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Jeszcze w tym roku w Gniewinie rozpoczną procedury prze-
targowe na obiekty, które mogą stanowić centrum pobytowo 
- treningowe dla jednej z drużyn grających w Euro 2012. Gmi-
na jest jednym z miejsc, które zgłosiły się do Ministerstwa 
Sportu i Turystyki, i dostały się do fi nału. 

Powiat. Plany mają zostać wykonane do 2010

Czy będzie Gniewino 2012?

- Złożyliśmy swój akces mówi 
Dariusz Rytczak, wicewójt Gnie-
wina. - Przechodziliśmy kolejne 

etapy, i teraz jesteśmy w fi nale. 
W planach jest gruntowna prze-
budowa stadionu, hala widowi-
skowo - sportowa oraz hotel. - W 
przyszłym roku szpadel w ziemie. 

Jeśli to wszystko ma po-
wstać do 2010 roku to cza-
su jest mało mówi Krzysz-
tof Kochan, szef gniewiń-
skiego ośrodka, który być 
może będzie jednym z cen-
trów. W jego biurze już leżą 
makiety z koncepcją całego 
przedsięwzięcia. 
W rejonie Pomorza, oprócz 
Gniewina, pod uwagę brane 
są jeszcze 3 miejsca, a wy-
magania są spore. Gniewi-
no zastrzega, że - niezależ-
nie od wyników rywalizacji 
- plany budowy już istnia-
ły. - Będziemy robić swoje 
- mówi Dariusz Rytczak. 

TOMASZ MODZELEWSKI
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Inwestycje w Gniewinie mają zostać zrealizowane do końca 2010 roku.

EKSPEDYCJA ORZEŁ BALEX METAL WYRUSZYŁA  > 8
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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 21 70
- 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 1.08.2008 r.
10.00 inauguracja Dni Pucka - Puck
11.00 inauguracja Dni Kosakowa - Kosakowo
15.30 impreza batalistyczna "D-Day Hell" - Hel
16.30 party na plaży - Gdynia, plaża Śródmieście
Sobota 2.08.2008 r.
10.00 "Rybka we Władku" - Władysławowo
12.00 Dni Węgorza - Jastarnia
18.00 koncert latynoamerykański - Wejherowo, Park Majkowskiego
Niedziela 3.08.2008 r.
11.00 Kaszubski Festyn Integracyjny - Jastrzębia Góra
12.00 turniej tenisa ziemnego - Rumia, korty TKKF
13.00 Jarmark Cysterski - Żarnowiec
14.00 Jarmark Kaszubski, w tym występ "Leszczy" - Rumia, MOSiR
15.00 festyn archeologiczny - Puck
16.00 Festiwal Rytmu i Ognia - Gdynia, plaża Orłowo
18.00 koncert grupy "Kroke" z Krakowa - Wejherowo, Plac Wejhera
Poniedziałek 4.08.2008 r.
16.00 Festiwal Rytmu i Ognia - Gdynia, plaża Orłowo
Wtorek 5.08.2008 r.
16.00 Festiwal Rytmu i Ognia - Gdynia, plaża Orłowo
Środa 6.08.2008 r.
19.00 koncert organowy - Rumia, kościół NMP, ul. Dąbrowskiego
20.00 premiera "Zorby" - Gdynia, Teatr Miejski
Czwartek 7.08.2008 r.
13.30 targi sportów wodnych i rekreacji - Gdynia, Marina
15.30 Muzyczne Spotkania - Jastrzębia Góra
20.00 spektakl "Zorby" - Gdynia, Teatr Muzyczny
Piątek 8.08.2008 r.
12.30 Festiwal Dwóch Mórz - Chałupy
13.30 targi sportów wodnych i rekreacji - Gdynia, Marina
20.00 spektakl "Zorby" - Gdynia, Teatr Muzyczny

Krotos komentuje 
wydarzenia

W niedzielę mężczyzna był nad 
jeziorem Wyspowo, razem z 
rodziną. Gdy długo nie wracał 
rodzina zaczęła się niepokoić. 
Rozpoczęły się poszukiwania. 
Pojawiło się podejrzenie, że męż-
czyzna utonął – wiadomo było, 
że poszedł pływać. Jego ubranie 

zostało przy brzegu. Po godzinie 
18., pięć godzin po wyjściu męż-
czyzny, straż pożarna odnalazła 
jego ciało. Nie wiadomo jeszcze, 
czy wejherowianin zachłysnął się, 
czy był jakiś inny powód wypad-
ku. Policja wykluczyła działanie 
osób trzecich.                     (TM)  

REKLAMA

Wejherowo. Niebezpieczeństwo nad wodą

Pierwsza ofi ara
59 letni mieszkaniec Wejherowa stał się pierwszą ofi arą 
wody w powiecie wejherowskim. 

Zdarzenia miały miejsce w ciągu 
4 godzin sobotniego popołudnia i 
wieczoru w Wejherowie. Po 16. 
na drodze K6 w Wejherowie kie-
rowca vw golfa, który jechał do 
Redy, zmieniając pas ruchu wy-
musił pierwszeństwo przejaz-
du przed motocyklem. Kawasa-
ki, kierowane przez mieszkańca 
gminy Puck, wywróciło się i wje-
chało w stojącego na sąsiednim 
pasie opla astrę. Auto na szczę-
ście czekało na możliwość za-
krętu, a nie jechało. Motocyklista 
wbił się w jego zderzak. 
Żaden z uczestników wypadku 

nie ma poważniejszych obrażeń. 
Uszkodzone zostały tylko pojaz-
dy. Wszyscy byli trzeźwi. Kie-
rowca, vw golfa 49-letni miesz-
kaniec Wejherowa dostał mandat 
karny za spowodowanie kolizji. 
Raptem niecałe 4 godziny później 
doszło do drugiego zdarzenia. O 
20. na ulicy 1 Dywizji Wojska 
Polskiego w Wejherowie kobie-
ta jadąca dostawczym fordem 
transitem zmieniając pas ruchu 
wymusiła pierwszeństwo przed 
yamahą. Doszło do zderzenia. 
Oboje kierowcy byli trzeźwi.

(TM) 

Wejherowo. Brawura przyczyną wypadku

WYMUSILI
Dwóch motocyklistów miało w sobotę kolizje w Wejherowie. 
Jeden wpadł pod auto, bo inny samochód wymusił przejazd 
przed nim. 

Informujemy, że portal naszemia-
sto.pl zorganizował wśród inter-
nautów plebiscyt pt. Perły w Ko-
ronie Pomorza 2008. Internauci 
głosując mogą wybrać 10 naj-
większych atrakcji turystycznych 
województwa, które to atrak-
cje (obiekty, instytucje, zabytki) 
otrzymają specjalny certyfi kat. 
Wśród „nominowanych” obiek-
tów jest Kalwaria Wejherowska. 
Szczegóły na www.naszemia-
sto.pl/perly_w_koronie_pomo-
rza_2008.                          (WzR)

„Perełkowy” 
plebiscyt 

Dotychczasowa siedziba poste-
runku mieściła się przy ul. La-
budy 1 w wydzierżawionych po-
mieszczeniach w prywatnym bu-
dynku jednorodzinnym.
Wynajmowane pomieszczenia 
nie spełniały szeregu podsta-
wowych przepisów bhp i ppoż. 
M.in. wąska klatka schodowa, 
brak podstawowych pomiesz-
czeń niezbędnych dla właściwe-
go funkcjonowania jednostki, 
niedostateczne zaplecze higie-
niczno-sanitarne stwarzały uciąż-
liwe warunki pracy.
W tej sytuacji Komenda Woje-
wódzka Policji w Gdańsku pod-
jęła działania  zmierzające do po-
wstania nowego Posterunku Poli-
cji i pozyskała, na prawach wła-
sności,  od Urzędu Gminy w Sze-
mudzie dwa lokale mieszkalne 
(pustostany) w Domu Nauczycie-
la oraz  przyległą do niego dział-

kę budowlaną umożliwiają wy-
konanie dobudowy.
Na przełomie 2007 i 2008 roku 
przebudowano i rozbudowano 
część budynku Domu Nauczycie-
la zlokalizowanego przy ul. Wej-
herowskiej 29 tworząc siedzibę 
Posterunku Policji w Szemudzie.
Całość robót odebrana została 
komisyjnie w maju br. i sfi nalizo-
wana została uzyskaniem pozwo-
lenia na użytkowanie obiektu w 
czerwcu br.
Pozyskane dwa lokale miesz-
kalne znajdujące się na I piętrze 
budynku zaadoptowano na po-
mieszczenia biurowe, dyżurkę, 
poczekalnię dla petentów oraz 
pomieszczenia socjalne. 
Dostęp dla osób niepełnospraw-
nych poruszających się na wóz-
kach inwalidzkich zapewniono 
poprzez  wyposażenie obiektu w 
transporter  schodowy.    (KWP)

Szemud. Będzie bezpieczniej

Nowy posterunek
W czwartek odbyło się ofi cjalne otwarcie Posterunku Poli-
cji w Szemudzie. Siedziba Posterunku powstała w wyniku 
przebudowy i rozbudowy pustostanów. Przyjęte rozwiąza-
nia funkcjonalne zastosowano z myślą o dobrych warun-
kach pracy dla funkcjonariuszy oraz właściwych warun-
kach przyjęć interesantów.

Korzystając z przerwy w nauce miasto dokonuje niezbędnych prac re-
montowych we wszystkich miejskich placówkach oświatowych. Naj-
większy zakres prac realizowany jest w Zespole Szkół Ogólnokształ-
cących nr 2, gdzie trwa generalny remont hali sportowej. Na sali wy-
mieniane są wszystkie okna (na energooszczędne) zaś przeciwległe 
ściany sali są zabezpieczane płytką klinkierową, co uchroni je przed 
uderzeniami piłek. Także parkiet zostanie odnowiony. W Szkole Pod-
stawowej nr 9 trwa remont dachu a kilka sal dydaktycznych zostanie 
odnowionych. Wokół Zespołu Szkół nr 1 budowane jest nowe ogro-
dzenie, w szkole zostanie też odnowionych kilka sal lekcyjnych. Z 
kolei Zespół Szkół nr 2 czeka remont holu, Zespół Szkół nr 3 - wy-
miana okien, zaś w Gimnazjum nr 1 zostanie zmodernizowane boisko 
wielofunkcyjne. Jak ujawnił zastępca prezydenta Bogdan Tokłowicz, 
na letnie prace remontowe miasto przeznaczyło ok. 2 mln zł. (WzR)

Wakacyjne remonty
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– W niedzielę o godz. 19.30 dy-
żurny z komisariatu policji na 
Witominie dostał informację, że 
przed jednym z kościołów kilku 
mężczyzn zaczepia starsze ko-
biety i skanduje obraźliwe hasła 
– informuje Hanna Kaszubow-
ska, rzecznik prasowy komen-
danta miejskiego policji w Gdy-
ni. W pewnej chwili dwaj męż-
czyźni opuścili spodnie i bieliznę 
do kostek i „zajęczymi „skokami 
wbiegli z obnażonymi genitalia-
mi do kościoła za uciekającymi 
przed nimi kobietami.
Na miejsce natychmiast wysła-
no patrol policji. Mężczyzn roz-
poznano i zatrzymano 10 minut 

później Zatrzymanymi okaza-
li się mieszkańcy Rumi: 26-letni 
Seweryn H. i 28-letni
Krzysztof S.. Obaj znajdowali się 
pod wpływem alkoholu. Pierw-
szy z nich miał 1,6 promila, a dru-
gi 2,4. Prawdopodobnie usłyszą 
zarzut obrazy uczuć religijnych 
za co grozi do 2 lat więzienia. 
Trzeci z zatrzymanych - 23-letni 
gdynianin Piotr K.. również pod 
wpływem alkoholu - 2,76 promi-
la alkoholu w wydychanym po-
wietrzu, po doprowadzeniu do 
komisariatu policji zachowywał 
się bardzo agresywnie. Używał 
nieprzyzwoitych słów za co zo-
stał ukarany mandatem karnym 

Gdynia. Rumianie na gościnnych występach

GOLASY W KOŚCIELE
W niedzielę 27 lipca wieczorem policjanci z komisariatu 
na Witominie zatrzymali trzech mężczyzn, którzy najpierw 
wznosili obraźliwe okrzyki, a następnie półnadzy wbiegli 
do kościoła. Wszyscy byli pod znacznym wpływem alko-
holu. Teraz za swój niemądry czyn mogą ponieść poważ-
ne konsekwencje. Prawdopodobnie usłyszą zarzut obrazy 
uczuć religijnych.

w wysokości 500zł. To jeszcze 
bardziej go rozwścieczyło, będąc 
w celi wyrwał w niej deskę ławki 
i uderzał w kratę. Dodatkowo od-
powie za zniszczenie mienia.

(GAW)

Po otrzeźwieniu przyszedł wstyd.

- W niedzielę, około godz. 3.20 
nad ranem w Dębkach doszło do 
bójki z użyciem noża - mówi Bła-
żej Bąkiewicz z komendy woje-
wódzkiej policji w Gdańsku. 
Było to na ulicy Morskiej.
Piątka mężczyzn zaatakowała 
dwójkę innych osób. - W wyni-
ku bójki rany kłute uda i brzucha 
odnieśli 18 i 25-latek. Jak wyni-
kało z ustaleń, sprawcy zdarzania 
uciekli zielonym vw passatem w 
kierunku Krokowej - informu-
je Błażej Bąkiewicz. Policja w 
Pucku, zaraz po otrzymaniu tej 

informacji, rozpoczęła pościg. 
Jednocześnie komenda wejhe-
rowska zorganizowała bloka-
dę. Agresywna piątka, już wra-
cała do domów w Rumi i Wej-
howie, gdy została zatrzyma-
na, i odtransportowana do puc-
kiej komendy. Było to ramptem
niecałą godzinę po zdarzeniu.
Zatrzymani są mieszkańcami 
Wejherowa i Rumi. Mają od 16 
do 30 lat. Trzech z nich, dwóch 
19-latków i 17-latek znajdowało 
się pod wyraźnym wpływem al-
koholu. Mieli od 0,6 do 1,7 pro-

Dębki. Wakacyjna zadyma

Zatrzymani sprawcy bójki na noże
Mieszkaniec Rumi, i jego czterech - młodszych - kompanów 
z Wejherowa urządziło sobie „zabawę” w Dębkach. Godzi-
nę później trafi li... do policyjnego aresztu w Pucku.

mila w wydychanym powietrzu. 
- Mężczyźni noc spędzili w poli-
cyjnym areszcie. Z kolei 16-latka 
po przesłuchaniu przekazano ro-
dzicom - informuje krótko Błażej 
Bąkiewicz.
Wiadomo, że jednym z dowodów 
w sprawie mogą być wyraźne 
ślady krwi, które zabezpieczono 
w passacie oraz na odzieży za-
trzymanych.
Napastnikom grozi nawet do 8 lat 
więzienia. Obu poszkodowanych 
przewieziono do szpitala w Puc-
ku, gdzie zostali opatrzeni. Ich 
życiu nie zagraża niebezpieczeń-
stwo.

moja-rumia.pl

Bardzo długie korki, które obser-
wujemy od niedawna, powodują, 
że autobusy miejskie mają ogrom-
ne spóźnienia. A czekając na nie, 
również dzieci, i osoby starsze 
są wystawione na działanie słoń-
ca, bez żadnego zabezpiecze-
nia. Wtedy może dojść do prze-
grzania organizmu, i w efekcie
do udaru słonecznego. - Gło-
wy muszą być osłonięte - przy-
pomina dr Mikulska. - W takich
dniach, jak dziś powinniśmy 
dużo pić. To nie muszą być bar-
dzo zimne napoje, ale przydat-

ne są też soki, bo w ten sposób 
uzupełniamy elektrolity w orga-
nizmie. Nie jest również wskaza-
ny duży wysiłek fi zyczny i cięż-
kostrawna dieta. Właśnie zbyt 
niski poziom elektrolitów może 
być przyczyną zasłabnięcia.

Wyjeżdżając na weekend nad 
morze pamiętajmy o tym, aby po 
długim czasie opalania nie skakać 
nagle do wody. - Nigdy, bo jest 
duża różnica temperatur, i może 
dojść do wstrząsu - tłumaczy dr 
Mikulska. - Zwężają się naczy-

Uwaga! Wstrząs

Co z tym słońcem?
Upalna pogoda, która nam towarzyszy od kilku dni, może 
nam zaszkodzić. - Szczególnie trzeba chronić dzieci i ludzi 
starszych - mówi dr Arleta Mikulska, pediatra z rumskiej 
przychodni ARS Medica.

nia krwionośne, i akcja serca na 
moment może zostać zatrzyma-
na. W efekcie ludzie topią się.

Dyrektor Ars Medica zwraca 
uwagę na analogiczną sytuację 
podczas jazdy samochodem. Kli-
matyzacja jest ustawiona na mi-
nimalną temperaturę, powiew 
powietrza często jest skierowany 
bezpośrednio na nas, a gdy wy-
chodzimy z auta, wystawiamy się 
na bardzo duże ciepło. To może
spowodować szok ter-
miczny, z powodu nagłe-
go przejścia w inne warunki.

Sam czas opalania też powinien 
być stopniowany. Do lekarzy co-
raz częściej zgłaszają się osoby 
z różnego rodzaju wysypkami, 
spowodowanymi właśnie zbyt 
długim opalaniem.

moja-rumia.pl



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

Boiska te sukcesywnie odda-
wane są do użytku dla uczniów 
szkół oraz lokalnej społeczno-
ści. Wartość tego projektu wy-
niosła prawie 7 mln PLN, z cze-
go 85% tych środków Powiat po-
zyskał z zewnątrz, tj. z Mecha-
nizmu Finansowego Europej-
skiego Obszaru Gospodarczego. 
Adres strony: www.projekt-eog.
powiat.wejherowo.pl. Projekt w 
istotny sposób przyczynia się do 
wzrostu zainteresowania sportem 
wśród dzieci i młodzieży.    (JG)                                         
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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 niemieckaPięć 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”.                     (JG)

Nowe witacze
w powiecie 

W bieżącym roku obchodzimy  
150 rocznicę emigracji ludno-
ści Kaszubskiej (głównie z ternu 
południowych Kaszub) do Ka-
nady.  Już od roku 1858 przy-
bywali „za chlebem” do Amery-
ki Północnej pierwsi kaszubscy 
osadnicy chcąc poprawić swoją 
ciężką sytuację materialną. Tak-
że w poszukiwaniu lepszych wa-
runków życia do Kanady wyru-
szył  jeden z czołowych pisarzy 

kaszubskich Jarosz Derdowski 
– twórca Hymnu Kaszubskiego 
.Na wystawie są prezentowane 
archiwalia, fotografi e oraz dewo-
cjonalia będące własnością dusz-
pasterzy Wspólnoty Kaszubskiej 
w Kanadzie, między innymi cen-
ne pamiątki po ks. prałacie Pio-
trze Biernackim(1888-1958), 
który był duchowym przywódcą 
Kaszubów i   wspierał ich w za-
chowaniu  tożsamości i języka na 

Zebranych gości powitał starosta 
wejherowski Józef Reszke. Na 
uroczystości byli obecni przed-
stawiciele policji i władz samo-
rządowych. Najlepszym funk-
cjonariuszom zostały wręczone 
awanse. Za kryterium brano ca-
łokształt pracy funkcjonariusza, 
jego zasługi, stopień poświęce-
nia pracy i dyspozycyjność. W 
województwie pomorskim awan-
se otrzymało 1726 policjantów. 
Trzech pomorskich funkcjona-
riuszy otrzymało srebrną odzna-
kę „Zasłużony policjant”, nato-
miast czterdziestu trzech otrzy-
mało brązowe odznaki.                                   

(SP)

Przed południem odbyła się uro-
czystość podpisania Aktu Erek-
cyjnego pod budowę pomnika 
księcia Świętopełka, a następnie 
Msza Św. w Bazylice Mariackiej. 
Na Targu Węglowym przywitano 
grupy Kaszubów, którzy przyje-
chali m. in. z: Wejherowa, Brus, 
Sierakowic, Kartuz, Somonina, 
Przodkowa, Lini, Gniewina a na-
wet z Warszawy. Zjazd był oka-
zją do promocji oraz integracji tej 
grupy etnicznej. 
Powiat wejherowski promowa-
ny był przez: Lokalną Organiza-
cję Turystyczną „Ziemia Wejhe-
rowska”, Starostwo Powiatowe 
w Wejherowie oraz Muzeum Pi-
śmiennictwa i Muzyki Kaszub-

sko – Pomorskiej w Wejherowie. 
Przy naszym stoisku zaintereso-
wani goście oraz turyści mogli 
uzyskać szczegółowe informa-
cje. Była to również okazja do 
zapoznania się z najnowszymi 
ofertami Ziemi Wejherowskiej 
na Lato 2008 dla osób, które lu-
bią spędzać czas wolny w ruchu, 
jak i tych, którzy preferują nie-
co mniej eksploatujący siły wy-
poczynek. W naszym namiocie 
można było zaopatrzyć się m. in. 
w książki, płyty CD, a także n.p 
tabakierki. Stoisko Powiatu cie-
szyło się wielkim zainteresowa-
niem wśród przybyłych gości z 
różnych stron Polski.

(SP)

KASZUBI W KANADZIE
W miniony piątek (25 lipca)  w siedzibie Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej  
w Wejherowie odbył się  wernisaż wystawy zatytułowanej 
„O Kaszubach w Kanadzie”. 

obczyźnie. 
Ekspozycja została zrealizowana 
głównie ze zbiorów prof. Józefa 
Borzyszkowskiego - inicjatora 
przedsięwzięcia oraz autora mo-
nografi i „O Kaszubach w Kana-
dzie” a także z zasobów własnych 
Muzeum. Kuratorem wystawy z 
ramienia Muzeum jest kustosz 
Janina Kurowska przy współpra-
cy z Elżbietą Ball-Szymroszczyk 
i Aleksandrą Dibowską.                                  
Wszystkich chętnych zaprasza-
my  na zwiedzanie  tej  i innych 
wystaw w wejherowskim Mu-
zeum.                                               

(BR)      

Święto 
policji 
Obchody święta policji od-
bywały się jak co roku na 
dużej sali Starostwa Powia-
towego w Wejherowie. 

Zapraszamy do odwiedze-
nia strony internetowej pro-
jektu realizowanego przez 
Powiat Wejherowski, a doty-
czącego budowy wielofunk-
cyjnych boisk sportowych 
przy szkołach prowadzo-
nych przez samorząd po-
wiatowy. 

Zarząd Województwa Pomor-
skiego ogłosił konkurs ofert na 
realizację celów określonych w 
Pomorskim Programie Profi lak-
tyki i Leczenia Chorób Układu 
Sercowo- Naczyniowego i Cho-
rób Nowotworowych „Zdrowie 
dla Pomorzan 2005-2013” w za-
kresie Prewencji i Monitorowa-
nia. Szczegółowe informacje 
znajdują się na stronie www.woj-
pomorskie.pl.                        (SP)

Konkurs 
ofert
- Zdrowie dla Pomorzan

Zjazd Kaszubów
W połowie lipca br.  w Gdańsku odbył się X Zjazd Kaszubów. 
Z tej okazji został uruchomiony specjalny pociąg Transcas-
subia (z Chojnic i Słupska), który po drodze zabrał liczną 
część uczestników Zjazdu.
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Do Ministerstwa Sportu zgłosiło 
się ponad 100 miejsc i ośrodków 
sportowych z całej Polski, które 
chciałyby być bazami dla drużyn 
grających na Euro 2012. Każde 
z nich zostało sprawdzone przez 
UEFA. Po wizytacjach połowa 
odpadła. W fi nale zostało 44.
- Złożyliśmy swój akces – mówi 
Dariusz Rytczak, wicewójt Gnie-
wina. - Jesteśmy gotowi przyjąć 
jedną z drużyn. Przechodziliśmy 
kolejne etapy, gdzie trzeba było 
spełnić określone warunki i wy-
magania, i teraz jesteśmy w fi -
nale. W rejonie Pomorza, oprócz 
Gniewina, pod uwagę brane są 
Ostróda, Ośrodek Przygotowań 
Olimpijskich w Cetniewie i Hotel 
„Cztery Pory Roku” w Straszynie. 
Z rywalizacji odpadł m.in. jeden 
z podwejherowskich hoteli, ze 
względu na złą lokalizację. 
A wymagania dla miejsc, które 
mają stać się centrami pobytowo 
- treningowymi są niemałe. Każ-
dy hotel musi zapewnić 10 apar-
tamentów i 50 pokoi dwuosobo-
wych. Boiska muszą mieć trzy 
oświetlone płyty ze sztuczną mu-
rawą. Jednocześnie UEFA i tak 
może ostatecznie wybrać ośrodek 
spoza listy. 
Tymczasem prace w Gniewinie 
trwają. - Pewne plany już były, 
niezależnie od tego, czy jakaś dru-

żyna u nas będzie – zastrzega Da-
riusz Rytczak. - Będziemy robić 
swoje. Już w ubiegłym roku roz-
poczęliśmy przygotowywać do-
kumentację.
- A my będziemy do dyspozycji, 
gdy inwestycje będą już zrealizo-
wane – mówi Krzysztof Kochan, 
szef gniewińskiego ośrodka, któ-
ry być może będzie jednym z cen-
trów.
Pod koniec roku będzie wybiera-
ny wykonawca inwestycji. – Roz-
poczną się procedury przetargowe 
na następne obiekty, a wiosna roz-
pocznie się realizacja – opowiada 
Dariusz Rytczak. 
- W planach do 2010 roku jest 
modernizacja tego, co już istnie-
je; gruntowna przebudowa stadio-
nu, trzy płyty treningowe zamiast 
jednej; główna oraz dwie boczne. 
Powstanie też hala widowiskowo 
- sportowa oraz hotel. Koncep-
cja jest, mamy plansze i wstępne 
wizualizacje, choć raczej niewie-
le się już zmieni. A w przyszłym 
roku szpadel w ziemie. Jeśli to 
wszystko ma powstać do 2010 
roku to czasu jest mało – mówi 
Krzysztof Kochan. W biurze sze-
fa ośrodka już leżą makiety z kon-
cepcją całego przedsięwzięcia. 
Ostateczna decyzja, czy Gniewi-
no będzie jednym z ośrodków za-
padnie w 2010 roku. Wtedy spo-
śród 44. ośrodków zostanie wy-
brane 16. 

Gniewino. Inwestycje w gminie

To Euro 2012?
Jeszcze w tym roku Gniewino rozpocznie procedury prze-
targowe na obiekty, które mogą stanowić centrum pobytowo 
- treningowe dla jednej z drużyn grających w Euro 2012. - Te 
inwestycje były planowane, niezależnie od tego, czy u nas 
będzie ta baza – zastrzegają władze gminy. 

TOMASZ MODZELEWSKI

Szemud i Choczewo znalazły 
sposób na dodatkowych funk-
cjonariuszy: płacą im. – Robimy 
tak co roku – opowiada „Expres-
sowi” Jacek Michałowski, wójt 
Choczewa. – Kiedyś była kon-
cepcja, aby płacić policjantom za 
nadgodziny, ale przecież nikt nie 
jest w stanie pracować po 18. go-
dzin na dobę. 
W poprzednich latach Choczewo 
miało na sezon letni więcej do-
datkowych funkcjonariuszy, niż 
obecnie, nawet 15, ale gmina i 
tak jest zadowolona. – Cieszymy 
się z każdej ilości – mówi Jacek 
Michałowski. – Gdy policja za-
pytała, czy będziemy partycypo-
wać w kosztach, odpowiedzieli-
śmy, że oczywiście tak. 
Choczewo ulokowała policjan-
tów w budynku szkoły oraz wy-
kupiło im posiłki. 
Wejherowo „kupiło” dodatko-
wych policjantów przed sezo-
nem. Od 26 maja do końca mie-
siąca w mieście przebywało 22 
słuchaczy ze Szkoły Policji w 
Słupsku oraz ich 2 opiekunów. 
Było to możliwe dzięki urzędowi 
miasta, który pokrył koszty zwią-
zane z ich zakwaterowaniem i 
wyżywieniem. Funkcjonariu-
sze patole pełnili w dwóch zmia-
nach; rannej i wieczornej. Każdy 

składał się z dwóch policjantów 
ze szkoły oraz jednego policjan-
ta z komendy powiatowej policji 
w Wejherowie lub komisariatu w 
Wejherowie Śmiechowie. 
Teraz miasto opłaca dodatkowe 
służby pracownika w izbie za-
trzymań. 
Decyzja z Gdańska 
Ostatecznie o tym, które gminy 
dostają wsparcie, decyduje ko-
menda wojewódzka policji w 
Gdańsku. Znaczenie może mieć 
również to, czy gmina jest skłon-
na pokryć część kosztów. - De-
cyzje o liczbie funkcjonariuszy, 
którzy wzmocnią jednostkę zapa-
dają na podstawie analizy stanu 
zagrożenia na danym terenie, a 
także wniosku miejscowego ko-
mendanta. Ten jest z kolei wyni-
kiem posiedzeń komisji bezpie-
czeństwa i porządku w poszcze-
gólnych powiatach – informuje 
mł. asp. Beata Domitrz-Borszew-
ska z wydziału prasowego KWP. 
Dodatkowi policjanci są w po-
wiecie wejherowskim od począt-
ku lipca do końca sierpnia. Są to 
funkcjonariusze wydziału kon-
wojowego, przeniesieni na lato 
do służby patrolowej. - Jest to dla 
nas bardzo duże wsparcie, bo w 
wakacje przyjeżdża właśnie tam 
sporo turystów – mówi mł. asp. 
Anetta Potrykus z wejherowskiej 
policji. 

Powiat. Letnie siły policji

PRZYBYŁY POSIŁKI
Po czterech dodatkowych funkcjonariuszy ściągnęły do 
siebie gminy Szemud i Choczewo na sezon letni. Pozostałe 
gminy wykorzystują inne możliwości. 

A pozostałe gminy? 
- W pozostałych gminach poli-
cjanci pracują tak jak dotychczas 
z uwagi na to, że w tych rejonach 
nie ma takiego napływu ludno-
ści w sezonie letnim – odpowia-
da rzecznik. 
Ale Wejherowo, Reda czy Rumia 
to duże miasta, w których miesz-
kańców przybywa, a jednostki 
policji są takie same od lat. Od 
wiosny są raptem 4 nowe etaty; 
2 trafi ły do patrolówki w Rumi, 
jeden do Redy, a jeden do Wej-
herowa Śmiechowa. - Komen-
dant wojewódzki przeanalizował 
strukturę organizacyjną i pole-
cił, aby prawie 30 etatów zostało 
przekazanych do komend miej-
skich i powiatowych wojewódz-
twa pomorskiego – informował 
niedawno nadkomisarz Jan Ko-
ściuk, rzecznik komendanta wo-
jewódzkiego policji. Biuro praso-
we zapowiedziało też, że w naj-
bliższym czasie do poszczegól-
nych komend mają trafi ć kolejne 
etaty. - Priorytetem komendanta 
jest jak najszybsza poprawa stanu 
bezpieczeństwa w ruchu drogo-
wym, a także podwyższenie po-
ziomu poczucia bezpieczeństwa 
mieszkańców. Aby to było moż-
liwe konieczne jest skierowa-
nie na ulice naszego wojewódz-
twa znacznie większej ilości po-
licjantów niż dotychczas. 
W autobusach 
Do „sezonowych” patroli bar-
dziej sceptycznie podchodzi Ru-
mia. - Mamy od niedawna 2 eta-
ty więcej w straży miejskiej, i w 
związku z tym są dyżury cało-
dobowe. Dla mnie to lepsza pre-
wencja, niż patrol z zewnątrz, 
który nie zna topografi i terenu – 
przekonuje Krzysztof Selke, wi-
ceburmistrz miasta. 
Ale Rumia znalazła jeszcze inny 
sposób - 12 tysięcy zł z budże-
tu miasta poszło na „lotne” pa-
trole w autobusach miejskich. W 
miesiącu jest średnio 10 takich 
służb. 

TOMASZ MODZELEWSKI
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Szemud i Choczewo będą bezpieczniejsze.

Już 2 sierpnia, w sobotę, będzie-
my mieli możność obcowania z 
folklorem egzotycznego Ekwa-
doru. W Parku Miejskim wystąpi 
ekwadorski zespół Danza Eiden-
titad, goszczący na Kaszubach w 
ramach Międzynarodowego Fe-
stiwalu Folkloru. Z kolei 3 sierp-
nia na rynku zagra zespół kle-

zmerski Kroke. Zespół gra mu-
zykę mającą korzenie w trady-
cji żydowskiej, ale interpretacją 
tejże nawiązuje do wielkich kle-
zmerów okresu międzywojenne-
go. Obydwa koncerty zaczynają 
się o godz. 18.00 i obydwa moż-
na obejrzeć za darmo.         

  (WzR)

Muzyczne lato
Wejherowo. Co nam w duszy gra
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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 (od 4 do 22 sierpnia):
Poniedziałki i czwartki 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

OBWIESZCZENIE

Starosta Wejherowski
-  działając na podstawie  art. 24, art. 28  ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych 
zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /Dz.U. Nr. 80 z 2003r. poz. 721 z 
późn. zm./ oraz art. 49 
i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego 
/tekst jedn. Dz. U. nr 98 
z 2000r. poz. 1071 z późn. zm./ ./  z a w i a d a m i a,  ż e:
1. dnia   26.06.2008r.   na   wniosek   Gminy   Miasta Rumi, ul. Sobieskiego 7,  
84-230 Rumia  zostało wszczęte 
p o s t ę p o  w a n i e  administracyjne  w   sprawie   zatwierdzenia   projektu   bu-
dowlanego   i   wydania decyzji o pozwoleniu na budowę:
 DRÓG GMINNYCH - ULIC POLNEJ I GARBARSKIEJ W RUMI,
w zakresie budowy nawierzchni jezdni, chodników, wjazdów i kanalizacji desz-
czowej oraz przebudowy: sieci energetycznej,  wodociągowej,   oświetlenia   oraz   
usunięcia kolizji sieci telekomunikacji, kanalizacji sanitarnej  i gazowej w obrębie nr 
20 na działkach nr 252/3, 189/1, 191/5, 192/3, 193/7, 246/1, 247/1, 254/11, 254/13, 
195/2, 173/3, 194/1, 194/2, 194/3, 193/3, 244/2, 245, 253/1, 253/2, 254/5, 

- działając na podstawie  art. 2, art. 3, art. 4 i  art. 5, art. 7, art. 12  ustawy z dnia 
10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania  i   realizacji inwestycji w 
zakresie dróg publicznych /Dz.U. Nr. 80 z 2003r. poz. 721 z późn. zm./ oraz art. 49 i 
art. 61 ustawy  z   dnia   14  czerwca  1960r. Kodeksu  postępowania administracyj-
nego /tekst jedn. Dz. U. nr 98 z 2000r. poz. 1071 z późn. zm./  z a w i a d a m i a,  że:

2. w dniu 21.07.2008r. na wniosek   Gminy Miasta Rumi ul. Sobieskiego 7,  84-230 
Rumia  wszczęte zostało postępowanie  administracyjne w sprawie  wydania decyzji 
o ustaleniu lokalizacji drogi  dla inwestycji polegającej na                        
                BUDOWIE DROGI GMINNEJ  – ULICY LIPOWEJ    W RUMI 
na terenie Gminy Rumia  położonej w obrębie 7  na  działkach nr 1/16, 1/18, 1/20, 
1/22, 12/2, 22/1, 37/1, 38/3, 39/14, 43/7, 44/1, 43/5, 46/3, 48/9, 48/11,  48/13, 49/1, 
50/1, 63/1, 68, 70, 102/1, 109/2, 114/9, 114/11.

3.  w dniu 21.07.2008r. na wniosek Gminy Miasta Rumi ul. Sobieskiego 7,  84-230 
Rumia, wszczęte zostało postępowanie  administracyjne w sprawie  wydania decyzji 
o ustaleniu lokalizacji drogi  dla inwestycji polegającej na

BUDOWIE DROGI GMINNEJ – ULICY  MOSTOWEJ  W RUMI
na  terenie   Gminy   Rumia   położonej   na   działkach   nr  29/12, 29/16, 29/18, 
30/1, 36/4, 38/2, 53/7, 54/1, 57/1, 81/2, 109/2, 131/6, 131/7 w obrębie 7 oraz na 
działkach nr 35/23, 35/24, 35/36,  36/1, 36/2, 36/4, 75/2, 75/10  w obrębie 6 

4.  w dniu 28.07.2008r. na wniosek Prezydenta Miasta Wejherowa została wydana 
decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi dla inwestycji polegającej na

BUDOWIE CZĘŚCI DRÓG POWIATOWYCH - ULIC SUCHARSKIEGO 
I SOBIESKIEGO (ŚCIEŻKI ROWEROWEJ I CHODNIKA) –W WEJHEROWIE

na terenie Gminy Miasta Wejherowa :
- w obrębie 4 na działkach nr ewid. 22/31, 22/28, 44 i części działki nr 43/1, 46/1
- w obrębie 5 na działkach nr ewid. 20, 16/2, 19/1 i części działek nr 19/2, 19/3, 
18/3, 16/26, 16/27

Każda ze stron  ma prawo składania uwag i wniosków w w/w sprawie w terminie 
14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia do Starostwa Wejherowskiego,  
Wydział Architektury i Budownictwa, 
84-200 Wejherowo  ul. 3 Maja 4, lub osobiście w pokoju 212  w godzinach 8-15 (tel. 
058-572-94-48).  

Niewątpliwie zadecydował o tym 
interes partyjny, a nie troska o 
niezależność i apolityczność me-
diów publicznych. Tłumacze-
nie polityków SLD, że nie mieli 
wyjścia, bo ustawa była bublem 
prawnym, a Platforma nie trakto-
wała ich poważnie to zwykła ście-
ma. Po prostu zwyciężyła chłod-
na kalkulacja polityczna.  Nowy 
szef SLD Grzegorz Napieralski 
potrzebuje na gwałt sukcesu, by 
przekonać do siebie swoich par-
tyjnych oponentów, a ma ich wie-
lu. Od czasu gdy przejął w SLD 
władzę notowania tej partii pozo-
stają praktycznie na tym samym 
poziomie. Szumnie nagłośniony 
wyjazd do Hiszpanii i spotkanie z 
jego ideowym guru, socjalistycz-
nym premierem Zaparetto nie 
przyniosły spodziewanego efektu 
sondażowego, tak samo zresztą 
jak zapowiedź zaostrzenia kursu 
światopoglądowego. Za chwilę 
odezwą się  zwolennicy Olejni-
czaka i zaczną pytać po co była  
zmiana kierownictwa partii, sko-
ro jest gorzej niż było. Niektórzy 
zaczynają już przebąkiwać o nie-
uchronnym, kolejnym rozłamie, 

bo próba zrobienia z SLD partii 
radykalnie antykościelnej i an-
tyklerykalnej nie wszystkim się 
podoba. To po pierwsze. Po dru-
gie, Napieralski jeszcze w cza-
sie wewnątrzpartyjnej kampanii 
wyborczej krytykował Olejni-
czaka za zbytnią uległość wobec 
Platformy Obywatelskiej. Ja tej 
uległości nie zauważyłem, nato-
miast potwierdzam, że SLD Olej-
niczaka swojego głównego prze-
ciwnika widziała w PiS, a nie w 
Platformie. Napieralski tą stra-
tegię przeorientował.  Postawił 
na porozumienie z prezydentem 
Kaczyńskim i PiS przeciw Plat-
formie. To porozumienie miano 
przypieczętować podczas kilku-
godzinnej wizyty Napieralskie-
go w Pałacu Prezydenckim. Co 
prawda pan prezydent i Napieral-
ski stanowczo temu zaprzeczają, 
ale fakty mówią zupełnie co inne-
go. Zaznaczam, że nie jest to tyl-
ko moje zdanie. Podobne opinie 
wypowiadają publicyści uważani 
za przychylnych PiS-owi i panu 
prezydentowi. Bracia Kaczyńscy 
i Napieralski mają interes w tym, 
by osłabić Platformę. Uznali, że 

najbardziej osłabią ją wtedy gdy 
sparaliżują prace rządu. Na to się 
właśnie zanosi. Prezydent kil-
ka dni temu zawetował  kolejną  
ustawę, tym razem „kominową”, 
a to, że zawetuje następne ( m.in. 
te z pakietu ustaw zdrowotnych, 
gospodarczych i socjalnych) jest 
więcej niż pewne. Rząd, który 
jest nieskuteczny, szybko  tracić 
poparcie, bo zwykłych ludzi nie 
interesuje „kuchnia władzy”, ale 
efekty rządzenia.   
Co teraz będzie z mediami pu-
blicznymi? Sam nie wiem. Nie 
dziwię się, że w swoich pierw-
szych komentarzach politycy 
Platformy wykluczyli dalsze roz-
mowy z SLD na ten temat. Sko-
ro SLD już wybrał swojego stra-
tegicznego partnera, to niech się 
z nim dogaduje. Napieralskiemu 
dedykuję celną przestrogę prof. 
T. Nałęcza – „kogo PiS dotyka, 
ten znika”.

Jerzy Budnik
Poseł na Sejm RP

Archiwalne felietony posła 
można przeczytać na stronie 

www.budnik.pl

POROZUMIENIE   
L. KACZYŃSKI  -  NAPIERALSKI?
Sejm nie odrzucił weta Prezydenta L. Kaczyńskie-
go do ustawy medialnej. Posłowie Klubu Lewicy 
(SLD), na których liczyła Platforma Obywatelska 
wstrzymali się od głosu. Zgodzili się tym samym na 
to, by mediami publicznymi nadal rządził układ per-
sonalny stworzony przez PiS, LPR i Samoobronę, o 
którym do niedawna  wypowiadali się bardzo kry-
tycznie. Dlaczego w tej sprawie, SLD poparł prezy-
denta i PiS, a nie Platformę Obywatelską?



7Piątek, 1 sierpnia 2008 r.          Wakacyjne atrakcje

Wójt Gminy Linia 
ogłasza konkurs na stanowisko 

Dyrektora Gminnego Domu Kultury w Lini.

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymaga-
nia: 

a) wykształcenie wyższe magisterskie,
b) umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem,
c) znajomość problematyki samorządowej,
d) znajomość pracy z komputerem,
e) znajomość statutu placówki,
f) niekaralność,
g) dobry stan zdrowia.

2. Do udziału w konkursie nie mogą być dopuszczone osoby, które w okre-
sie ostatnich trzech lat zostały odwołane w związku z nieprawidłową reali-
zacją zadań związanych z funkcją kierowniczą.

3. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

koncepcję zarządzania placówką, w której należy ująć oprócz a) 
zagadnień dot. kultury również możliwości rozwoju turysty-
ki i sportu na terenie Gminy Linia; propozycje wypracowa-
nia dochodów własnych; propozycje szczegółowego planu 
działania,
życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej,b) 
kwestionariusz osobowy,c) 
dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwali-d) 
fi kacje (dyplomy, świadectwa, zaświadczenia),
zaświadczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub e) 
medycyny pracy o aktualnym stanie zdrowia,
zaświadczenie o niekaralności.f) 

4. Oferty na konkurs należy składać w zamkniętych kopertach, z dopiskiem 
„Konkurs na Dyrektora Gminnego Domu Kultury”, w sekretariacie Urzędu 
Gminy Linia ul. Turystyczna 15 w terminie do dnia 14 sierpnia 2008 roku.
5. Otwarcie ofert i przesłuchanie kandydatów nastąpi 25 sierpnia 2008 roku 
o godz. 1000 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Linia.
6. Regulamin konkursu oraz statut placówki do wglądu w Urzędzie Gminy 
Linia w godzinach pracy urzędu.

OGŁOSZENIE

Festyn został realizowany w ra-
mach projektu pn. „Znajdowanie 
oraz promowanie nowych ryn-
ków zbytu na produkty rybne w 
gminie Choczewo poprzez orga-
nizację kampanii promocyjnej 
ryb i produktów rybnych w Cho-
czewie w ramach imprezy pod 
tyt. „Śledź Rybę, czyli zdrów-
ko” oraz kampanię promocyjną 
w szkołach”, fi nansowaną przez 
Unię Europejską ze środków fi -
nansowych z Instrumentu Finan-
sowego Wspierania Rybołówstwa 
- Sektorowy Program Operacyj-
ny „Rybołówstwo i przetwórstwo 
ryb 2004-2006”.                  (ŁB)

Choczewo. Zdrowa zabawa z rybami w tle

Śledź rybę czyli zdrówko 
Gwiazdą tego wieczoru był Zbigniew Wodecki. Przed koncertem uczest-
nicy festynu brali udział we wspólnym gotowaniu zupy rybnej, degustacji 
potraw rybnych oraz licznych pokazach i konkursach. 
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Niesamowicie długa kolejka po rybki to znak, jak dużym powodzeniem cieszyły się tego dnia dania z ryb.

„Lepiej jeść. Lepiej żyć” to hasło towarzyszące sprzedaży naczyń kuchennych.

Fo
t. 

Pi
ot

r R
us

ze
w

sk
i

Fo
t. 

Pi
ot

r R
us

ze
w

sk
i

Występują one w zimnych wo-
dach północnego Pacyfi ku na głę-
bokości co najmniej 200 m. Mło-
de Kraby Kamczackie między 
pierwszym a czwartym rokiem 
życia formują duże stada nawet do 
500 tys. osobników. Są drapież-
nikami i zjadają niemal wszyst-
kie zwierzęta morskie. Gatunko-
wi wykorzystywanemu gospo-
darczo grozi przełowienie. Łowi 
się je tylko i przez 14 dni podczas 
sztormów i tylko przez specjalnie 
przygotowane do tego jednostki, 
przez co cena na rynku jest bar-
dzo wysoka. Zwierzęta trafi ły do 
nas z połowów na Morzu Beringa 
- mówi Artur Krzyżak z Akwa-
rium w Gdyni. - Są jeszcze mło-
de. Mierzą do 1 metra rozpiętości 
Dorosłe osobniki osiągają nawet 
do 2. metrów rozpiętości. Gdynia 
jest jedynym miejscem w Polsce, 
gdzie kraby kamczackie można 
zobaczyć na żywo. Sześć sztuk 
zamieszkało w akwarium z po-
dwójną szybą, wyposażonym w 
odpowiedni system chłodzenia. 
Temperatura wody, w której kra-
by powinny przebywać to 8 stop-
ni Celsjusza. 
Ekspozycję Akwarium Gdyń-
skiego stanowi 1500 zwierząt z 
około 180 gatunków. Można tam 
poza wspomnianymi już kraba-
mi zobaczyć wiele innych atrak-

Gdynia. Kraby Kamczackie

DRAPIEŻNIKI W AKWARIUM
Atrakcję na skalę europejską ma od kilku dni Gdyńskie 
Akwarium. 28. czerwca do jednego z akwariów wpuszczo-
no 6 Krabów Kamczackich - jednych z największych skoru-
piaków na świecie.

cyjnych zwierząt żyjących na 
co dzień w morzach i oceanach, 

znajdują się także gady ziemno-
wodne, a wśród nich najcięższe 
węże świata - anakondy zielone, 
żółwie krotoszyjne i ogamy błot-
ne.
Gdyńskie Akwarium znajduje się 
przy Alei Jana Pawła II (Skwer 

a m. in. żarłacze czarnopłetwe, 
skrzydlice ogniste, błazenki czy 
piranie czerwone. W ekspozycji 

Kościuszki), a zwiedzać je moż-
na codziennie w godzinach 9-20.

(ajg)

Trudno przejść obojętnie obok jednego z największych skorupiakow na świecie.
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Wycieczki rowerowe organizo-
wane przez „Samą ramę” odby-
wają się od 8. alat. Najpierw mia-
ła to być tylko jedna wyciecz-
ka dla dzieci. Potem odbyła się 
druga. I tak „ramowcy” jeżdżą 
już od 8. lat. Podróżnicy byli już 
m.in. w Kartuzach, a nawet Ko-
ścierzynie i Krynicy. 
Jak dotąd w wycieczkach uczest-
niczyło nawet po kilkadziesiąt 
osób. - Na miejscu i po drodze 
organizujemy też ogniska z kieł-
baskami - mówi Roman Łuczak, 
organizator całego przedsięwzię-
cia. 
W trasę z „Samą ramą” może 
wyjechać każdy. Trzeba się tylko 

stawić na zbiórce przed wyjaz-
dem, pod Szkołą Podstawową nr 
9 w Rumi. A najbliższy odbędzie 
się w sobotę, 9. sierpnia. Tym ra-
zem będzie to wycieczka w stro-
nę Gdyni. Zaplanowana trasa to 
Pustki Ciskowskie, Demptowo 
i Witomino. Godzina wyjazdu: 
9.30. Udział jest bezpłatny. 
- Tym razem ognisko organizuje-
my na polance redłowskiej - za-
powiada Roman Łuczak. - Ze-
zwolenie oczywiście już mamy. 
A osoby, które nie zdążą lub nie 
mogą pojawić się w najbliższą 
sobotę, mogą uczestniczyć w na-
stępnych wycieczkach; 16. sierp-
nia do Łężyc, Koleczkowa i Kiel-
na oraz 30. sierpnia przez Gdynię 
i Sopot do Gdańska Brzeźna.  

Wycieczka. Jednośladem na wakacje

„Sama rama” 
jedzie do Gdyni

W najbliższą sobotę „Sama rama” organizuje wycieczkę ro-
werową. Tym razem w stronę Gdyni. 

TOMASZ MODZELEWSKI

„Sama rama” to nie tylko sport, to także miłe spędzanie czasu w wesołym gronie.
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Rozmowa Expressu

Wzruszony i zaszczycony
Z Bogusławem Kameckim synem bosmana Aleksandra Kamec-
kiego, który w 1940 roku zaginął na ORP „Orzeł”rozmawia An-
drzej Gojke

A.G. - Nie było panu dane poznać swojego ojca. Urodził się pan 2 
października 1939, w drugim miesiącu wojny.
B.K. - Tak ojca znam jedynie ze zdjęć i opowiadań mamy. Wiem 
,że był wspaniałym, bardzo silnym i odważnym człowiekiem. Był 

dla mnie wzorem do naśladowania. Jestem bardzo 
silnie związany emocjonalnie z morzem i Gdynią. 
W przemyśle okrętowym przepracowałem ponad 
40. lat. Dziejami Polskiej Marynarki Wojennej in-
teresuję się od dawna. Szczególnie dziejami ORP 

„Orła” .Mam wiele książek na ten temat m. 
in. Dzieje  ORP „Orzeł „ Jerzego Pertka do 
której na prośbę autora moja mama przesła-

ła mu zdjęcia pamiątkowe z tego okrętu  
; ORP Orzeł - Zbigniewa Damskiego 
wydana przez dom wydawniczy Bel-

lona w  Warszawie w 2000 roku. 
Dwukrotnie byłem w Tallinie gdzie 

osobiście widziałem dwie tablice 
pamiątkowe oraz miejsce inter-
nowania okrętu..
A.G. - Kiedy dowiedział się pan 

o planowanej Ekspedycji Orzeł Balex Metal?
B.K.- O planowanej wyprawie dowiedziałem się niedawno od syna. 
Były też informacje w prasie i telewizji oraz internecie
A.G. -  Czy wcześniej interesował się pan poszukiwaniami ORP 
Orzeł przez różne ekipy?
B.K. - Dzieje ORP Orła zawsze mnie interesowały. Z wielką uwagą 
śledziłem wszystkie informacje na temat okrętu i jego poszukiwań.
A.G. -  Miał pan możliwość po raz pierwszy w życiu zwiedza-
nia współczesnego następcy ORP Orzeł, rozmawiał pan z obec-
nym szefem elektryków. Jakie to jakie to uczucie? Czy był pan wz-
ruszony?
B.K. - Współczesny okręt ORP Orzeł z zewnatrz widziałem w ba-
senie stoczni Marynarki Wojennej ale po raz pierwszy dzięki panu 
miałem możliwość zwiedzenia go wewnątrz, a na dodatek mogłem 
poznać i porozmawiać z szefem elektryków na tym okręcie. Mój oj-
ciec był również szefem elektryków na zaginionym w 1940 r. ORP 
Orzeł. Byłem bardzo wzruszony, a jednocześnie zaszczycony tym 
faktem.
4. Czy chciałby pan, by ekspedycja się powiodła, jakie to ma dla 
pana znaczenie? 
B. K. - Cieszył bym się bardzo gdyby ekspedycja się powiodła , 
nareszcie dowiedzielibyśmy się o faktycznej przyczynie zatonięcia 
okrętu i być może
będę miał możliwość złożenia wieńca w miejscu gdzie mój ojciec i 
jego towarzysze broni odeszli na wieczną wachtę.
A.G. - Dziękuję za rozmowę

Czesław Kamecki (z lewej) - syn bosmana Aleksandra Kameckiego, który zginął 
na ORP Orzeł rozmawia ze st bosmatem Czesławem Krsińskim, szefem elektryków 
na nowym Orle. Ojcie Bogusława Kameckiego był na zatopionym w czasie działań 
wojennych ORP Orzeł był także szefem elektryków)

Szanse na powodzenie wyprawy 
jej uczestnicy oceniają na ponad 
90 procent. Pewność siebie daje 
im zarówno nowoczesny sprzęt 
jakim dysponują na katamara-
nie, jak też trzy lata przygoto-
wań. Przejrzeli w tym czasie set-
ki tysiące dokumentów nie tylko 
w polskich archiwach, ale także 
niemieckich i norweskich. Dotar-
li do odtajnionych nie tak dawno 
dokumentów alianckich w archi-
wach brytyjskich. Na ich podsta-
wie z wielką dozą prawdopodo-
bieństwa ustalili, że ORP Orzeł 
zatonął na polu minowym, któ-
re Kriegsmarine „postawiło” na 
krótko przed zaginięciem okrętu. 
Dowództwo marynarki aliantów 
nie mając wiedzy o tym fakcie i 
świadomości zagrożenia skiero-
wało Orła do patrolowania tego 
właśnie rejonu. Okręt z tego pa-
trolu już nie wrócił.
Ekspedycja potrwa 17. dni z cze-
go 10. zajmą same poszukiwa-
nia.Rejon poszukiwań został po-
dzielony na trzyobszary:ob-
szar wschodni, centralny i 
zachodni. Obszar central-
ny zostanie 
przeszukany 
w pierwszej 
ko le jno śc i . 
Obejmuje on 
uznaną za najbar-
dziej prawdopodobną pozycję za-
tonięcia ORP “Orzeł”, oraz całą 
zagrodę minową , w którą praw-
dopodobnie wszedł poszukiwany 

Bolszewo - Gdynia - Morze Północne. Ekspedycja Orzeł Balex Metal wyruszyła

ODNALEŹĆ ORŁA
16 osobowa Ekspedycja Orzeł Balex Metal wypłynęła w niedzielę z Gdyni na katamaranie 
R/V IMOR na Morze Północne na poszukiwanie zaginionego w czerwcu 1940 roku okrętu 
podwodnego ORP Orzeł. Gdyby uczestnikom wyprawy udało się odnaleźć wrak okrętu, 
będzie to sensacja na skalę światową, gdyż pomimo wielu podejmowanych prób nie udało 
się rozwiązać zagadki tragedii „Orła” i jego 63 osobowej załogi sprzed ponad 68 lat.

okręt.
Pożegnanie IMORa i uczestni-
ków wyprawy odbyło się w nie-
dzielę z wielką pompą. Do  na-

brzeża przy Alei Jana Pawła II 
po raz pierwszy w historii za-

cumował współczesny na-
stępca Orła, którego uczest-

nicy pikniku pożegnalne-
go mogli przez kil-

ka godzin zwie-
dzać. Zwiedzić 

można także 
było katamaran, 

na którym wypły-
nęli uczestnicy wyprawy, a jest 
to najnowocześniejsza tego typu 
jednostka w Polsce. Przygotowa-
no wiele innych atrakcji. Można 

się też było wpisać do specjal-
nej księgi pamiątkowej Ekspedy-
cji. IMOR wypłynął z niewielkim 
opóźnieniem przy dźwiękach Or-
kiestry Reprezentacyjnej Mary-
narki Wojennej. Bardzo widowi-
skowym elementem gali burto-
wej był statek Strażak, strzelają-
cy wachlarzami wody ze swych 
armatek.
W chwili oddawania tego numeru 
do druku IMOR dopłynął do celu 
i rozpoczął poszukiwania. O po-
stępach Ekspedycji Orzeł Balex 
Metal będziemy informować na 
bieżąco, ale codziennie uaktual-
niane informacje można znaleźć 
na stronie: http://www.orzel.ba-
lex.eu.         tekst i foto (ANGO)

Krzysztof “Norman” Piwnicki - szef ekspedycji dziękuje Lechowi Baranowskiemu pre-
zesowi Balex Metalu, sponsorowi wyprawy.

Uczestnicy wyprawy pozują do wspólnego zdjęcia.

Andrzej Siadek i Przemek Pietras wnieśli na pokład IMOR-a 
wieniec, który upamiętni cześć załogi ORP Orzeł.

Gala burtowa podczas wypłynięcia R/V IMOR 

„Nie płacz Ewka bo tu miejsca brak na 
Twe babskie łzy” 
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REKLAMA

Podczas imprezy jest wiele atrak-
cji takich jak konna parada uli-
cami wioski, przejażdżki konne, 
przepyszne jedzenie z kuchni po-
lowej, ognisko i koncert na za-
kończenie mistrzostw. Cała za-
bawa rozpoczyna się od godz. 
15.00 w barze Country, miesz-
czącym się przy ul. Puckiej w Że-
listrzewie. 
Bar „Country” znany jest głów-
nie wśród miłośników staroci, 

motocykli, muzyki country oraz 
jazdy konnej. Na zewnątrz sta-
re bryczki, powozy i sanie. We-
wnątrz dawne maszyny do szy-
cia, narzędzia pszczelarzy i stare 
sprzęty gospodarstwa domowe-
go. Dorota i Ireneusz Zelewscy 
prowadzący od 15 lat bar, zebrali 
ponad 850 zabytków, co sprawia 
że bar ma niezwykły klimat.

Joanna Szuczynska

Żelistrzewo. VIII Mistrzostwa Polski we Wbijaniu Gwoździ

Zabawa, prezycja i siła
Już po raz 8 organizowane są Mistrzostwa Polski we Wbi-
janiu Gwoździ w Żelistrzewie. To świetna zabawa dla całej 
rodziny, gdyż w mistrzostwach mogą brać udział dzieci, ko-
biety i mężczyźni. Liczy się dobra zabawa, precyzja uderze-
nia, a nie koniecznie siła. Reprezentacja młodych Kaszu-

bów związanych z gminnym ze-
społem muzycznym z pośród 
wszystkich gmin w Polsce, zo-
stała wyróżniona możliwością 
reprezentowania Polski na pre-
stiżowym Międzynarodowym 
Festiwalu Regionalnych Kul-
tur Folkloru Muzycznego na 
dalekim Tajwanie. Z zapro-
szeniem do Wójta Gminy Li-
nia dotarła, dzięki życzliwości 
Naczelnika Wydziału Kultu-
ry Starostwa Powiatu Wejhe-

rowskiego Tomasza Fopke, jedna 
z głównych organizatorek tego 
prestiżowego festiwalu, wykła-

dowca Uniwersytetu I- 
Shou- dr Show-Mei 
Tseng. Niecodzien-

na ambasador 
tajwańskiej 

k u l t u r y , 
przez kil-
ka dni za-
poznawała 
się z dzie-
dzic twem 

kulturowym 
K a s z u b . 

Linia–Taiwan. Nietypowa wizyta

Kaszubski folklor na Tajwanie?
Niecodzienne wyróżnienie dotarło do Wójta Gminy Linia 
Łukasza Jabłońskiego. 

Zwiedziła m.in. odrestaurowaną 
Kalwarię Wejherowską, Sanktu-
arium M.B. Wejherowskiej, Ko-
legiatę, Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 
oraz wejherowski Ratusz. Nie-
małą ciekawostką są pozostawio-
ne oryginalne chińskie wpisy do 
kroniki pamiątkowej w MPiMK
-P i na urzędowym otwartym li-
ście do Prezydenta Miasta Wej-
herowa. Tajwanka podczas spa-
ceru po Wejherowie zaprzyjaźni-
ła się dość szybko z najbardziej 
rozpoznawalną przez turystów 
postacią na wejherowskim dep-
taku- założycielem miasta Jaku-
bem Wejherem. 

FRANCISZEK SYCHOWSKI

– Pielgrzymujemy z ewangelicz-
nym przesłaniem by być żywy-
mi uczniami Chrystusa. Trady-
cyjnie w Sanktuarium Królowej 
Polskiego Morza w Swarzewie z 
Kaszubami w pielgrzymią drogę 
wyruszył ks. bp Ryszard Kasyna. 
W lasach piaśnickich- w Kaszub-
skiej Golgocie pielgrzymi roz-
ważali w czasie drogi krzyżowej 
mękę i śmierć Chrystusa Zbawi-
ciela. Po przybyciu do Wejhero-
wa pielgrzymi zatrzymali się w 
Kolegiacie, skąd udali się do go-
ścinnych domów by wypocząć 
przed drogą do Sianowa. Następ-
nego dnia wczesnym rankiem po 
mszy św. z Wejherowskiej Kole-
giaty pielgrzymi udali się na krót-
ką modlitwę do klasztoru ojców 
Franciszkanów, by prosić M.B. 
Wejherowską o siły i zdrowie na 
dalszą rekolekcyjną drogę. 

Hel- Wejherowo- Jasna Góra. Wesoły marsz na Jasną Górę

KASZUBI PIELGRZYMUJĄ 
NA JASNĄ GÓRĘ
Jak co roku z Helu na Jasną Górę podąża pielgrzymka ka-
szubska. To okazja do 19-to dniowych rekolekcji, mówi wie-
loletni kierownik tej pielgrzymki ks. Jan Perszon.

FRANCISZEK SYCHOWSKI

Kaszubscy pielgrzymi wychodzą z Wejherowa.

Fo
t. 

Fr
an

ci
sz

ek
 S

yc
ho

w
sk

i
Fo

t. 
Fr

an
ci

sz
ek

 S
yc

ho
w

sk
i

- Funkcjonowanie tych koloni to efekt podpisanego kilka lat temu po-
rozumienia z wójtem gminy Limanowa – Mówił wójt gminy Wejhe-
rowo Jerzy Kepka.
Dzieci zwiedziły wiele miejsc na Kaszubach, kościoły w Wejherowie, 
kalwarię i wiele ciekawych  lokacji w trójmieście. Poza tym uczest-
nicy koloni poznali alfabet kaszubski, który tylko początkowo przy-
sparzał pewnych trudności. Natomiast najbardziej w pamięć zapadła 
im wizyta w Szymbarku, w którym duże wrażenie zrobił na nich dom 
przewrócony do góry nogami.      (ŁB)

Orle. Dzieci z Limanowa na koloniach

Wakacyjna wymiana
W Szkole Samorządowej im. Jana Brzechwy w Orlu 
odbyło się uroczyste zakończenie drugiego turnusu 
koloni dzieci z Limanowej.

W kramach projektu stypendial-
nego Dolina Kreatywna TVP 
SA organizuje konkurs literac-
ki. Skierowany jest on dla mło-
dych artystów w wieku od 14 do 
25 roku życia. Na konkurs można 
zgłaszać dowolne formy literac-
kie – wiersze, prozę, esej, drama-
ty, scenariusze. (w ich przypad-
ku będzie oceniana jedynie war-
stwa literacka). Regulamin kon-
kursu oraz dokumenty niezbędne 
do wzięcia w nim udziału można 
pobrać ze strony: www.dolinakre-

atywna.tvp.pl. Wypełniony for-
mularz zgłoszeniowy oraz prace 
konkursowe należy wysyłać do 
29 sierpnia 2008 r. na adres doli-
na.kreatywna@waw.tvp.pl. Wer-
dykt Jury zostanie ogłoszony pod-
czas audycji fi nałowej „Dolina 
Kreatywna” w październiku 2008 
r. Celem projektu jest wspieranie 
młodych talentów i umożliwienie 
im dalszego rozwoju artystyczne-
go. Na laureatów konkursów cze-
kają stypendia w łącznej wysoko-
ści 15 tys. zł.                     (WzR)

Konkurs. Literacka przygoda

Dolina kreatywna
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- jest to kolejny sparing w którym 
próbujemy wykonywać swoje za-
łożenia- powiedział trener Gry-
fa Wojciech Waśek. W drużynie 
Orkan  widoczny był brak kilku 
podstawowych zawodników.
- dzisiaj gramy trochę ekspe-

rymentalnym składem, chce-
my sprawdzić młodzieżowców , 
szkielet zespołu jest w miarę do-
bry pokazali to zawodnicy gra-
jąc z pierwszoligową Arką Gdy-
nia – powiedział Jarosław Kotas 
trener Orkan Rumia. Wynik me-

czu został ustalony w 47min gdy 
Łukasz Kozłowski wykorzystał 
podanie Macieja Szymańskiego. 
Był to kolejny sprawdzian obu 
zespołów przygotowujących się 
do walki o ligowe punkty. 

(ŁN)

Piłka Nożna. Orkan Semeko Rumia – Gryf Orlex Wejherowo 0:1

Wygrana wejherowian
W  Rumi Janowie  rozegrany został kolejny mecz kontrolny piłkarzy Gryfa Orlex Wejhero-
wo. Tym razem podopieczni Wojciech Waśka pokonali 1:0 zespół Orkana Semeko Rumia. 
Gryfi ci rozegrali przyzwoite spotkanie, w przeciwieństwie do ich rywali z Rumi u których 
był widoczny wysiłek jaki włożyli w mecz rozegrany dzień wcześniej z Gdyńską Arką..

Zespół  MKS Andrychów, który 
awansował  nie ma zabezpiecze-
nia fi nansowego na grę w pierw-
szej lidze. - Mam nadzieję, że 
wszystkie potrzebne dokumenty 
pomiędzy PZPS i klubami zo-
stały podpisane i przesłane do 
Warszawy. Od przyszłego se-
zonu zagramy w I lidze, a MKS 
Andrychów zajmie nasze miejsce 
w II lidze - mówi trener TPS Ru-
mia, Jerzy Skrobecki. Wcześniej 
z rozgrywek pierwszoligowych 
wycofał się zespół Skry Bełcha-
tów, którego miejsce zajął MO-
SiR Mysłowice.

- Zdajemy sobie sprawę, że 
drużyna wymaga wzmocnień. 
Mamy już doświadczenia z grą 
w I lidze. Zmieniała się ilość dru-
żyn i poziom. Teraz drużyn jest 
mniej, a dodatkowo system roz-
grywek trudniejszy. By utrzy-
mać się nie wystarczy już tylko 
wygrać pierwszej rundy play-off. 
Dlatego też poszukujemy zawod-
niczek, które mogą wzmocnić ze-
spół. Mam nadzieję, że na rynku 
transferowym jest jeszcze kilka 
wartościowych dziewcząt, które 
będą chciały u nas grać  - stwier-
dził Jerzy Skrobecki.   (opr PP)

Siatkówka. TPS Rumia  w I lidze 

A jednak awans!
Po nieudanych barażach o I ligę z Budowlanymi Łódź siat-
karki TPS Rumia jednak awansowały do pierwszej ligi.

W tabelach prowadzą Krokodyle i Mustangi.
Wyniki spotkań :
ŻAKI (rocznik 1995 i młodsi) (V seria)
Biali-Smoki 2:4, Diabły – Tygrysy 3:2, Lwy-
Skorpion 0:8, Pumy-Geparty 1:0, Gwiazdy-
Kosmokwaki 2:6, Żmije-Pogromcy 3:2, Szprotki-
Rysie 6:1, Batmani-Krokodyle 0:7, Jastrzębie-Szatany 
5:1, Kaczory-Feniks 0:2, Góra-Hallerowcy 4:6.                                                                                                                                             
Tabela:
1.Krokodyle        15     20-3
2.Jastrzębie         13      23-8
3.Szprotki           13      22-8
4.Kosmokwaki    12     19-7
5.Pogromcy         10     18-7
Najlepsi strzelcy:
12 bramek: Kacper Ziętkowski (Krokodyle)

10 bramek: Dawid Markowski (Jastrzębie), Nataniel 
Prałat (Skorpion).
Juniorzy (rocznik 1992 – 94) (IV seria)
Cedron- Kasztaniaki 8:1, Kibole-Magnum 1:1, 
Insekty-Wampiry 2:2, Wymiatacze-Tęczowcy 0:5, 
Szerszeń-Batony 1:1, Mustangi-Sporting 2:1
Tabela:
1.Mustangi       12         3-6
2.Magnum        10         9-4
3.Tęczowcy        9        18-7
4.Cedron            9         15-6
5.Kibole             7         1-9                                                                                                                                             
Najlepsi strzelcy:
12 bramek: Karol Pionk (Cedron)
8 bramek: Krystian Sellin (Kasztaniaki), Mateusz 
Perszon  (Tęczowy)

Piłka Nożna. Wakacyjna liga TKKF

Krokodyle i Mustangi liderami
Kolejne mecze rozegrały zespoły występujące w tegorocznej 
edycji Wakacyjnej Ligi Piłki TKKF. Zawody odbywają się na 
boisku TKKF  (Osiedle Przyjaźni) w Wejherowie.           (LL)

Przy upalnej pogodzie miesz-
kańcy rywalizowali w weso-
łych konkurencjach: w rzucie 
tłuczkiem dla pań zwyciężyła 
Karolina Wieczorek z Korbie-
lewka, II Mirosława Jaszczak 
z Tłuczewa, III Emilia Hinz z 
Częstkowa. W konkursie pił-
karskim najcelniej do małych 
bramek strzelali: I Adam Hoza, 
II Szymon Piernicki, III wspól-
nie Czesław Szaradowski i Se-
bastian Skrzypkowski – wszy-
scy ze Srzepcza.W rzucie lotką 
dla Radnych zwyciężył Stani-
sław Bigus ze Strzepcza przed 
Władysławem Mielewczykiem 
z Miłoszewo oraz Zdzisławem 
Konkel z Lini. W rzucie oponą 
mężczyzn I miejsce zajął Da-
mian Wenta ze Strzepcza, II Ta-
deusz Meyer z Lewinka, III Ma-
teusz Myszka ze Strzepcza. W 
rywalizacji dziewcząt najlepszą 
w skokach przez skakankę oka-
zała się: Daria Grzenkowicz, II 
Jolanta Byczkowska III Weroni-
ka Leyk wszystkie ze Strzepcza. 
Slalom piłkarski – w tej dyscy-
plinie najlepszym okazał się Ka-
rol Stankowski, II Daria Grzen-
kowicz, III  Sebastian Skrzyp-
kowski – wszyscy ze Strzepcza. 
Sołtysi i członkowie ich rodzin 
rywalizowali w rzucie podkową 
– zwyciężył Władysław Mie-
lewczyk z  Miłoszewo, II był 
Brunon Kierznikowicz z Lini a 
III Pelagia Kierznikowicz z Kę-
trzyna.  Panie obierały kartofl e i 
tu najlepszą okazała się Pelagia 
Grznkowicz II Elżbieta Mysz-
ka, III Sabina Treder – obie ze 
Strzepcza. 
W rywalizacji drużynowej męż-
czyzn  w przeciąganiu liny zwy-
ciężyła reprezentacja Strzepcz, 
II miejsce zajął Osiek, III Miło-
szewo, IV Lewinko, V Linia i VI 
Strzepcz II.  W końcowej 
punktacji sołectw I miejsce za-

Linia. Turniej Sołectw o puchar Przewodniczącego Rady Gminy Linia

FESTYN SPORTOWO
-REKREACYJNY

Na boisku sportowym w Strzepczu odbył się fe-
styn sportowo- rekreacyjny, połączony z Turnie-
jem Sołectw, który wchodzi w skład całoroczne-
go Pucharu Gminy Linia na 2008 rok. 

jęło Sołectwo Strzepcz, II Mi-
łoszewo, III Linia, IV Kętrzyno, 
na dalszych pozycjach: Lewin-
ko, Niepoczołowice, Tłuczewo, 
Osiek i Pobłocie. W otwartym 
turnieju o Puchar Wójta Gminy 
Linia w podnoszeniu ciężarka 
17,5 kg udział wzięło 10 krzep-
kich panów. Zwyciężył Krzysz-
tof Labuda z Miłoszewo.  Naj-
lepsze sołectwa otrzymały pu-
chary a wszystkie pamiątkowe 
dyplomy.  Zawodnicy w konku-
rencjach indywidualnych otrzy-
mali nagrody w postaci sprzętu 
sportowego i AGD. Rozlosowa-
no także nagrodę niespodzian-
kę wśród wszystkich uczestni-
ków turnieju – mikser wygrała 
Elżbieta Myszka ze Strzepcza. 
Gościnnie wystąpił kabaret „Ba-
beczki z Rodzynkiem z Zielo-

nej Góry oraz gwiazda wieczo-
ru zespół Blue Jeans z Wrocła-
wia, który wykonywał szlagiery 
z lat 70tych i 80-tych. Miejsco-
wa OSP miała pokaz ratowniczo 
– gaśniczy – gaszenie pożaru sa-
mochodu. Czynne były punkty 
gastronomiczne oraz atrakcje dla 
najmłodszych w postaci dmu-
chanych wież oraz zamków. Na 
zakończenie odbyła się zabawa 
pod chmurką przy akompania-
mencie zespołu Romeo i Julia z 
Lini. Organizatorem byli Urząd 
Gminy oraz Gminny Dom Kul-
tury w Lini. Imprezę sportową 
przygotował Jan Trofi mowicz a 
sędziami technicznymi byli: Te-
resa Hirsz oraz Bartłomiej Kon-
kol – nauczycielele wychowania 
fi zycznego z Lini.  
   (JT)
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OGŁOSZENIA DROBNE:

- SPRZEDAM MIESZKANIE, Rumia  centrum, 38 
m2, 2 pokoje, trzecie piętro, budynek ocieplony i monito-
rowany, winda, księga wieczysta. Tel. 0504 619 090.
- WYNAJMĘ LOKAL 42 m2 na biuro i gabinet tel. 
058 672 45 21
- WYNAJMĘ DZIAŁKĘ o pow. 800 m2 w Luzinie, 
przy dworcu PKP, 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, hurtownię 
(centrum Wejherowa) tel. 602 372 519
- WYNAJMĘ POKÓJ W SOPOCIE, z używalnością 
kuchni i łazienki, cena 400 zł za miesiąc tel. 551 50 05
- SPRZEDAM MIESZKANIE, OSIEDLE KASZUB-
SKIE, 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, ładny 
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 mieszkania 
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 mieszkalny 
lub część budnyku na terenie gminy Szemud, tel. 506 
630 547
- WYNAJMĘ pokój przy rodzinie z dostępem do po-
mieszczeń 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, 4poko-
je 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 Alzheimera. 
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 suro-
wym, otwartym, tel. 880 287 676
- SPRZEDAM MIESZKANIE W REDZIE 33m2,wła-
sność hipoteczna, zadbane 
tel. 058 671 31 44
- SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ, 2126m2 

bardzo atrakcyjnie położona, media, Wejherowo/Milwi-
no 130.000 zł, tel. 0505 683 235
- POSZUKUJE do wynajęcia mieszkanie 2-3 pokojowe 
lub część domu,tylko w Rumii. 
Tel. 662-551-140
- SPRZEDAM PAWILON HANDLOWY 10,5 m2 
Gdynia Chylonia przy Dworcu PKP. Woda, prąd, ochro-
na Tel.0501 943 544

- SPRZEDAM MIESZKANIE 30 m2 2 pokoje, osiedle 
Orlex na Sobieskeigo nr. te. 792 237 850, cena 180 000
- NA SPRZEDAŻ MIESZKANIE W CENTRUM 
MIASTA 100,23 metra kwadratowego,3 duże 
pokoje, łazienka, balkonik, piwnica(około 12m), + 2 
małe pomieszczenia. cena 600 tys zł, jak rózwnież istnie-
je możliwość wynajęcia pod gabinety lub 
biura - tel. kontaktowy 501-196-384/Bartek
- ODDAM W DZIERŻAWĘ, ok. 400 m2 pomieszczenia 
w Gościcinie, przy ul. Lęborskiej, tel. 512 140 042
- WYNAJMĘ POKÓJ STUDENTOM Sopot, Aleja 
Niepodległości. Cena 450 zł. Tel. 058-551-50-05

- BASIA, LAT 44 SZUKA PARTNERA NA DOBRE I 
ZŁE z Wejherowa i okolic. tel. 698 057 001
- WDOWA 55 LAT, SZCZUPŁA, NIEZALEŻNA 
FINANSOWO, ZADBANA, pozna pana w odpowied-
nim wieku. 
tel. 058 671 59 53
- ROZWÓDKA (31 L.), DWOJE DZIECI, POZNA 
PANA do 38 lat, niezależnego, zmotoryzowanego z 
okolic trójmiasta, tel. 504 384 700
- KAWALER, 36 lat, 178 cm wzrostu, przystojny, zarad-
ny, 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 stosow-
nym, 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

- SPRZEDAM SUZUKI SWIFT 1,3, 1997 r., sedan 
czerwony, 1 właściciel, komplet kół zimowych 66 000 
km, 6 000zł
tel. 662072898, 058 3511468
- SPRZEDAM! CHRYSLER  VOYAGER  2,5 TD - 
SUPER OKAZJA!!! Granatowy , welurowa tapicerka. 
Tempomat, klimatyzacja,elektryczne szyby, lusterka, 
radio cd, Rok prod.  1997, Przebieg 170 tys. Zużycie 
paliwa  8 - 10 l/100 km. Możliwość wystawienia f-vat. 
Cena  16 tys. Pln  - do negocjacji TEL : 604 541 803
- SPRZEDAM! DAEWOO NEXIA GLX 1,5, 1996, 
pierwszy właściciel, komplet opon zimowych, wspoma-
ganie kierownicy, alarm, immobilizer, central, 220 000 
KM, 2 500 zł, 
tel. 0 602 123 062
- SPRZEDAM VW POLO 1,4 1999 r. Czarny, AA, CD, 
EL, ES, RK, PPx2, SD, AF, 13 000 zł, 150 tys. km, tel. 
502 561 653, Rumia
- SPRZEDAM SUZUKI SWIFT, 97 r., 1,3 GLX 5 
drzwi, AF, AA, RM, ES, P, EL stan bardzo dobry, ubez-
pieczony, cena 4 500 zł, tel. 506 521 300
- MOTOROWER KTM niemiecki, 50 poj, 2 biegi, 
sprowadzony, stan bdb cena 800 zł,

NIERUCHOMOŚCI

 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 dokumenacją, 
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, niebie-
ski 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 szyberdach,po-
duszka powietrzna x2,wspomaganie
kierownicy,radio,centralny zamek,ABS,alufelgi,sedan 
granatowy,OKAZJA!!! cena
12300zł RUMIA tel.698-88-99-89
- FIAT SEICENTO 1999 r 1,1 benzyna van zarejstro-
wany 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,A-
A,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,abs,komputer,kli-
matronic,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, wyrejestro-
wanych, do wyrejestrowania, 
tel. 506 562 510
- VW GOLF 3, 96 r. 1,6 benzyna AA,WK,ESD,2XP-
P,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,go-
towy 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,waż-
ne 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
- SPRZEDAM SAMOCHÓD BMW 520i, 1991r., 2,0 - 
autoalarm, centralny zamek, elektryczne szyby, 
  regulacja kierownicy, radiomagnetofon, szyberdach,- 
pierwsza rejestracja w kraju 2004r. zadbany, stan bdb, 
zarejestrowany z kartą pojazdu, OC do lutego 2009r., 
przegląd do maja 2009r. - cena 5500 zł (do uzgodnienia), 
kontakt tel. 058 719 79 38 lub 0 501 065 999
- SPRZEDAM AUDI A6 C4 97 r. kombi, ABS, AAAF, 
klima, ppx2, WK, ES, EL, CZ, IG sekwencja, nowe 
opony, 18.500 zł. - 
- SILNIK ELEKTRYCZNY, 1,5 kw 950 obr/min, 
sprzedam, 058 672 19 69
- SPRZEDAM OPEL OMEGA b 96r.,2,5 Turbo 
diesel,kombi,biały,zarejstrowany w Kraju,ważne opłaty-
,aa,cz,wk,abs,rm,2xpp,rxes,el gotowy do jazdy polecam

tel. 662-551-140 Cena 4600zł
- SPRZEDAM VW PASSAT kombi 89r. 1,8 + gaz,stan 
bdb,nie wymaga żadnego wkładu fi nansowego,oc i prze-
gląd techniczny aktualny cena 3700zł tel. 511-375-602
- FORD MONDEO 1996r. silnik 1,6 16v z instalacją
gazową,aa,cz,wk,abs,rm,es,el,2xpp,zarejstrowany,kolor 
niebieski,ważne oc i przegląd do drobnych poprawek 
blacharsko-lakierniczych cena 3900zł tel,698-889-989-

- TECHNIK EKONOMISTA, znajomość programów 
komputerowych, 28 lat, znajomość worda, exela, płatni-
ka, szuka pracy w domu,
 tel. 696 584 387
- SZUKAM PRACY W SALONIE SAMOCHODO-
WYM. Licencjat z administracji, prawo jazdy, znajo-
mość programów komputerowych, odbyta praktyka, tel. 
601 689 788
- ANGIELSKI - nauka, konwersacje.
Tel.058-671-81-31
- WYKAŃCZANIE WNĘTRZ, cekolowanie malowa-
nie, tel. 504 597 997
- POSZUKUJĘ PRACY, rencistka, średnie wykształce-
nie, 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 plastikowe 
1500l.
Tel.0-604-672-760
- SPRZEDAM ROŻEK DO CHRZTU, biały-atłasowy, 
ładnie zrobiony, nowy w cenie 35 zł. Tel. 058 678 04 17
- PRZYJMĘ PRALKĘ STARĄ automat na chodzie i 
piecyk gazowy do naprawy (ścienny), tel. 0501 834 279
- SPRZEDAM WÓZEK GŁĘBOKO-SPACEROWY 
dwa odcienie zieleni, pompowane koła, nosidełko dla 
niemowlaka, pokrowiec na nóżki, pokrowiec przeciw-
deszczowy, moskitiera, przekładana 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-BĘB-
NOWA 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 sprze-
dam.
 tel. 509 575 862
- SPRZEDAM ROWER GÓRSKI z amortyzatorami i 
hamulcami tarczowymi, kolor czarno-żółty, stan bardzo 
dobry, zadbany, ul.Kochanowskiego 7, Bolszewo, 
tel. 0 508 071 565
- SPRZEDAM DRZWI POKOJOWE OSZKLONE 
80 cm i łazienkowe z 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 progra-
mów, 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 skrzy-
nią, stolik z szybą, dwa foteliki, stolik RTV - 1000 zł 
tel. 510 501 955
- SPRZEDAM FOTEL DO MASAŻU duża ilość 
programów, podnóżek, model 4000, cena 2500 tel. 551 
50 05
- SPRZEDAM PONTON WĘDKARSKI, nowy z 
wytrzymałego materiału 
tel. 0503 857 934
- SPRZEDAM ROŻEK DO CHRZTU, raz założony, 
atłasowy, dla chłopca i dla dziewczynki, cena 20 zł tel. 
512 918 442
- PRZYJMĘ REKLAMĘ na działkę niezagospodaro-
waną 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 MIKROFALO-
WĄ 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” osiemdzie-
siątki prawe, kolor wenge (ciemny brąz), ościeżnica 
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 korzeniami + 
rośliny sztuczne+10 rybek, cena 200 zł, tel. 508 819 771
- ODDAM PSA 6-letniego w dobre ręce, owczarek kau-
kaski, razem z rodowodem i z badaniami, tel. 787588343
- TURBINĘ DO NADMUCHU paleniska kuzni, kom-
pletna z małym silnikiem sprzedam tel. 058 672 19 69
- POMPĘ DO OPRYSJIWACZA roślin, sprzedam tel. 
058 672 19 69
- SPRZEDAM PASEMKA DO PRZEDŁUŻANIA 
WŁOSÓW bardzo długie, niedrogo, tel. 669 972 292
- SPRZEDAM KEYBOARD, półroczny w stanie bdb. 
cena 100 pln tel. 885 115 609
- DWA FOTELE BORDO, stan bdb. cena 180 złm tel. 
503 782857

PRACA

MOTORYZACJA

TOWARZYSKIE

REKLAMA/ OGŁOSZENIE

INNE

- PRZYJMĘ ZIEMIĘ Z WYKOPÓW 
(Kąpino) tel. 601 225 294
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08:00     Wiadomości, Pogoda
08:15     Kwadrans po ósmej
08:30     Świnka Peppa - serial anim.
08:35     Owocowe ludki 
 - serial anim.
09:05     Moliki książkowe 
 - magazyn
09:15     Kuchcikowo - pr. dla dzieci
09:30     Angielski z Jedynką
09:40     Legenda Nezha 
 -  serial anim
10:10     Szkoła złamanych serc 
11:00     Odważyć się być wolnym  
 - fi lm
11:50     Śpiewnik patriotyczny 1831
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes - magazyn
12:20     Plebania - telenowela
13:15     Siódme niebo - serial, USA 
14:00     Klan - telenowela 
14:25     Psi psycholog - telenowela
15:00     Wiadomości
15:10     Sąsiedzi - serial komediowy
15:35     Jaka to melodia? - telet.
16:25     Tędy przeszła historia - cykl 
17:00     Teleexpress
17:20     Celownik - magazyn
17:30     Przebojowa noc - rozr.
17:40     Moda na sukces - serial 
18:30     Śmiechu warte 
 - rozrywkowy
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości
20:15     Kopalnie Króla Salomona  
 - cz. 1; fi lm   
 przygodowy, USA/ 
 Niemcy 2004
21:50     Rocky 4 - fi lm, USA 1985
23:30     Pan Ibrahim i kwiaty 

05:55     W labiryncie - serial 
06:25     Smaczne Go! 
 - mag. kulinarny
07:10     Telezakupy
07:25     Dinotopia 
 - serial przyg.
08:15     M jak miłość - serial
09:10     Barwy szczęścia 
 - serial obyczajowy 
10:10     Egzamin z życia - serial
11:00     Święta wojna 
 - serial komediowy
11:35     Córki McLeoda - serial obycz.
12:25     Harry i Hendersonowie 
 - serial komed.
12:55     Prywatne życie surykatek 
 - serial dokumentalny
13:25     Gwiazdy tańczą na lodzie 
 - widowisko rozrywkowe
15:10     Statek miłości - telenowela, USA 
16:05     Na dobre i na złe - serial
17:00     „...za każdy kamień Twój...”
 - fi lm dokumentalny
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:10     Hity na czasie - pr. muzyczny
21:55     Bałtycki Festiwal Piosenki 
 - koncert
23:00     Podkomisarz Brenda Johnson 
 - serial policyjny
23:50     EUROexpress 
 - magazyn
24:00     Panorama
00:15     Sopot Hit Festiwal - nominacje 
00:30     Tragedia na Tamizie 
 - dramat, Wlk. Bryt. `06
02:00     Jak narkotyk 
 - dramat, Polska 1999
04:20     Zakończenie dnia

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

05.20     Sztukateria – magazyn 
05.45     Instynkt Tropiciela – Grudziądz
06.10     FIFA Futbol Mundial 
06.35     Muzyczne listy – magazyn 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     Instynkt Tropiciela” – Grudziądz
14.20     Wygraj fortunę – teleturniej
15.20     Paszport do świata mody 
 – reality show 
16.20     Dharma i Greg – serial komediowy 
16.50     Saint – Tropez – serial obyczajowy
18.00     mała Czarna – talk sho
19.00     Adam kontra Miłosz 
 – program rozrywkowy
20.05     Serce Dawida – dramat USA, 2004; 
 reż.: Paul Hoen; wyst.:   
 Panabaker Danielle, Aaron  
 Brown Billy, Faurot Danielle,  
 Ricky, R. Nordling Jeffrey,  
 McConnell Alice, Jayne Brook,  
 Val Mikki; 
21.55     Jerycho – serial sensacyjny
23.00     Seks i polityka – fi lm erotyczny USA
00.55     Azazel – serial kryminalny
02.05     Wydarzenia, Sport, Pogoda 
02.45     Muzyczne listy 
 – program muzyczny  
03.40     Rajdowe Mistrzostwa Świata 
 – ½ sezonu
04.25     Drogówka – magazyn policyjny 
04.50     Komenda – magazyn policyjny

05:00      Music Spot, odc.241
05:30      Wstawaj! Gramy!, odc.605
06:15      Kochanie, zmniejszyłem dzieciaki,  
 odc.9
07:15      TV Market
07:30      Wielka Wygrana, odc.301
08:25      Powrót Arabeli, odc.17
09:00      Słodkie zmartwienia, odc.30
09:30      Czarodziejki, odc.81
10:30      Beverly Hills 90210, odc.126
11:30      Zwariowany świat Malcolma, odc.87
12:00      Gorące Hawaje, odc.12
13:00      Dom nie do poznania, odc.95
14:00      Miodowe Lata, odc.50
14:45      Świat według Bundych, odc.131
15:15      Świat według Bundych, odc.132
15:50      Wydarzenia
16:10      Pogoda
16:15      Interwencja, odc.1144
16:30      Tylko miłość, odc.14
17:30      Daleko od noszy, odc.131
18:00      Miodowe Lata, odc.51
18:50      Wydarzenia
19:20      Sport
19:25      Pogoda
19:30      Mamuśki, odc.25
20:00      Ewolucja; USA, 2001; r. Ivan  
 Reitman; w. David Duchovny,  
 Orlando Jones, Seann William  
 Scott, Julianne Moore, Ted Le- 
 vine Widowiskowa komedia 
 sci-fi  w reżyserii twórcy  
 przebojowych „Pogromcy du- 
 chów”. 
22:00      Studio Lotto
22:20      Brylantowa pułapka; USA, 1988;  
 r. Don Taylor
00:30      Granica ryzyka; Hiszpania, 1997
02:20      Ale kasa!

04:45     Uwaga!
05:05     Telesklep
05:55     Hej-nał show,
06:55     Baby Looney Tunes
  - serial
07:50     Siłacze 8 - Strongman 2007
08:55     W-11 Wydział Śledczy 
09:35     Telesklep
10:35     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
11:30     Fabryka Gry 
12:30     Detektywi
13:05     Na Wspólnej
14:20     Prawo i bezprawie - serial, USA `04
15:15     Kobra: Druga zmiana 
 - serial sensacyjny 
16:15     Rozmowy w toku - talk show `07
17:25     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
18:25     Detektywi 
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:50     Uwaga!
20:00     Dzień zagłady - fi lm katastrofi czny,  
 USA 1998, Czternastoletni 
 Leo Beiderman (Elijah Wood), 
 gdy zapisał się w szkole   
 do kółka astronomicznego,  
 nawet nie przypuszczał, że 
 wkrótce dokona 
 wstrząsającego odkrycia.  
 Na zdjęciu wykonanym   
 przy pomocy szkolnego  
 teleskopu uwiecznił kometę,  
 której nadano jego imię. 
22:30     Morze miłości
  - fi lm sensacyjny, USA `89
00:45     Twarzą w twarz 
 - serial obyczajowo-sensacyjny
01:35     Uwaga! 
01:55     Wrzuć na luz
02:55     Telesklep

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

Śmiej się z „Expressem”

- To mój pierwszy występ w tej 
kategorii – mówi Ola Theis – nie 
trenowałam specjalnie do tych 
mistrzostw, a partnera do gry 
znalazł mi sędzia. – Rozgryw-
ki odbywają się w systemie pu-
charowym. Uczestniczyło 48 par 
z całej Polski. Przegrywające 24 
pary odpadały, potem grały po-
zostałe i eliminowano kolejno 
przegrywających. Każde spotka-
nie trwało ok. 20 minut, zazwy-
czaj po dwa sety (jeden set do 21 
punktów). Może wygralibyśmy, 
ale rozgrywki trwały długo, byli-
śmy bardzo zmęczeni, no i mecz 
o wejście do półfi nału przegrali-
śmy.
Siatkówka plażowa staje się co-
raz bardziej popularna.
- Będąc w kadrze Polski w siat-
kówce plażowej trenowałam na 
plaży w Gdyni, teraz wszystkie 
siatki są często zajęte – kontynu-
uje.
 Akademickie Mistrzostwa w tej 
dyscyplinie odbywają się po raz 
dwunasty, a kategoria mikst wy-
stępuje na tych mistrzostwach od 
lat dziesięciu. 
- W kategorii mikst chłopak za-
grywa na chłopaka, a dziewczy-
na może zagrywać dowolnie – 
tłumaczy Ola Theis.
Na co dzień Ola Theis trenuje 
siatkówkę w I-ligowym zespole 
EC Wybrzeże TPS Rumia  pod 
kierunkiem Jerzego Skrobeckie-
go w klubie, którego prezesem 
został niedawno Leszek Staszyń-
ski. W zespole zaszły już pewne 
zmiany personalne – trenują nowe 

Siatkówka. Brązowy medal zawodniczki EC Wybrzeże TPS Rumia

DOBRZE... ZNALEZIONY
Siatkarka zespołu EC Wybrzeże TPS Rumia Aleksandra Theis  zdobyła brązowy medal 
na Akademickich Mistrzostwach Polski w siatkówce plażowej (w dniach 22-24 lipca na 
plaży w Gdyni) w kategorii mikst. Ola rozegrała turniej w parze z Robertem Kozłowskim, 
studentem Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.

siatkarki, zespół jest wzmacniany 
w związku z wejściem do I ligi. 
Latem treningi odbywają się dwa 
razy dziennie, oprócz niedziel, i 
raz dziennie w soboty. Jak mówi, 
w związku z wejściem do I ligi 
trenują równie intensywnie, jak  
gdy przygotowywały się do me-
czów drugoligowych. Szczegól-
nie ciężkie i  wyczerpujące są 
biegi w czasie treningu w trzy-
dziestostopniowym upale. Ola 
gra na pozycji przyjmującej, to 
znaczy jest zawodniczką atakują-
ca na lewym skrzydle. 
Rozpoczęły się już przygoto-
wania do nowego sezonu. Już 1 
sierpnia zespół wyjeżdża na zgru-
powanie przygotowawcze do Za-
kopanego. Oprócz treningów, za-
jęć w terenie i na siłowni, zespół 
siatkarek rozegra mecze a druży-
ną ukraińską, z którą trenował w 
ubiegłym roku.

Ola Theis ma 22 lata i studiuje na 
IV roku Wydziału Zarządzania 
i Ekonomii Politechniki Gdań-
skiej. Ponieważ treningi i mecze 
pochłaniają dużo czasu, miała 
w minionym roku akademickim 
indywidualny tok studiów. Nie 
oznacza to, że była traktowana 
ulgowo; na ćwiczenia i ważniej-
sze wykłady uczęszczała regular-
nie. Myślała o podjęciu drugiego 
kierunku studiów na Akademii 
Morskiej w Gdyni, ale na razie 
odłożyła te plany w związku z 
nawałem zajęć sportowych. Wol-
ny czas, którego nie ma za wie-
le, lubi spędzać aktywnie – jeździ 
na rowerze, wędruje po górach. 
Dla relaksu ogląda czasem fi lmy 
i czyta dobre książki. Ale nade 
wszystko lubi spotkania ze zna-
jomymi, głównie koleżankami z 
drużyny. Są bardzo zżyte.

BARBARA MIRUSZEWSKA

Ola w akcji pod siatką.

Fo
t. 

Fo
t. 

A
rc

hi
w

um



13Piątek, 1 sierpnia 2008 r.                 Program TV
SO

B
O

TA
 2

 S
IE

R
PN

IA
 2

00
8

N
IE

D
Z

IE
L

A
 3

 S
IE

R
PN

IA
 2

00
8

PO
N

IE
D

Z
IA
Ł

E
K

 4
 S

IE
R

PN
IA

 2
00

8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

05:45     W labiryncie - serial 
06:15     Smaczne Go! - magazyn kulinarny
07:00     Telezakupy
07:15     EUROexpress - magazyn
07:25     Przystanek praca
07:40     Kacper - serial animowany
08:10     M jak miłość - serial
09:00     Barwy szczęścia - serial 
10:00     Egzamin z życia - serial 
10:50     Sąsiedzi - serial komediowy 
11:25     Córki McLeoda - serial obyczajowy
12:15     Harry i Hendersonowie 
 - serial komediowy
12:40     Jesteś tym co jesz 
 - serial dokumentalny
13:10     Kto nas pokocha? - Lubsko 2008
13:40     Znaki czasu - magazyn
14:05     Dubidu - quiz muzyczny
15:00     Statek miłości - telenowela 
15:55     Na dobre i na złe - serial 
16:55     MASH - serial komediowy 
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:05     Codzienna 2 m. 3 - serial komediowy
19:35     Sopot Hit Festiwal 2008
20:10     Dr House - serial obyczajowy
21:00     Ofi cerowie - serial kryminalny
21:55     Pierwszy Cesarz - fi lm dokumentalny 
23:45     Festiwal Filmu i Sztuki
00:15     Rozdarcie czyli Gombro w Berlinie 
 - fi lm dokumentalny
01:20     Roby Lakatos - koncert z 2004 roku
02:10     Młodzi twórcy mistrzom 
 - cykl dokumentalny

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05.15     Rajdowe Mistrzostwa Świata 
 – ½ sezonu
06.05     Sztukateria – magazyn 
06.30     Muzyczne listy – magazyn muzyczny 
07.40     TV Market
08.15     Kasa Na Bank 
 – program interaktywny
09.15     Pokemon – serial animowany
09.45     Rajdowe Mistrzostwa Świata
10.45     mała Czarna – talk show 
11.45     Sidła miłości – serial fabularny
12.45     Jak zbudować kolejkę strachu 
 - fi lm dokumentalny 
13.50     Kinomaniak – magazyn fi lmowy
14.20     Wygraj fortunę – teleturniej 
15.20     Paszport do świata mody
  – 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     Widmo z kierowcą – komedia  
 Francja, 1996; reż.: Gerard  
 Oury; wyst.: Philippe Noiret,  
 Gerard Jugnot, Jean-Luc  
 Bideau, Charlotte Kady, Daniel  
 Russo
21.45     24 godziny – serial sensacyjny 
22.45     Big Brother V
23.45     mała Czarna – talk show 
00.45     Kamieńska – serial kryminalny 
01.45     Wydarzenia, Sport, Pogoda
02.25     Muzyczne listy – magazyn muzyczny 
03.25     Big Brother V - Extra

 
 
         
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04:45     Uwaga! - magazyn
05:05     Telesklep
05:55     Hej-nał show - pr. rozryw.
06:55     Baby Looney Tunes 
 - serial animowany
07:55     Taniec z gwiazdami - rozr.
09:35     Telesklep
10:35     Sędzia Anna Maria Wesołowska
11:30     Fabryka Gry 
 - pr. interaktywny
12:30     Detektywi 
 - serial dokum.
13:05     Na Wspólnej - serial, Polska
14:20     Prawo i bezprawie  
 - serial kryminalny
15:15     Kobra: Druga zmiana 
 - serial, Niemcy `06
16:15     Rozmowy w toku - talk show
17:25     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 - serial dokumentalny
18:25     Detektywi 
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:50     Uwaga! 
 - magazyn reporterów
20:15     W-11 Wydział Śledczy 
 - serial fabularno - dokumentalny
20:55     Krok od domu - serial kryminalny
21:55     Cold case- serial krym., USA `06
22:55     Kuba Wojewódzki - talk show
23:55     Nie z tego świata - serial S-F `06
00:50     Co za tydzień - magazyn
01:15     Uwaga! - magazyn
01:35     Wrzuć na luz - rozr.
02:35     Telesklep

08:00     Wiadomości
08:15     Kwadrans po ósmej - mag.
08:30     Świnka Peppa - serial anim.
08:35    Owocowe ludki - serial
09:05     Budzik - Higiena
09:35     Krówka Mu Mu 
 - serial anim.
09:45     Na wysokiej fali - serial 
10:15     Janosik - serial, Polska
11:00     Wielki świat małych 
 odkrywców - magazyn
11:20     Rok w ogrodzie - pr. porad.
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes
12:20     Plebania - telenowela 
13:15     Siódme niebo - serial, `02
14:00     Klan - telenowela
14:25     Dotknij życia - fi lm dokum.
15:00     Wiadomości
15:10     Zaopiekuj się mną - serial
16:05     Jaka to melodia? - telet.
17:00     Teleexpress
17:20     Celownik - magazyn
17:30     Przebojowa noc - rozr.
17:40     Moda na sukces - serial 
18:30     Śmiechu warte - rozr.
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości
20:20     Wesele - fi lm, Polska `04
22:10     Kamienie śmierci - serial 
23:00     Żądza krwi - serial sens.
00:35     Kojak - serial, USA `76
01:20     Wyspa węży - fi lm 
 sensacyjny, RPA 2002

06:48     Smaki polskie - kulinarny
07:00     Dzień dobry w sobotę
07:30     Rok w ogrodzie 
 - pr. porad.
08:00     Wiadomości
08:15     Do przerwy 0:1 - serial
08:40     Kadra 2012 - magazyn
09:00     Sekretny świat misia
09:25     Ziarno - magazyn
09:55     Baranek Shaun 
 - serial anim.
10:05     Gwiezdny Pirat - serial
10:30     Szkoła złamanych serc 
 - serial obyczajowy
11:20     Janosik - serial
12:15     Zwierzęta świata 
 - serial dokumentalny 
12:40     Koma. pl - magazyn
13:00     Wiadomości
13:15     Giuseppe w Warszawie 
 - komedia, Polska 1964
14:50     Bulionerzy 
 - serial komediowy 
15:25     Dzikie Karaiby 
 - cykl dokum.
16:20     Śmiechu warte - rozryw.
16:45     Przebojowa noc pr. rozr.
17:00     Teleexpress
17:25     Gliniarze z przypadku 
 - komedia, Francja 2005
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości
20:15     Znaki 
 - fi lm, USA 2002
22:15     Aptekarz - fi lm kryminalny,  
 Francja 2003
23:40     Wplątany - fi lm sensacyjny,  
 Kanada 1993
01:10     Pojedynek - dramat, `77

07:00     Transmisja Mszy Świętej 
08:00     Domisie 
 - pr. dla dzieci
08:20     Klub przyjaciół 
 Myszki Miki
08:50     Sekretny świat misia...
09:15     Maszyna zmian 
 - serial
09:45     Dzielny pies Shiloh 
 - fi lm fabularny, 
 USA/Wiel.Bryt. 1999
11:30     Tydzień - magazyn
11:55     Między ziemią a niebem
12:00     Anioł Pański
12:15     Między ziemią a niebem
13:00     Wiadomości
13:10     Lagardere - fi lm 
 przygodowo - hist. cz.2 
15:00     Bulionerzy - serial
15:30     BBC w Jedynce 
 - cykl dok.
16:25     Studio Lało-Grzało - mag.
17:00     Teleexpress 
17:20     Przebojowa noc - rozr.
17:35     Hotel Pod Żyrafą 
 i Nosorożcem - serial
18:25     Apetyt na miłość - serial
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości 
20:15     Bicie serca 
 - fi lm, USA
21:55     Amerykańska rapsodia -fi lm 
 fabularny, USA 2001
23:50     Popiół i diament 
 - dramat, Polska `58

05:45     Dla niesłyszących - Echa Panoramy
06:15     Przygrywka - serial przygodowy
06:50     Spróbujmy razem - magazyn 
 dla niepełnosprawnych
07:15     Olimpijczycy 2008 - magazyn
07:45     Poezja łaczy ludzi - fi lm dok.
07:55     M jak miłość - serial
08:45     Barwy szczęścia 
 - serial obyczajowy
09:45     Egzamin z życia - serial
10:40     Jak się nie ubierać 
 - serial dokumentalny
11:45     Upadek Cesarstwa Rzymskiego
13:20     Święta wojna - serial
14:00     Familiada - teleturniej
14:30     Złotopolscy - telenowela
15:05     Podróże z żartem 
 - pr. rozrywkowy
16:05     Na dobre i na złe - serial
16:55     Sopot Hit Festiwal - nominacje 
17:05     Brzydula Betty 
 - serial komediowy 
17:50     Festiwal Filmu i Sztuki 
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
18:55     Tak to leciało! 
 - teleturniej
19:45     Lato do kwadratu - magazyn
20:05     Kabaretowa sobota w Dwójce 
 - koncert Tomasza Jachimka
22:05     Zakręcony piątek 
 - komedia, USA 2003
23:40     Festiwal Filmu i Sztuki
23:50     Słowo na niedzielę
24:00     Panorama
00:25     Instynkt zabójcy 
 - fi lm sensacyjny, USA 2001
01:55     Europa da się lubić 
02:45     Zakończenie dnia

05:25     Dla niesłyszących 
 - Słowo na niedzielę
05:35     Dla niesłyszących - Kopciuszek
05:55     Droga - serial obyczajowy 
07:00     Klinika małych stworzeń - telenowela
07:25     M jak miłość - serial 
08:20     Ostoja - serial
08:50     Z Dwójką bezpieczniej
09:00     Dzika przyszłość - Niemcy 2002
09:35     Zacisze gwiazd - J.Przebindowski
10:00     Wojciech Cejrowski - cykl reportaży
10:35     Park prehistoryczny - serial
11:30     Makłowicz w podróży 
 - mag. kulinarny
11:55     Sopot Hit Festiwal
12:00     Co słychać, koteczku? 
 - komedia, Francja/USA 1965
13:50     Sopot Hit Festiwal
14:00     Familiada - teleturniej
14:30     Złotopolscy - telenowela
15:05     Szansa na Sukces
16:10     Na dobre i na złe - serial 
17:05     Brzydula Betty - serial,USA 
17:50     Festiwal Filmu i Sztuki
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
18:55     Tak to leciało! - teleturniej
19:45     Lato do kwadratu - magazyn
20:05     Oczy Angeli - serial kryminalny 
20:50     Za szybcy, za wściekli - fi lm 
 sensacyjny, Niemcy/USA 2003
22:45     Magazyn Extraklasy
23:40     Wakacyjne Ulice Kultury - magazyn
24:00     Panorama
00:20     Aga Zaryan - koncert

05.30     Sztukateria – magazyn 
05.55     VIP – magazyn kulturalny
06.20     Kinomaniak – magazyn fi lmowy 
06.50     Dekoratornia – magazyn 
07.20     Pokemon – serial animowany
08.20     Nieposkromiona Australia 
 – serial dokumentalny
08.50     Mały Książę – fi lm dla dzieci 
  Wielka Brytania / USA
10.50     Idol – reality show
11.50     Kinomaniak 
 – magazyn fi lmowy
12.20     Dekoratornia – magazyn 
12.50     Zamiana Żon – reality show
13.50     Jak zbudować kolejkę strachu 
 – fi lm dokumentalny 
15.00     SPORT 
17.00     Trampolina – reality show 
18.00     Idol – reality show                         
19.00     Big Brother – Omnibus
20.00     Zamiana Żon – reality show
21.05     Obrońcy Arizony – western USA,  
 1965; reż.: William Witney;  
 wyst.: Ben Cooper, Buster  
 Crabbe, Audie Murphy, Mi- 
 chael Dante, Gloria Talbott; 
23.10     Azazel – serial kryminalny
00.15     Kamieńska – serial kryminalny
01.15     Wydarzenia, Sport, Pogoda 
01.55     Placebo – Live in Paris – koncert  
03.05     Kinomaniak – magazyn fi lmowy
03.30     FIFA Futbol Mundial
03.50     V-max – program motoryzacyjny
04.15     Drogówka – magazyn policyjny 
04.40     Komenda – magazyn policyjny 

05.15     Sztukateria – magazyn 
05.40     Kinomaniak – magazyn fi lmowy 
06.05     Dekoratornia – magazyn 
06.35     Rajdowe Mistrzostwa Świata 
 – ½ sezonu
07.35     „cruZer-Sport:eX”- program 
 o sportach ekstremalnych
08.05     Pokemon – serial animowany 
09.05     Nie wierzcie bliźniaczkom 3 –  
 komedia familijna USA, 1989;  
 reż.: Mollie Miller; wyst.:  
 Hayley Mills, Barry Bostwick,  
 Ray Baker, Patricia Richardson,  
 Christopher Gartin; 
11.00     Idol – reality show
12.00     mała Czarna – talk show 
13.00     VIP – magazyn kulturalny 
13.30     Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa  
 Polski – Rajd Subaru
14.00     Rajdowe Mistrzostwa Świata 
 – ½ sezonu
15.00     Sport
17.00     Trampolina – reality show 
18.00     Idol – reality show                           
19.00     Big Brother – Omnibus
20.00     Magiczne buty – fi lm familijny USA,  
 2002; reż.: John Schultz; wyst.:  
 Bow wow, Morris Chestnut,  
 Crispin Glover, Jonathan   
 Lipnicki, Eugene Levy, Brenda  
 Song, Jesse Plemons, Robert  
 Forster
22.05     Kamieńska – serial kryminalny
23.05     Sieć pokus – fi lm dla dorosłych USA
01.10     Wydarzenia, Sport, Pogoda 
01.50     VIP – magazyn kulturalny
02.20     Placebo – Live in Paris – koncert  
03.20     Kinomaniak – magazyn fi lmowy
03.45     Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa 

05:30     Wstawaj! Gramy!, odc.606
06:15     Power Rangers, odc.334
06:45     Power Rangers, odc.335
07:15     Przygody w siodle, odc.29
07:45     Przygody w siodle,
 - serial odc.30
08:15     Hugo, odc.163
08:45     Gwiezdny cyrk,
 - serial odc.5
10:45     Pingwinek Amundsen
12:35     Czarodziejki, 
 - serial odc.107
13:35     SIĘ KRĘCI, odc.72
14:00     Kwalifi kacje F1- GP Węgier
15:05     SIĘ KRĘCI, odc.73
15:45     Przygoda z piratami; 
 - serial USA, 2001
17:45     Rodzina zastępcza, odc.239
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Spadkobiercy, odc.9
20:00     Tina; USA, 1993; r. Brian Gibson;  
 w. Angela Bassett, Laurence 
 Fishburne, Rae’Ven Larrymore  
 Kelly, Jenifer Lewis, Khandi  
 Alexander, Phyllis Yvonne  
 Stickney Dramat biografi czny.  
 Film przedstawia życie Tiny  
 Turner, jednej z największych  
 gwiazd muzyki pop. 
22:00     Studio Lotto
22:45     Predator, cz. 2 - Starcie w miejskiej  
 dżungli; USA, 1990
01:05     Siostra Betty; 
 USA/Niemcy, 2000
03:05     Ale kasa!
04:05     Zakazana kamera, odc.124
05:15     TV MARKET

05:30     Wstawaj! Gramy!, odc.607
06:15     Piotruś Pan i piraci, odc.54
06:45     Piotruś Pan i piraci, odc.55
07:15     Monster Warriors, odc.15
07:45     Power Rangers, odc.9
08:15     Power Rangers, odc.10
08:45     Dzika Afryka, odc.10
09:45     Rodzina zastępcza, odc.239
10:45     Tropiciel śladów; USA, 1996; r.  
 Donald Shebib; w. Kevin Dillon, 
 Jaimz Woolvett, Graham  
 Greene, Laurie Holden, Stacy  
 Keach, Ralph Kussmann  
 Historyczny fi lm przygodowy.  
 Adaptacja wybranych   
 wątków klasyki amerykańskiej  
 powieści, „Pięcioksięgu Sokolego  
 Oka” J.F. Coopera. 
13:00     Świat według Kiepskich, odc.24
13:30     STUDIO F1
14:00     FORMUŁA 1 - GP Węgier
16:00     STUDI F1
16:15     Jaś Fasola, odc.4
16:45     Halo, Hans!, odc.9
17:45     Rodzina zastępcza, odc.240
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Spadkobiercy, odc.10
20:00     CSI: Kryminalne zagadki 
 Miami, odc.107
21:00     Wzór, odc.4
22:00     Studio Lotto
22:05     Wybory Miss Polski 2008, odc.1
23:00     Wybory Miss Polski 2008, odc.2

05:45     Uwaga! - magazyn
06:05     Telesklep
08:05     Baby Looney Tunes 
 - serial animowany
09:00     Druga Twarz - reality show `03
10:05     Projekt plaża `08
10:40     Pascal: po prostu gotuj 
11:15     Sopot Festival 
 - Maryla Rodowicz 
11:50    Superniania - reality show `07
12:50     Na Wspólnej - serial, Polska `08
14:05     You can dance - Po prostu tańcz! 
15:45     Siłacze 8 
 - Strongman 2007
16:50     Stare lwy - fi lm obyczajowy, 
 USA `03
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:45     Uwaga! 
 - magazyn reporterów
20:00     Niania - serial komedia
21:10     Upiór w operze - fi lm musical `04
00:05     Saga Wikingów - fi lm przygo 
 dowy, Wlk. Bryt. 1995.   
 Epicka, pełna spektakularnych  
 scen walki opowieść, która  
 przenosi nas do czasów   
 średniowiecznych, kiedy to na  
 morskich wybrzeżach Europy  
 pojawiali się słynący z potężnej  
 siły i zamiłowania do potyczek  
 przybysze z odległej Skandyna- 
 wii, zwani Wikingami.   
 Wojownik Kjartan (Ralph Mo 
 eller) chce pomścić śmierć ojca.  
 Prowokuje pojedynek z  
 prymitywnym i okrutnym  
 Ketilą (Hinrik Ólafson). 
01:40     Kuba Wojewódzki - talk show
02:55     Telesklep 

05:45     Uwaga! - magazyn
06:05     Telesklep
08:05     Baby Looney Tunes - serial
09:05     Superniania - reality show `07
10:05     Projekt plaża 
10:40     Wyspa skarbów - fi lm przygodowy,  
 Wlk. Bryt. 1990
 Pewnej ponurej i deszczowej  
 nocy, w portowej tawernie pro 
 wadzonej przez panią Hawkins   
 i jej syna Jima pojawia się 
 słynny pirat Billy Bones. Tuż 
 za nim przybywają jego  
 wrogowie. W tawernie docho- 
 dzi do bójki, Billy Bones 
 zostaje śmiertelnie ranny. 
13:20     Zaginione miasto złota  
 - fi lm przygodowy, USA 1987
15:15     Teraz albo nigdy
16:15     Co za tydzień 
 - magazyn 
16:50     Szymon Majewski Show - pr. rozr.
17:55     Niania - serial komediowy
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:45     Uwaga! 
 - magazyn reporterów
20:00     Wielki skok - fi lm komedia, USA `04
21:50     Twarzą w twarz 
 - serial obyczajowo-sensacyjny 
22:50     Sex and city - serial, USA `99
00:00     Niebezpieczny kraj 
 - fi lm sensacyjny, RPA `96,
01:55     Uwaga! 
 - magazyn
02:15     Telesklep 

05:00     Music Spot, odc.242
05:30      Wstawaj! Gramy!, odc.608
06:15      Kochanie, zmniejszyłem dzieciaki,  
 odc.10
07:15      TV Market
07:30      Wielka Wygrana, odc.302
08:25      Powrót Arabeli, odc.18
09:00      Słodkie zmartwienia, odc.31
09:30      Czarodziejki, odc.82
10:30      Beverly Hills 90210, odc.127
11:30      Zwariowany świat Malcolma, odc.88
12:00      Gorące Hawaje, odc.13
13:00      Dom nie do poznania, odc.96
14:00      Miodowe Lata, odc.51
14:45      Świat według Bundych, odc.133
15:15      Świat według Bundych, odc.134
15:50      Wydarzenia
16:10      Pogoda
16:15      Interwencja, odc.1145
16:30      Tylko miłość, odc.15
17:30      Daleko od noszy, odc.130
18:00      Miodowe Lata, odc.52
18:50      Wydarzenia
19:20      Sport
19:25      Pogoda
19:30      Mamuśki, odc.24
20:00      CSI: Kryminalne zagadki Nowego  
 Jorku, odc.28
21:00      MEGA HIT - Kolejne 48 godzin;  
 USA, 1990; r. Walter Hill; w.  
 Eddie Murphy, Brion James  
22:00      Studio Lotto
23:15      Nieustraszeni Sezon 3, odc.50
00:15      Fala zbrodni, odc.21

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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05:05     Telesklep 
05:55     Hej-nał show - rozr.
06:55     Baby Looney Tunes - serial anim.
07:50     Szymon Majewski Show - pr. rozr.
08:55     W-11 Wydział Śledczy - serial
09:35     Telesklep
10:35     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 - serial fabularno - dokumentalny
11:30     Fabryka Gry - pr. interaktywny
12:30     Detektywi - serial dokumnetalny
13:05     Na Wspólnej - serial obyczajowy
14:20     Prawo i bezprawie 
 - serial kryminalny 
15:15     Kobra: Druga zmiana 
 - serial sensacyjny
16:15     Rozmowy w toku - talk show
17:25     Sąd rodzinny - serial dokumentalny
18:25     Detektywi 
19:00     Fakty, Sport, Pogoda 
19:50     Uwaga! - magzyn
20:15     Zabójcza przyjaźń 
 - fi lm sensacyjny, USA 1991
 Jenny Monroe jest szczęśli- 
 wą nastolatką. Łączą ją ciepłe  
 stosunki z matką, jest lubiana 
 przez otoczenie. Najlepszą  
 przyjaciółką Jenny jest Ellen,  
 która w duchu zazdrości  
 jej wspaniałej i tolerancyjnej  
 matki. 
22:10     Teraz albo nigdy - serial, Polska
23:10     Uwaga, faceci! - serial obyczajowy 
00:05     Krok od domu - serial, USA 2006
01:00     Uwaga! - magazyn reporterów

06:05     W labiryncie - serial
06:30     Smaczne Go! - magazyn 
07:15     Telezakupy
07:35     Kacper - serial animowany
08:05     M jak miłość - serial
08:55     Barwy szczęścia - serial obyczajowy
09:55     Egzamin z życia - serial 
10:45     Święta wojna - serial
11:20     Córki McLeoda - serial obyczajowy
12:10     Harry i Hendersonowie 
 - serial komediowy
12:40     Prywatne życie surykatek 
 - serial dokumentalny
13:05     Gwiazdy tańczą na lodzie 
 - widowisko rozrywkowe
14:45     Tydzień Kultury Beskidzkiej
14:55     Statek miłości - telenowela
15:50     Czarne chmury - serial
16:50     MASH - serial komediowy, USA
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:05     Codzienna 2 m. 3 - serial komediowy
19:30     Tydzień Kultury Beskidzkiej
19:35     Sopot Hit Festiwal 2008
20:10     Coś na szczęście 
 - fi lm obyczajowy, USA `97
21:45     Hotel Babylon - serial 
22:45     Magazyn kryminalny 997
23:15     Festiwal Filmu i Sztuki
23:25     Nim zapłonie znicz. Chiny 
 w przededniu Igrzysk Olimpijskich
24:00     Panorama
00:20     Czy świat oszalał? - Wojna ptaków 
01:15     Miasteczko Twin Peaks - serial 

06:00     Kawa czy herbata?
08:00     Wiadomości
08:15     Kwadrans po ósmej
08:30     Świnka Peppa - serial anim.
08:35     Karrypel kontra Groszki 
09:05     Jedynkowe Przedszkole 
09:30     Fifi  - serial animowany
09:50     Lilli czarodziejka - serial
10:15     Szkoła złamanych serc 
11:05     W-skersi - magazyn
11:25     Ja i mój Pan - magazyn
11:35     Telezakupy
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes - magazyn
12:20     Plebania - telenowela
13:15     Siódme niebo 
 - serial komediowy
14:00     Klan - telenowela
14:30     My Wy Oni - magazyn
15:00     Wiadomości
15:10     Błękitna Laguna 
 - dramat,USA `80
17:00     Teleexpress
17:20     Celownik - magazyn
17:30     Przebojowa noc
17:40     Moda na sukces - serial
18:30     Faceci do wzięcia - serial 
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości
20:20     Budząc zmarłych 
 - serial krym.
22:55     Twardziel - fi lm sensacyjny,  
 Niemcy 2006
00:35     Pogoda dla kierowców

08:00     Wiadomości
08:15     Kwadrans po ósmej
08:30     Świnka Peppa - serial anim.
08:35     Sindbad - serial animowany
09:05     Jedynkowe Przedszkole
09:30     Strażak Sam - serial anim.
09:45     Na wysokiej fali - serial
10:15     Szkoła złamanych serc 
11:00     Szansa na życie
11:15     Borem, lasem - magazyn
11:35     Telezakupy
11:55     Był taki dzień
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes - magazyn
12:20     Plebania - telenowela
13:15     Siódme niebo - serial, `02
14:00     Klan - telenowela 
14:30     Ktokolwiek widział, 
 ktokolwiek wie...
15:00     Wiadomości
15:10     Skrywana przeszłość 
 - dramat, USA 2006
16:35     Opole 2008 na bis - Feel
17:00     Teleexpress
17:20     Celownik - magazyn
17:30     Przebojowa noc - pr. rozr.
17:40     Moda na sukces - serial
18:30     Faceci do wzięcia - serial 
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości
20:20     Samotny facet - komedia
21:55     Misja specjalna - magazyn
22:30     Kamienie śmierci 
 - serial sensacyjny
23:20     Detektyw Foyle 
 - serial kryminalny 
01:00     Kojak - serial, `76
01:50     Ktokolwiek widział, 
 ktokolwiek wie...

 

06:00     W labiryncie - serial 
06:25     Smaczne Go! - mag. kulinarny
07:10     Telezakupy
07:30     Góra Jawor - reportaż
07:55     Kacper 
 - serial animowany
08:25     M jak miłość - serial
09:20     Barwy szczęścia 
 - serial obyczajowy 
10:15     Egzamin z życia - serial
11:05     Sąsiedzi - serial komediowy
11:40     Córki McLeoda 
 - serial obyczajowy 
12:30     Harry i Hendersonowie
 - serial komediowy
12:55     Gdy Maurowie rządzili w Europie 
 - serial dokumentalny
13:55     Dubidu - quiz muzyczny
14:55     Statek miłości - telenowela
15:50     07 zgłoś się - serial
17:25     MASH - serial komediowy, USA `76
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:05     Codzienna 2 m. 3 
 - serial komediowy
19:35     Sopot Hit Festiwal 2008
20:10     Dr House - serial obyczajowy
21:00     Ofi cerowie 
 - serial kryminalny 
21:45     Kocham Kino na Festiwalu Filmu 
 i Sztuki
22:00     Cztery wesela i pogrzeb 
 - komedia, Wlk. Bryt. `94
24:00     Panorama
00:15     Trzeci 
 - fi lm obyczajowy, Polska `04
01:55     Biuro kryminalne - serial 
02:45     Z Dwójką bezpieczniej
02:55     Zakończenie programu

06:00     Kawa czy herbata? 
08:00     Wiadomości
08:15     Kwadrans po ósmej
08:30     Świnka Peppa - serial anim.
08:35     Owocowe ludki - serial
09:05     Domisie - pr. dla dzieci
09:35     Baranek Shaun -  serial 
09:45     Na wysokiej fali - serial
10:15     Szkoła złamanych serc 
 - serial obyczajowy
11:05     Kwadrans na kawę
11:20     Podróżnik - Orissa
11:40     Telezakupy
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes - magazyn
12:20     Plebania - telenowela
13:15     Siódme niebo - serial, `02
14:00     Klan - telenowela
14:30     Raj - magazyn
15:00     Wiadomości
15:10     Mąż do wynajęcia 
 - komedia, USA 2007
16:45     Przebojowa noc
17:00     Teleexpress
17:20     Celownik - magazyn
17:30     Przebojowa noc
17:40     Moda na sukces - serial
18:30     Faceci do wzięcia - serial 
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości
20:20     Piekło na drodze 
 - dramat, Kanada `05
22:00     Prawo Bronxu 
 - dramat, USA
24:00     Konstelacje - fi lm dokum.

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
08:05     M jak miłość - serial 
09:00     Barwy szczęścia - serial obyczajowy
09:55     Egzamin z życia - serial
10:50     Sąsiedzi - serial komediowy
11:20     Córki McLeoda - serial obyczajowy 
12:10     Harry i Hendersonowie - serial
12:35     Siły pierwotne - serial
13:25     Tydzień Kultury Beskidzkiej
13:35     Dubidu - quiz muzyczny
14:30     Statek miłości - telenowela
15:30     07 zgłoś się - serial
17:25     MASH - serial komediowy, USA
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:05     Codzienna 2 m. 3 - serial komediowy 
19:35     Sopot Hit Festiwal 2008 
20:00     Rodzina Trendych - widowisko
20:35     Piłka nożna - kwalifi kacje 
 Ligi Mistrzów: Wisła Kraków 
 - Beitar ( studio )
20:45     Piłka nożna - kwalifi kacje Ligi 
 Mistrzów: Wisła Kraków - Beitar 
22:50     Hity na czasie - pr. muzyczny
23:50     Tydzień Kultury Beskidzkiej
24:00     Panorama
00:20     Cień wątpliwości - fi lm sensacyjny,  
 USA `98
02:05     Europa da się lubić 
 - Ludzie Europy
02:55     Zakończenie dnia

05.20     Sztukateria – magazyn 
05.45     V-max – program motoryzacyjny
06.10     Kinomaniak – magazyn fi lmowy
06.35     Muzyczne listy – magazyn 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 – program motoryzacyjny
14.20     Wygraj fortunę – teleturniej 
15.20     Paszport do świata mody 
 – 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     Znikająca kasa – komedia kry- 
 minalna Australia, 2002; reż.:  
 Raymond Quint; wyst.: Paul  
 Gleeson, Mark Furze, Jeremy  
 Sims, Fiona Press, Lara Cox; 
22.00     24 godziny – serial sensacyjny  
23.00     Rajdowe Mistrzostwa Świata
  – Rajd Finlandii
00.00     Big Brother V
01.00     mała Czarna – talk show 
02.00     Kamieńska – serial kryminalny
02.55     Wydarzenia, Sport, Pogoda
03.30     Muzyczne listy 
 – magazyn muzyczny 
04.20     Big Brother V - Extra
04.45     Drogówka – magazyn policyjny 

05.20     Sztukateria – magazyn 
05.45     Dekoratornia – magazyn 
06.10     Ręce, które leczą
06.35     Muzyczne listy – magazyn 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     VIP – magazyn kulturalny
14.20     Wygraj fortunę 
 – teleturniej 
15.20     Paszport do świata mody 
 – 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     Pożar w Oakland – dramat USA,  
 1993; reż.: Michael Tuchner;  
 wyst.: Jill Clayburgh, LeVar  
 Burton, Keith Coulouris, Galyn  
 Görg, Young Keone; 
21.55     24 godziny – serial sensacyjny  
22.55     Big Brother V - Nominacje
00.55     mała Czarna – talk show 
01.55     Jerycho – serial sensacyjny
02.50     Wydarzenia, Sport, Pogoda
03.25     Muzyczne listy – magazyn muzyczny 
04.15     Big Brother V - Extra
04.40     Drogówka – magazyn policyjny 
05.05     Komenda – magazyn policyjny 

05.20     Sztukateria – magazyn 
05.45     VIP – magazyn kulturalny
06.10     FIFA Futbol Mundial
06.35     Muzyczne listy – magazyn 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     Paszport do świata mody 
 – reality show
16.20     Skrzydła – serial komediowy 
16.50     Saint -  Tropez – serial obyczajowy
18.00     mała Czarna – talk show
19.00     Zbuntowani – serial obyczajowy  
20.00     Przodem do tyłu – komedia USA,  
 1997; reż.: Frank Oz; wyst.:  
 Kevin Kline, Joan Cusack, Tom  
 Selleck, Matt Dillon, Debbie  
 Reynolds
21.50     Komisarz Rex – serial kryminalny
22.55     Big Brother V 
23.55     mała Czarna – talk show 
00.55     Ucieczka w milczenie – dramat USA,  
 2004; reż.: Jessica Sharzer;
02.50     Wydarzenia, Sport, Pogoda 
03.25     Muzyczne listy – magazyn muzyczny 
04.15     Big Brother V – Extra 

05:00     Music Spot, odc.243
05:30     Wstawaj! Gramy!, odc.609
06:15     Kochanie, zmniejszyłem dzieciaki,  
 odc.11
07:15     TV Market
07:30     Wielka Wygrana, odc.303
08:25     Powrót Arabeli, odc.19
09:00     Słodkie zmartwienia, odc.32
09:30     Czarodziejki, odc.83
10:30     Beverly Hills 90210, odc.128
11:30     Zwariowany świat Malcolma, odc.89
12:00     Gorące Hawaje, odc.14
13:00     Dom nie do poznania, odc.97
14:00     Miodowe Lata, odc.52
14:45     Świat według Bundych, odc.135
15:15     Świat według Bundych, odc.136
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.1146
16:30     Tylko miłość, odc.16
17:30     Daleko od noszy, odc.131
18:00     Miodowe Lata, odc.53
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Mamuśki, odc.25
20:00     CSI: Kryminalne zagadki Nowego  
 Jorku, odc.29
21:00     Rącze konie; USA, 2000; r. Billy 
 Bob Thornton; w. Matt Damon,  
 Henry Thomas, Lucas Black,  
 Robert Patrick, Penélope Cruz  
 „Rącze konie” to ekranizacja  
 bestsellerowej powieści   
 Cormacka McCarthy’ego
22:00     Studio Lotto
23:45     Nieustraszeni Sezon 3, odc.51
00:45     Fala zbrodni, odc.22
01:45     Ale kasa, odc.44

05:00     Music Spot, odc.244
05:30     Wstawaj! Gramy!, odc.610
06:15     Kochanie, zmniejszyłem dzieciaki,  
 odc.12
07:15     TV Market
07:30     Wielka Wygrana, odc.304
08:25     Powrót Arabeli, odc.20
09:00     Słodkie zmartwienia, odc.33
09:30     Czarodziejki, odc.84
10:30     Beverly Hills 90210, odc.129
11:30     Zwariowany świat Malcolma, odc.90
12:00     Gorące Hawaje, odc.15
13:00     Dom nie do poznania, odc.98
14:00     Miodowe Lata, odc.53
14:45     Świat według Bundych, odc.137
15:15     Świat według Bundych, odc.138
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.1147
16:30     Tylko miłość, odc.17
17:30     Daleko od noszy, odc.132
18:00     Miodowe Lata, odc.55
18:50     Wydarzenia 18:50
19:20     Sport, odc.806
19:25     Pogoda
19:30     Mamuśki, odc.26
20:00     Świat według Kiepskich, odc.90
20:30     Świat według Kiepskich, odc.92
21:00     Szkolny patrol; USA, 1998; r. Sav- 
 age Steve Holland; w. Leslie  
 Nielsen, ‘Weird Al’ Yankovic,  
 Bug Hall, Lainie Kazan.
22:00     Studio Lotto
23:00     Misiek Koterski Show, odc.6
00:00     Fala zbrodni, odc.23

05:00     Music Spot, odc.245
05:30     Wstawaj! Gramy!, odc.611
06:15     Kochanie, zmniejszyłem dzieciaki,  
 odc.13
07:15     TV Market
07:30     Wielka Wygrana, odc.305
08:25     Powrót Arabeli, odc.21
09:00     Słodkie zmartwienia, odc.34
09:30     Czarodziejki, odc.85
10:30     Beverly Hills 90210, odc.130
11:30     Zwariowany świat Malcolma, odc.91
12:00     Gorące Hawaje, odc.16
13:00     Dom nie do poznania, odc.99
14:00     Miodowe Lata, odc.55
14:45     Świat według Bundych, odc.139
15:15     Świat według Bundych, odc.140
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda 
16:15     Interwencja, odc.1148
16:30     Tylko miłość, odc.18
17:30     Daleko od noszy, odc.133
18:00     Miodowe Lata, odc.56
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Mamuśki, odc.27
20:00     Skazany na śmierć, odc.33
21:00     Skazany na śmierć, odc.34
22:00     Studio Lotto
22:05     Fan; USA, 1996; r. Tony Scott; w.  
 Robert De Niro, Wesley Snipes 
00:40     Fala zbrodni, odc.24
01:40     Ale kasa, odc.46
02:40     Zakazana kamera, odc.129

04:45     Uwaga! - magazyn
05:05     Telesklep
05:55     Hej-nał show - pr. rozr.
06:55     Baby Looney Tunes - serial anim.
07:55     You can dance - Po prostu tańcz!
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, USA
15:15     Kobra: Druga zmiana - serial sens.
16:15     Rozmowy w toku - talk show
17:25     Sąd rodzinny 
 - serial dokum.
18:25     Detektywi - serial fabularno 
 - dokunentalny
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:50     Uwaga! - magazyn reporterów
20:15     W-11 Wydział Śledczy - serial 
20:55     Kryminalni - serila, Polska `08
21:55     Detektyw Monk - serial, USA
22:55     Szymon Majewski Show - rozr.
00:00     Projekt plaża - nocą 
00:30     Szkoła Auto. To nowy cykl adreso- 
 wany do tych, którzy chcą  
 opanować sztukę bezpiecznej  
 jazdy. Jak wyjść z poślizgu? Jak  
 prawidłowo hamować? Jak  
 bezpiecznie poruszać się po  
 drogach? Wraz z instruktorem  
 Szkoły Auto, Tomaszem Płacz- 
 kiem, ekspertem Maciejem  
 Wisławskim i prowadzącym  
 Irkiem Bieleninikiem poznacie  
 tajniki bezpiecznej jazdy.
00:50     Uwaga! - magazyn
01:10     Wrzuć na luz - rozr.
02:10     Telesklep

05:05     Telesklep
05:55     Hej-nał show - rozr.
06:55     Baby Looney Tunes
07:50     Druga Twarz - reality show
08:55     W-11 Wydział Śledczy 
 - serial dokum.
09:35     Telesklep
10:35     Sąd rodzinny - serial fabularno 
 - dokumentalny
11:30     Fabryka Gry 
12:30     Detektywi 
 - serial dokumentalny
13:05     Na Wspólnej - serial, Polska `08
14:20     Prawo i bezprawie 
 - serial kryminalny
15:15    Kobra - serial sensacyjny, Niemcy 
16:15     Rozmowy w toku - reality show
17:25     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
18:25     Detektywi 
 - serial dokumentalny
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:50     Uwaga! - magazyn reporterów
20:15     W-11 Wydział Śledczy - serial  
 fabularno - dokumentalny
20:55     Słoneczny wojownik 
 - fi lm przygodowy, USA `86
23:05     Egzekutor - fi lm sensacyjny,  
 USA `76. Inspektor Harry 
 Callahan i jego partner   
 DiGeorgio w brawurowy  
 sposób udaremniają zbrojny  
 napad na sklep monopolowy. 
01:05     Uwaga! - magazyn
01:25     Wrzuć na luz - pr. rozr.
02:25     Telesklep

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

    

    



16  Reklamy                       Piątek, 1 sierpnia 2008 r.  


	0801zfpz1001-1alp
	0801zfpz1002-1blp
	0801zfpz1003-1alp
	0801zfpz1004-1blp
	0801zfpz1005-1alp
	0801zfpz1006-1blp
	0801zfpz1007-1blp
	0801zfpz1008-1alp
	0801zfpz1009-1alp
	0801zfpz1010-1blp
	0801zfpz1011-1blp
	0801zfpz1012-1alp
	0801zfpz1013-1blp
	0801zfpz1014-1alp
	0801zfpz1015-1blp
	0801zfpz1016-1alp

