powrót Arabeli, odc.9
09:00     Słodkie zmartwienia, odc.22
09:30     Czarodziejki, odc.73
10:30     Beverly Hills 90210, odc.118
 - serial komediowy
11:30     Miłość z o.o., odc.16
12:00     Gorące Hawaje, odc.4
13:00     Dom nie do poznania, odc.87
14:00     Miodowe Lata, odc.42
14:45     Świat według Bundych, odc.115
 - serial komediowy
15:15     Świat według Bundych, odc.116
 - serial komediowy 
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.1136
16:30     Tylko miłość, odc.6
17:30     Daleko od noszy, odc.123
18:00     Miodowe Lata, odc.43
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Mamuśki, odc.17
20:00     CSI: Kryminalne zagadki Nowego  
 Jorku, odc.25
21:00     Przynęta
22:00     Studio Lotto
23:00     Nieustraszeni Sezon 3, odc.47
 - serial
00:00     Fala zbrodni, odc.14
01:05     Ale kasa!
02:05     Zakazana kamera, odc.115
04:05     Nocne randki

05:00     Music Spot, odc.244
05:30     Wstawaj! Gramy!, odc.596
06:15     Kochanie, zmniejszyłem dzieciaki,  
 odc.2
07:15     TV Market
07:30     Wielka Wygrana, odc.294
08:25     Powrót Arabeli, odc.10
09:00     Słodkie zmartwienia, odc.23
09:30     Czarodziejki, odc.74
10:30     Beverly Hills 90210, odc.119
11:30     Miłość z o.o., odc.17
12:00     Gorące Hawaje, odc.5
13:00     Dom nie do poznania, odc.88
14:00     Miodowe Lata, odc.43
14:45     Świat według Bundych, odc.117
15:15     Świat według Bundych, odc.118
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.1137
16:30     Tylko miłość, odc.7
17:30     Daleko od noszy, odc.124
18:00     Miodowe Lata, odc.44
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Mamuśki, odc.18
20:00     Świat według Kiepskich, odc.82
20:30     Świat według Kiepskich, odc.83
21:00     Nowy; USA, 2002; r. Ed Decter;  
 w. DJ Qualls, Lyle Lovett, Eliza 
 Dushku, Zooey Deschanel,  
 Jerod Mixon, Parry Shen. 
22:00     Studio Lotto
23:00     Misiek Koterski Show, odc.4
00:00     Fala zbrodni, odc.15

05:00     Music Spot, odc.245
05:30     Wstawaj! Gramy!, odc.597
06:15     Kochanie, zmniejszyłem dzieciaki,  
 odc.3
07:15     TV Market
07:30     Wielka Wygrana, odc.295
08:25     Powrót Arabeli, odc.11
09:00     Słodkie zmartwienia, odc.24
09:30     Czarodziejki, odc.75
10:30     Beverly Hills 90210, odc.120
11:30     Miłość z o.o., odc.18
12:00     Gorące Hawaje, odc.6
13:00     Dom nie do poznania, odc.89
14:00     Miodowe Lata, odc.44
14:45     Świat według Bundych, odc.119
15:15     Świat według Bundych, odc.120
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.1138
16:30     Tylko miłość, odc.8
17:30     Daleko od noszy, odc.125
18:00     Miodowe Lata, odc.45
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Mamuśki, odc.19
20:00     Skazany na śmierć, odc.29
21:00     Skazany na śmierć, odc.30; USA,  
 2006; r. Vincent Misiano Firma  
 wydała też wyrok śmierci na  
 Sarę.
22:10     Jedyna ocalona, cz. 1
00:00     Fala zbrodni, odc.16  
01:00     Ale kasa!

05:55     Hej-nał show - rozrywkowy
06:55     Sylvester i Tweety na tropie 
 - serial animowany
07:50     You can dance - Po prostu tańcz!
  - widowisko rozrywkowe
09:35     Telesklep
10:35     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 - serial fabularno 
 - dokumentalny
11:30     Fabryka Gry - pr. interaktywny
12:30     Detektywi 
 - serial dokumentalny
13:05     Na Wspólnej 
 - serial obyczajowy, Polska
14:20     Inwazja - serial S-F, USA 2005
15:15     Kobra: Oddział specjalny 
 - serial sensacyjny 
16:15     Rozmowy w toku 
 - talk show
17:25     Sąd rodzinny 
 - serial dokumentalny
18:25     Detektywi - serial fabularno 
 - dokumentalny
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:50     Uwaga! - magazyn reporterów
20:15     W-11 Wydział Śledczy 
 - serial
20:55     Kryminalni 
 - serial, Polska
21:55     Detektyw Monk 
 - serial, USA
22:55     Szymon Majewski Show 
 - rozrywkowy
00:00     Projekt plaża - nocą 
00:30     Szkoła Auto 
 - program
00:50     Uwaga! - magazyn
01:10     Wrzuć na luz - rozrywkowy
02:10     Telesklep

04:45     Uwaga! -magazyn 
05:05     Telesklep
05:55     Hej-nał show - rozrywkowy
06:55     Sylvester i Tweety na tropie 
 - serial animowany
07:25     BABY LOONEY TUNES - serial
07:50     Druga Twarz - `03
08:55     W-11 Wydział Śledczy
09:35     Telesklep
10:35     Sąd rodzinny 
 - serial dokum.
11:30     Fabryka Gry 
 - pr. interaktywny
12:30     Detektywi - serial dokumentalny
13:05     Na Wspólnej 
 - serial obyczajowy
14:20     Prawo i bezprawie 
 - serial kryminalny, USA 2004
15:15     Kobra: Druga zmiana 
 - serial sensacyjny, Niemcy
16:15     Rozmowy w toku - Polska 2007
17:25     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
18:25     Detektywi
  - serial dokumentalny
19:00     Fakty
19:50     Uwaga! - mag. reporterów
20:15     W-11 Wydział Śledczy - serial
20:55     Rzeka śmierci
  - fi lm przygodowy, USA 1989
22:55     Brudny Harry
  - fi lm sensacyjny, USA 1971
01:05     Uwaga! -magazyn
01:25     Wrzuć na luz 
 - rozrywkowy
02:25     Telesklep
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