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BEZPŁATNY TYGODNIK

REKLAMA

KROKE NA PLACU JAKUBA WEJHERA  > 8

REKLAMA

Kapryśna pogoda nie zniechęciła mieszkańców do przybycia 
na jarmark i skorzystania z jego licznych atrakcji. Na scenie let-
niej od godziny 15 do późnego wieczora występowały zespoły 
kaszubskie i, na koniec, zespół „Leszcze”. Były gadki kaszub-
skie  Edmunda Lemańczyka, dziarsko grała kapela kaszubska 

„Manijoce” ze Strzelna, występował chór kaszubski „Rumia-
nie”, zespół kaszubski „Bazuny” z Żukowa, zespół „Galickie 
kolory” z Ukrainy i zespół C.Z.A.D. z Wejherowa z rockowymi 
utworami śpiewanymi po kaszubsku. 

Rumia. Jarmark Kaszubski po raz pierwszy w Parku Starowiejskim

Na deser były... Leszcze
Po raz pierwszy w no-
wym miejscu odbył się 
tradycyjnie w pierwszą 
sobotę sierpnia w Rumi 
jubileuszowy - XV już 
Jarmark Kaszubski. To 
impreza niezwykle po-
pularna wśród rumian 
i mieszkańców okolicz-
nych miejscowości or-
ganizowana wspólnie  
przez Rumski Oddział 
Zrzeszenia Kaszubsko 
- Pomorskiego, Miej-
ski Ośrodek Sportu i 
Rekreacji oraz Miejski 
Dom Kultury w Rumi. 
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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

REKLAMA

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 Miejski
Sobota 9.08.2008 r.
10.00 wycieczka do Nadola i Gniewina - Wejherowo, biblioteka
10.30 targi sportów wodnych i rekreacji - Gdynia, Marina
12.00 konkurs i pokazy "Strong Man 2008" - Hel
14.00 "Wehikuł Czasu" i show kabaretowy - Puck
18.00 koncert grupy Mietek Blues Band - Wejherowo, Park Majkowskiego
20.00 spektakl "Zorby" - Gdynia, Teatr Miejski
Niedziela 10.08.2008 r.
10.00 targi sportów wodnych i rekreacji - Gdynia, Marina
10.30 festyn folkloru "Krancbal" - Nadole
16.00 koncert muzyki promenadowej - Gdynia, Kamienna Góra
18.00 koncert chóralno-organowy - Wejherowo, Kolegiata
20.00 spektakl "Zorby" - Gdynia, Teatr Miejski
Poniedziałek 11.08.2008 r.
18.00 koncert klasyki lekkiej - Gdynia, Teatr Miejski
Wtorek 12.08.2008 r.
11.00 Biesiada Kaszubska - Karwia
20.00 spektakl "Don Kichota" - Gdynia, Teatr Miejski
Środa 13.08.2008 r.
19.00 koncert organowy - Rumia, kościół NMP, ul. Dąbrowskiego
20.00 spektakl "Don Kichota" - Gdynia, Teatr Miejski
Czwartek 14.08.2008 r.
12.00 "Halleriada" - Władysławowo
13.30 targi sportów wodnych i rekreacji - Gdynia, Marina
18.00 Lato Muzyczne - Jurata
19.00 koncert argentyńskiego tanga - Gdynia, Bulwar Nadmorski, klub "F. 
Minga"
20.00 koncert Erica Claptona i grupy Dżem - Gdynia, Skwer Kościuszki
20.00 spektakl "Don Kichota" - Gdynia, Teatr Miejski
Piątek 15.08.2008 r.
10.00 XIV Międzynarodowy Maraton "Solidarności" - Gdynia-Gdańsk
10.30 festyn kaszubski - Kosakowo, GOKiS
13.00 Piknik Country - Władysławowo
13.30 targi sportów wodnych i rekreacji - Gdynia, Marina
18.00 Lato Muzyczne - Jurata
20.00 spektakl "Don Kichota" - Gdynia, Teatr Miejski

Niesamowitym brakiem wyobra-
źni wykazał się 27-letni miesz-
kaniec gminy Damnica, który 
- razem z kolegą - przyjechał w 
niedzielę do Wejherowa, aby w 
Areszcie Śledczym odwiedzić 
swojego brata.  - Funkcjonari-
usz Straży Więziennej nabrał 
podejrzeń do tego mężczyzny, 
i wezwał do pomocy policję - 
mówi mł. asp. Anetta Potrykus.  
27-latek miał przy sobie narko-

Więzienie. Na beszczelnego

Do aresztu z narkotykami
Przyszedł do Aresztu Śledczego w odwiedziny do brata...
a sam mógł już tam zostać.  

tyki. Półtora grama marihuany 
ukrył w bucie.
Mariusz S. trafi ł do policyjnego 
aresztu. Po przesłuchaniu został 
zwolniony do domu. Za posia-
danie narkotyków grozi mu kara 
więzienia do 3 lat.              (TM) 

Policjanci z wejherowskiej ko-
mendy wyjaśniają okoliczności 
tragicznego wypadku, do które-
go doszło w ubiegły czwartek na 
ulicy Sobieskiego. Około godzi-
ny 18.  28 – letni kierowca opla 
jadący w kierunku Bolszewa po-
trącił dziecko. Wstępne ustalenia 
mówią, że dziewczynka wbiegło 
na ulicę prosto pod nadjeżdżają-
cy samochód. Koleżanka, z któ-
rą była, zdążyła wcześniej prze-
biec.
Dziewczynka trafi ła do Szpitala 
Specjalistycznego w Wejhero-
wie. Wstępna diagnoza: złamanie 
podstawy czaszki. Tam zapadła 
decyzja o przetransportowaniu 

jej do Gdańska. Dziecko w sta-
nie krytycznym zostało przewie-
zione do Akademii Medycznej. 
Niestety lekarzom nie udało się 
jej uratować. Pięć godzin po wy-
padku dziecko zmarło. Kierowca, 
mieszkaniec województwa wiel-
kopolskiego, był trzeźwy. Nie 
został zatrzymany, jednak został 
w Wejherowie, aby być do dys-
pozycji policji. - Wypadek miał 
miejsce na drodze przy osiedlu, 
więc nie chcemy mówić o opie-
ce nad dziewczynką. Czynności 
są wykonywane, przesłuchujemy 
świadków zdarzenia - powiedział 
“Expressowi” mł. asp. Dariusz 
Bartnicki.                            (TM)

Wejherowo. Tragiczny wypadek

ZGINĘŁO 
DZIECKO
8-letnia dziewczynka zginęła w kilka godzin po tym, jak 
wbiegła pod nadjeżdżający samochód w Wejherowie. Jej 
koleżanka zdążyła przebiec. Mała dziewczynka już nie...

Rozkład zmienia się tylko na 
kilku liniach. Pierwsza zmiana to 
linia 680 kursująca na trasie We-
jherowo Szpital - Kębłowo - Luz-
ino - Dabrówka. Po rozmowach 
z Urzędem Gminy w Luzinie 
zapadła decyzja o okrojeniu so-
botnich kursów. Autobus będzie 
jeździł tak, jak w niedzielę, tylko 
3. razy w ciągu dnia. 
Nastepne linie, które zaczęły 
właśnie inaczej kursować to 691 
(Wejherowo - Rybno - Gniewino 
- Wierzchucino) oraz 692 (We-
jherowo - Kostkowo - Gniewino 
- Wierzchucino). Autobusy  
jeżdżą już od poniedziałku do so-
boty, a w niedzielę nie kursują. 
- Robiąc wszelkie zmiany kon-
sultujemy je z urzędami gmin 
jeszcze przed wprowadzeniem w 
życie - mówi Marcin Szwaczyk. 
- Teraz wszystko zależy od UG 
Gniewino. Materiały z informac-

jami, jak wygląda ta linia od st-
rony fi nansowej, zostały dostarc-
zone do urzędu. 
Ale być może będa i pozytywne 
zmiany. Linia 663 (Wejhero-
wo - Lisewo - Krokowa), której 
niedzielne kursowanie w czerw-
cu zostało zawieszone, być może 
znowu będzie jeździć. PKS We-
jherowo informuje, że trwają w 
tej sprawie rozmowy. - Jeśli się 
nie dogadamy to pozostaną kursy 
od poniedziałku do soboty, ale 
jeśli uda się porozumieć to au-
tobus będzie jeździł znowu w 
niedziele - zastrzega Marcin Sz-
waczyk. 
Rozkład jazdy PKS zmieni się 
również od 1. września. - Re-
wolucja była 2 lata temu, teraz 
tylko poprawiamy rozkład, a 
jesienią wracamy do układu 
obowiązującego w ciągu roku - 
dodaje Marcin Szwaczyk.  (TM) 

Będą zmiany 
w rozkładzie PKS
Wejherowski PKS wprowadza zmiany w rozkładzie jazdy 
autobusów. - Rewolucja była 2 lata temu, teraz tylko 
poprawiamy rozkład - mówi Marcin Szwaczyk z PKS 
Wejherowo. 

Festyn odbędzie się w skansenie Zagroda Gburska i Rybacka w Nado-
lu, nad Jeziorem Żarnowieckim. Start w południe. Najpierw zagra or-
kiestra dęta z Gniewina, później wystapią kabarety Bazuny oraz FIF. 
O 14.  odbędzie się pokaz obrzędu weselnego „Hancbalbirmisz. Po 16. 
zagra zespół Półtora Gościa z Rumi. Na festynie zostaną zaprezento-
wane dawne sprzęty i zajęcia m.in. przędzenie wełny oraz “czerznie-
nié” masła. Odbędą się również warsztaty archeologiczne. 
Wstep na VII. Jarmark Folklorystyczny Krancbal jest płatny. Bilety 
można kupić w cenie 7 zł (normalny) oraz 5 zł (ulgowy). Organizato-
rami są Muzeum Ziemi Puckiej im. F. Ceynowy oraz Koło Gospodyń 
Wiejskich w Nadolu.      (TM) 

Krancbal 2008 
Już w najbliższą niedzielę odbędzie się siódma edycja 
festynu folklorystycznego Krancbal.  
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Zajęcia dla odbywały się przez 
cały lipiec. - Były oczywiście 
bezpłatne - mówi Danu-
ta Balcerowicz. - To taki czyn 
społeczny biblioteki, który miał 
również przesłanie edukacyjne. 
Chcieliśmy żeby dzieci miały 
zajęcia, i coś z nich wyniosły.
Dzieci wspólnie czytały książki, 
brały udział w konkursach i 
wycieczkach. Odwiedziły m.in. 
ratusz. Mogły korzystać też z in-
ternetu. Bibliotekarki starały sie 
również przygotowywać skrom-
ny, ale słodki poczęstunek dla 
każdego z nich. Bibliotekarzy 
wspomagała wolontariuszka, Jo-
lanta Mańska. W ramach zajęć 
odbyło się spotkanie m.in. ze 
strażą graniczną. Na zakończenie 
zajęć dzieci odwiedziła polic-
jantka, mł. asp. Anetta Potrykus. 
Grupa usłyszała o podstawow-
ych zasadach bezpieczeństwa 
dotyczących m.in. przechodzenia 
przez jezdnię, jazdy rowerem, 
zabaw na podwórku, czy osób 
dla nich obcych. Spotkanie było 
związane z wakacjami, a więc 
także bezpiecznych kąpieli nad 
morzem lub jeziorem.
Dzieci miały dużo pytań, choćby 
jak przechodzimy przez jezdnię, 
jeśli na przejściu nie ma świateł, 
i... same się przyznawały, że ich 
rodzice przechodzą przez jezdnię 
i łamią przepisy, ciągnąc dzieci 
za sobą. - Uczą złych nawykow - 
zwraca uwagę mł. asp. Potrykus. 
- Później dochodzi do kolizji, gdy 
pieszy wymusza pierwszeństwo. 
Rozmawialiśmy na przykładach, 
że  pieszy może być sprawcą wy-
padku.
Podobne zajęcia z policją 
odbywają się w ciągu roku w we-
jherowskich szkołach.
- Są bardzo częste, i są to i szkoły 
podstawowe, i gimnazja i szkoły 
ponadgimnazjalne - opowiada 
“Expressowi” mł. asp. Potrykus. 
- Najwięcej zajęć jest w gim-
nazjach i szkołach ponadgim-

Wejherowo. Z miłości do książek

Nauka przez zabawę w bibliotece
- Każdego dnia na zajęciach było co najmniej 20 dzieci - mówi Danuta Balcerowicz, dyrektor 
wejherowskiej bibioteki publicznej. Placówka zorganizowała zajęcia dla dzieci. Zakończyły 
się spotkaniem z policjantką. Potem ażdy uczestnik otrzymał dyplom ukończenia zajęć.

nazjalnych. Ta młodzież jest już 
bardziej dojrzała, więcej stwar-
za problemów, i dlatego potrze-
ba im uświadomienia zagrożeń 
z tego wynikających. Wszyst-
ko zależy od wieku. Do małych 
dzieci mówi się w inny sposób. 
W gimnazjum mówimy na 
przykładach z życia wziętych, o 
tym jak się młodzież zachowuje, 
jak łatwo można nieumyślnie stać 
się przestępcą, i jak wobec tego 
nie popaść w konfl ikt z prawem. 
Staramy się wyuczyć w młodzieży 

wzmożoną czujność na właśnie 
takie zagrożenia. Omawiane są 
nie tylko kradzieże i bojki, ale i 
znęcanie się nad innymi, agresja 
w szkole i dokuczanie.
Na zakończenie lipcowych zajęć 
w powiatowej i miejskiej biblio-
tece publicznej w Wejherowie 
każde z dzieci otrzymało dyplom 
ukończenia zajęc oraz upominek 
książkowy, który wręczała dyrek-
tor biblioteki, Danuta Balcero-
wicz i, od policji, światełka od-
blaskowe.

TOMASZ MODZELEWSKI

Mł. asp. Potrykus w otoczeniu dzieci.

Bezpośredniego zagrożenia po-
żarem w tej chwili nie ma. Mimo 
to służby leśne i straż pożarna 
biją na alarm. W lesie należy za-
chować szczególną ostrożność. 
Pozostawione niedopałki pa-
pierosów czy nawet szkło mogą 
mieć katastrofalne skutki szcze-
gólnie kiedy od kilkunastu dni nie 
spadła kropla deszczu. Pomiary 

wilgotności dokonywane są co-
dziennie i podawane do wiado-
mości służb leśnych, ci na bieżą-
co monitują co dzieje się w lesie 
i podejmują stosowne decyzje. 
Ale jeśli taki zakaz zostanie 
wprowadzony, będzie mocno 
egzekwowany. Tam, gdzie poja-
wi się znak, przebywania w le-
sie może nas sporo kosztować. 

Powiat. Uwaga na ogień!

ZAGROŻENIE POŻAROWE
Deszczowy początek lata nie zapowiadał upałów. Sierpień 
powitał nas słonecznie, a wysokie temperatury utrzymują 
się od ponad dwóch tygodni. Turyści i urlopowicze cieszą 
się, a leśnicy i strażacy mają powody do obaw. 

Wszystko to jeśli przez naj-
bliższe dni nie spadnie deszcz. 
Strażacy z powiatu wejherow-
skiego choć na taki relaks jak 
ich koledzy z podwórka nie 
mogą sobie pozwolić, ten sezon 
pod względem ilości pożarów 
w lasach uznają za spokojny. 
Miejmy nadzieję, że tak się nie 
stanie i góra uraczy nas niewiel-
kimi opadami, niewielkimi ale 
wystarczającymi aby zmienić le-
śne środowisko na niezagrażają-
ce pożarem.                     (TTM)
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U W A G A ! ! !
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo 

Sp. z o.o. zawiadamia, 
że od dnia 18 sierpnia 2008 roku

zmienione zostaną rozkłady na liniach:

Nr 8   

„Wejherowo Szpital – Reda Dworzec PKP”
 – korekta odjazdów o 1 minutę;

Nr 9   

„Rekowo – Ciechocino – Reda – Rumia Dworzec PKP” 
– nowy rozkład jazdy. 

Szczegółowe informacje u Dyspozytora MZK

 tel. 058 572 29 33

oraz na stronie www.mzkwejherowo.pl
                     

 Miejski Zakład Komunikacji 
Wejherowo Sp. z o.o.

INFORMACJA

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o 
gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. 

Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Wejherowskiego
informuje,

że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wejherowie,
ul. 3 Maja 4 wywieszono:

wykaz nr II/P/2008,− 

dotyczący nieruchomości – lokali użytkowych nr 2, nr 5, nr 6 i nr 7 położonych 
w budynku przychodni zdrowia w Rumi przy ul. Katowickiej 16 wraz z udziałem 
w części wspólnej budynku oraz gruntu tj. działkach nr 90/34 i nr 90/36 obr. 16 
– stanowiących własność Powiatu Wejherowskiego, przeznaczonych do sprzedaży 
w drodze bezprzetargowej oraz lokalu użytkowego nr 4 położonego w budynku 
przychodni zdrowia w Wejherowie przy ul. Puckiej 11 wraz z udziałem w części 
wspólnej budynku oraz gruntu tj. działce nr 44/2 obr. 15 – stanowiącego własność 
Powiatu Wejherowskiego, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu 
nieograniczonego.

Wykaz wywieszono na okres od dnia 4.08.2008 r. do dnia 25.08.2008 r.

OGŁOSZENIE

- W Rumi twórcy ludowi są do-
ceniani – potwierdza Mieczysław 
Kanczkowski z Luzina, fach: ple-
cionkarstwo, a także Mieczysław 
Formela z Redy, prezentujący 
na jarmarku swoje obrazy olej-
ne (kapliczki, krzyże i inne stare 
obiekty z okolic).
 – Jestem jedynym chyba ple-
cionkarzem na Wybrzeżu  – 
mówi Mieczysław Kanczkowski. 
–   Kiedyś twórcy ludowi zrze-
szeni byli w Cepeli, która dbała o 
ich interesy, teraz tego nie ma. Na 
zlocie Kaszubów w Łebie przed 
dwoma laty Donald Tusk obie-
cywał, że twórcy kaszubscy będą 
mieli wsparcie w rządzie, ale co 
z tego? Jesteśmy pozostawie-
ni bez żadnej pomocy. Po glejt, 
czyli certyfi kat twórcy ludowego 
musimy jeździć aż do Rzeszowa. 
Czujemy się niedoceniani, braku-
je organizacji skupiającej twór-
ców ludowych.
 - Powodzeniem cieszą się tu, na 
jarmarku – mówi Mieczysłąw 
Kanczkowski - kosze na grzyby, 
kosze na kartofl e (kibki do bu-
lew) i jabłka, a także przedmioty 
użytkowe do mieszkań, np. kosze 
kominkowe, pojemniki na dro-
biazgi, transportery i legowiska 
dla kotów.
Tak jak na każdym jarmarku, 
dzieci mogły namówić rodziców 
na kupno drobiazgów, ozdób i za-
bawek, a także na kilkuminutową 
przejażdżkę na kucyku. Niektó-
rzy zdecydowali się na zrobienie 
sobie tatuażu (nietrwałego) za 
kilka złotych. 
- Przyszłam na jarmark z siostra-
mi i koleżankami żeby coś kupić 
i pooglądać stoiska – mówi Mag-
da - nastolatka ze Szmelty, która 
właśnie dała sobie wytatuować 
na nodze oryginalny obrazek.
Nieopodal stanowiska z tatuaża-
mi można było obejrzeć kaktu-
sy z kolekcji p. Hinzów w Rumi, 
obok wystawiono klatki z gołę-
biami ozdobnymi.
- Ludzie chętnie oglądają piękne 

ptaki, szczególnie cenne są pe-
rukarze, gołębie fryzowane, tur-
koty bucharskie, gile z Dalmacji 
– opowiada jeden z wystawców, 
Mieczysław Szlagowski, właści-
ciel amatorskiej hodowli gołębi 
rasowych z Rumi. – Białe turkoty 
dwuczube wypożyczane są cza-
sem na śluby – para młoda wy-
puszcza je przed kościołem, na 
szczęście. I  potem wracają.
- Cieszę się, że Jarmark Kaszub-
ski przeniósł się do Parku Sta-
rowiejskiego i odbywa się w tak 
pięknej scenerii, przy szumiącej 
Zagórskiej Strudze – powiedziała 
obecna na jarmarku Elżbieta Ro-
gala-Kończak, burmistrz Rumi. 
Burmistrz czuje się współuczest-
nikiem jarmarku i jak wszystkie 
członkinie ZKP przyniosła upie-
czone przez siebie ciasta – droż-
dżówkę i „Fale Dunaju”.
- Park Staromiejski to duże lep-
sze niż stadion miejsce dla tej im-
prezy – Józef Lanc, prezes od-
działu rumskiego Zrzeszenia Ka-
szubsko-Pomorskiego – Króluje 
tu kultura kaszubska, pokazuje-
my wspaniałe zespoły muzyczne, 
tylko mniej w tym roku 
Impreza zakończyła się wystę-
pem Gwiazdy, którą tym razem 
był dobrze znany na Kaszubach 
zespół Macieja Miecznikowskie-
go - Leszcze. Już samo pojawie-
nie się Maćka i 
grających z nim 
muzyków wy-
wołało praw-
dziwą euforię 
- szczególnie 
wśród żeńskiej 
części publicz-
ności. Koncert 
leszcz to praw-
dziwy spek-
takl muzyczny, 
a Miecznikow-
skiemu należy 
się niewątpliwie 
tytuł najwięk-
szego polskiego 
showmana wy-
wodzącego się 
z Kaszub.

Rumia. Jarmark Kaszubski po raz pierwszy w Parku Starowiejskim

NA DESER BYŁY... LESZCZE
Na scenie wciąż się coś dzia-
ło, a obok niej rozegrano ma-
larski konkurs familijny oraz 
konkurs wspinaczki na 5-me-
trowy słup po pęto kiełbasy.

Dla dzieci przygotowano 
wiele atrakcji i konkursów, 
niezmienne powodzenie, 

nawet w czasie deszczu mia-
ła wysoka dmuchana zjeżdżal-
nia. Wszyscy przychodzący na 

jarmark obejrzeli wystawione 
na stoiskach dzieła ludowych 
twórców kaszubskich: drew-
niane ozdoby, serwetki, kosze, 
rzeźby i obrazy.

BARBARA MIRUSZEWSKA

Mieczysław Szlagowski, hodowca gołębi.

Zbigniew Formela i Mieczysław Kanczkowski, twórcy ludowi.

Wspinaczka na słup.

Przejażdżka na kucyku.
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REKLAMA

To letnia edycja imprezy cieszącej się coraz więk-
szą popularnością. Inicjatorem i głównym organiza-
torem jest Radosław Tyślewicz - gdynianin, liczący 
ponad 2 metry wzrostu człowiek wielkiej odwagi i 
fantazji!
Po raz pierwszy Marsz Śledzia jest dofi nansowany 
środkami unijnymi w ramach Sektorowego Progra-
mu Operacyjnego „Rybołówstwo i Przetwórstwo 
Ryb 2004-2006”. 

Patronat honorowy nad imprezą objął m. in. Pre-
zydent Gdyni Wojciech Szczurek. VIII Marsz 
śledzia to wyjątkowe wydarzenie, które polega 
na przejściu, a miejscami przepłynięciu okre-
ślonej trasy wodnej. Przewidziano m. in.  „pa-
sowanie na śledzia”. Tytuł „śledzia” otrzymuje się 
po skosztowaniu surowej ryby, wypiciu morskiego 
trunku oraz przyjęciu klapsa płetwą
Marsz śledzia wymaga dobrej kondycji i umie-
jętności pływackich. Do pokonanie jest przekop 
szlaku żeglugowego, a dokona się przez holo-
wanie uczestników marszu na linie przez kuter 
rybacki. Śmiałków jednak nie brakuje, na ko-
lejnych wyprawach jest ich coraz więcej. Tym 
razem liczbę trzeba było ograniczyć - do 100 

osób. Kandydaci zgłosili się z wyprzedze-
niem. Jedna trzecia - to panie.

Po raz pierwszy w historii marszu, do-
konania uczestników zostaną uwiecz-
nione na fi lmie, który będzie kręcony 
z powietrza przez bezzałogowy śmi-

głowiec. Obejrzeć go będzie można 
w internecie na stronie: www.marszsle-

dzia.pl
Z lądu najlepszym punktem obserwacyjnym we-
dług organizatorów jest skarpa w Mrzezinach przy 
starej żwirowni, skąd roztacza się piękny widok na 
trasę przemarszu „śledzi”. Optymalny punkt widze-
nia będą mieć jednak wszyscy, którzy zdecydują się 
towarzyszyć „śledziom” na własnych łodziach...
Szczegółowe informacje o letniej edycji Marszu 
Śledzia na stronie: www.marszsledzia.pl oraz u 
organizatora Radosława Tyślewicza – +4860922
9208.                                                                   (at)

Przez Zatokę Pucką. Na piechotę z Kuźnicy do Rewy

POMASZERUJĄ ŚLEDZIE
Już jutro odbędzie się VIII Marsz Śledzia, czyli zbiorowe przejście - prawie suchą nogą 
przez... Zatokę Pucką!  Wyprawa rozpoczyna się na Półwyspie Helskim, w miejscowości 
Kuźnica, ok. godz. 9.30 a zakończy ok. godz. 15.00 /16.00 na w Rewie, przy krzyżu u nasa-
dy cypla rewskiego. 

Do Urzędu Miejskiego zgłosi-
ły się dwie fi rmy, które zapro-
ponowały Redzie współpracę. 
Kilkadziesiąt 5-latków - w for-
mie zabawy - miałoby uczyć się 
od jesieni języka angielskiego. - 
Otrzymujemy różne propozycje 
partnerstwa. W ten pomysł wcho-
dzimy - mówi „Expressowi” Łu-
kasz Kamiński z redzkiego urzę-
du miasta. 
W pomysł zaangażowały się dwie 
fi rmy: jedna z nich chce stworzyć 
„angielskie przedszkole”, druga 
prowadzić zajęcia dla dzieci w 
istniejących placówkach. Wła-
śnie zostały złożone dokumenty, 
dzięki którym ma udać się uzy-
skać dofi nansowanie z Europej-
skiego Funduszu Społecznego. 

Angielskiego w programie „An-
gielski w przedszkolu” ma uczyć 
się około 50. dzieci. Dla ich ro-
dziców nie wiązałoby się to z 
żadnymi opłatami. Pomysł został 
już skonsultowany z przedszko-
lami. Spodobał się tym bardziej, 
że już teraz dzieci uczą się języ-
ka angielskiego. Od jesieni ro-
dzice nie musieliby za to płacić. 
Wstępnie do nauki zostały wy-
brane dzieci 5-letnie. 
- Jest to bardzo dobry pomysł - 
chwali Regina Klein, dyrektor 
przedszkola nr 2. - Nasze dzieci, 

w wieku od 4 d 6 lat i tak uczą się 
języka angielskiego, ale za to pła-
cą rodzice. Na te zajęcia uczęsz-
cza 100 proc. dzieci. Zaintereso-
wanie jest ogromne. 

Dodatkowe zajęcia nie zmienią 
jednak faktu, że Reda rozrasta się 
i coraz więcej rodziców chce wy-
syłać swoje pociechy do przed-
szkola. I na to miasto ma pomysł. 
W Miejskim Przedszkolu nr 2 od 
września ma zostać stworzona 
dodatkowa grupa dla ponad 20. 
dzieci. Reda chce zdobyć na to 
ponad 200 tysięcy zł z Unii Euro-
pejskiej. - Oczekujemy na wyniki 
oceny formalnej i merytorycznej, 
która rozpoczęła się w piątek - in-
formuje Urząd Miasta. 
- Czy otrzymamy dofi nansowa-
nie dopiero się okaże, ale ta gru-
pa i tak powstanie - zapewnia Łu-
kasz Kamiński.  

Miasto na europejskie dotacje 
patrzy optymistycznie. Obecnie, 
dzięki tym funduszom, realizo-
wane są dwa projekty. W Miej-
skim Przedszkolu nr 1 działa 
„Klub bobasa” dla dzieci do 3. 
lat, a w Szkole Podstawowej nr 5 
promowana jest kaszubszczyzna. 
Na każdy z tych pomysłów mia-
sto dostało 50 tysięcy zł. Trzeci 
projekt, który będzie realizowany 
od września w Zespole Szkół nr 
1, dostał kolejne 9,5 tysiąca zł.  

Reda. Wczesna edukacja

Będą zmiany 
w przedszkolach
Kolejna grupa dla dzieci w przedszkolu w Redzie? Albo 
całe nowe przedszkole? A może „angielskie przedszkole”? 
Miasto wierzy, że pomysły uda się zrealizować. I to dzięki 
pieniądzom z Europejskiego Funduszu Społecznego. Do-
kumenty tych projektów zostały właśnie złożone. - Piękny 
pomysł - mówi o nauce języka angielskiego Regina Klein, 
dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 2. 

TOMASZ MODZELEWSKI

Studia pomostowe dają wykształce-
nie wyższe czynnym pielęgniarkom, któ-
re legitymują się ukończeniem szkoły średniej. 
Wśród 19 absolwentek, które z rąk rektora otrzymały 
dyplomy były panie: Jolanta Hope i Joanna Choszcz. 

Obydwie ukończyły uczelnie z wyróżnieniem. 
Już w lutym do kolejnej obrony prac dyplomowych 
przystąpi kolejnych 46 pielęgniarek. Natomiast stu-
dia w nowym roku akademickim rozpocznie 107.

(TTM)

KPSW. Rozdanie dyplomów

Pielęgniarze gotowi do pracy
W Kaszubsko – Pomorskiej Szkole Wyższej wręczono dyplomy pierwszym absolwentkom 
pielęgniarstwa pomostowego. 
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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

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

inwalidzkim.

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

Kaszubski Bank Spółdzielczy 
w Wejherowie.

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

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

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

Możesz pomóc

Burmistrz Miasta Redy
Ogłasza konkurs na stanowiska urzędnicze 

w Urzędzie Miasta w Redzie ul. Pucka 9
 

Stanowisko podinspektora  w Referacie Spraw Obywatelskich.

1.Podstawowe wymagania:
  1/ obywatelstwo polskie,
  2/ pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  3/ niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
  4/ wykształcenie średnie lub wyższe  o specjalności umożliwiającej wykonywanie            
      zadań na  stanowisku, 
  5/ nieposzlakowana opinia,
  6/ w przypadku wykształcenia średniego wymagany jest co najmniej 3 letni staż pracy,
  7/ odpowiedzialność,  samodzielność, komunikatywność.
2.Wymagania dodatkowe:
  1/ znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem administracji samorządowej,
  2/ preferowanie doświadczenie w pracy w administracji samorządowej,
  3/ bardzo dobra umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych.
3. Do zakresu zadań na tym stanowisku należeć będzie głównie:
  1/ prowadzenie ewidencji ludności i wydawanie decyzji w sprawach meldunkowych,
  2/ przyjmowanie i wydawanie dokumentów tożsamości,
  3/ prowadzenie archiwum dokumentów tożsamości.
4.Wymagane dokumenty:
  1/ życiorys (CV),
  2/ list motywacyjny,
  3/ kserokopie świadectw pracy,
  4/ kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,
  5/ kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
  6/ kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  7/ kserokopia dokumentu tożsamości,
  8/ oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne i korzystaniu z pełni praw 
      publicznych,
  9/ oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku,
 10/ inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych 
       podanych w ogłoszeniu, a w razie braku takich dokumentów stosowne oświadcze  
       nie o ich  spełnieniu,
  11/ referencje (na żądanie).
 Przewidywany termin zawarcia umowy o pracę to 10 września 2008 r.
 Pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony 7 miesięcy.
Nie jest możliwe łączenie zatrudnienia w Urzędzie z prowadzeniem działalności gospo-
darczej oraz wykonywaniem innych prac zarobkowych.
 Wymagane dokumenty takie jak list motywacyjny, życiorys (CV), powinny 
być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 
zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednoli-
ty - Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 
22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z 
późniejszymi zmianami).
 Wymagane dokumenty, powinny być też umieszczone w zamkniętej 
kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko podinspektora” należy składać do dnia 
25 sierpnia 2008 r.  na adres: Urząd Miasta w Redzie, ul. Pucka 9, 84-240 Reda, 
sekretariat – pokój nr 23.
 Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie 
będą rozpatrywane.
 Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronie internetowej miasta Redy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
w Redzie.
                                                                        Zastępca Burmistrza Miasta Redy
                                                                                                 mgr Janusz Molak

Nie byłoby tego koszmaru, na-
głośnionego przez wszystkie 
krajowe i niektóre zagraniczne 
media, gdyby poseł Ziobro  nie 
uchylał się przed stawieniem u 
marszałka Komorowskiego, a po-
tem na Komisji Regulaminowej i 
Spraw Poselskich. Wniosek pro-
kuratora trafi ł do Marszałka Sej-
mu 9 lipca. Przez dwa dni (10 i 
11 lipca) marszałek Komorowski 
bezskutecznie próbował skontak-
tować z Ziobro, by mu ten wnio-
sek przekazać. Telefon posła mil-
czał. W końcu udało się to jednej 
z urzędniczek Kancelarii Sejmu, 
która dopadła posła w  miejscu, 
w którym się jej nie spodziewał. 
Ponieważ poseł nie zrzekł się im-
munitetu w terminie 7 dni, mar-
szałek przekazał wniosek proku-
ratora zgodnie z Regulaminem 
Sejmu do Komisji Regulamino-
wej i Spraw Poselskich, której 
mam zaszczyt przewodniczyć. 
Sekretariat Komisji miał jeszcze 
większe problemy ze skontakto-
waniem się z posłem Ziobro niż 
marszałek. Milczała komórka po-
sła, milczał telefon w jego kra-
kowskim biurze, milczał telefon 
jego asystenta, a sekretariat Klu-
bu Parlamentarnego PiS odmówił 

sekretarzowi komisji pomocy w 
doręczeniu posłowi stosownego 
zawiadomienia o terminie posie-
dzenia komisji. Wszystko to jest 
do udowodnienia. Zawiadomie-
nie wysłano więc faxem i włożo-
no do skrytki posła. Takich pro-
blemów marszałek i sekretariat 
komisji nie mieli dotychczas z 
żadnym posłem, będącym w po-
dobnej sytuacji co poseł Ziobro. 
Rozpisuję się o tym tak szczegó-
łowo byście państwo zrozumie-
li, że torpedowanie prac komisji 
zajmującej się immunitetem po-
sła Ziobry nie było przypadkowe. 
To nie była spontaniczna chęć 
wsparcia kolegi partyjnego, bę-
dącego w poważnych tarapatach. 
To była starannie zaplanowana 
akcja PiS,  podporządkowana ak-
tualnej strategii politycznej tej 
partii. Tylko dlatego, by nie stało 
się to niebezpiecznym preceden-
sem, Prezydium Sejmu nie zgo-
dziło się na przełożenie posiedze-
nia Komisji na wrzesień, co pró-
bując ratować wizerunek Sejmu 
zaproponowałem.  
Jestem posłem od 11 lat, ale cze-
goś takiego jeszcze nie widzia-
łem. Oczywiście awantury, py-
skówki, skandale  w tym czasie 

też się zdarzały, ale takiej eks-
plozji agresji i grubiaństwa jesz-
cze nie widziałem. Dlaczego PiS 
tak zaciekle, tak bezpardono-
wo, nie patrząc na wysoką cenę, 
jaką przychodzi mu za to płacić, 
„broni” Ziobry. Powody mogą 
być dwa. Po pierwsze, Ziobro to 
jedna z ikon  IV RP, którą  lide-
rzy PiS usiłują jeszcze wskrzesić. 
Koniec Ziobry te plany zniwe-
czy. Po drugie, upadek Ziobry to 
nie tylko gwóźdź do trumny  IV 
RP, ale i duży kłopot dla  całego 
PiS, bo Ziobro ciągnie za sobą 
w przepaść samego prezesa Ka-
czyńskiego, o czym napiszę za 
tydzień. Wiecie już Państwo, że 
komisja zgodziła się na odebranie 
posłowi Ziobrze immunitetu. To, 
że Sejm przyjmie rekomendację 
komisji jest raczej przesądzone. 
Głosowanie „za” zapowiedziały  
już wszystkie kluby parlamentar-
ne, z wyjątkiem Klubu PiS. 
                                                                                           

Poseł na Sejm RP
                                                                                            

Jerzy Budnik
Archiwalne felietony posła 

można przeczytać na stronie 
www.budnik.pl 

AWANTURA  O  IMMUNITET  ZIOBRY
„To był jeden z najczarniejszych dni polskiego parla-
mentaryzmu” – mówi „Rz” szef Komisji Regulamino-
wej Jerzy Budnik”. Tak „Rzeczpospolita” rozpoczyna  
relację z wyjątakowo burzliwego posiedzenia Komisji 
Regulaminowej i Spraw Poselskich poświęconego 
rozpatrzeniu wniosku Prokuratora Okręgowego w 
Płocku o wyrażenie przez Sejm zgody na pociągnięcie 
do odpowiedzialności karnej  posła Zbigniewa Ziobry,  
ministra sprawiedliwości w rządzie PiS. Dziś, mimo iż 
emocje trochę opadły, ten dzień tak samo oceniam.
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OBWIESZCZENIE
Starosta Wejherowski

- 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 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. w dniu 05.08.2008r. na wniosek Gminy Miasta Rumi reprezentowanej przez 
Burmistrza Miasta Rumi, ul. Sobieskiego 7,  84-230 Rumia,  wydana została 
decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi  dla inwestycji polegającej na

BUDOWIE DRÓG  GMINNYCH  – ULIC 
ŻYTNIEJ,  GROTTGERA,  KOSSAKA  (NA ODOCINKU OD ŻYTNIEJ DO 

GROTTGERA),  REJA  (NA ODCINKU OD GROTTGERA 
DO FREDRY)   W  RUMI

na terenie Gminy Rumia  położonych:
- w obrębie 1  na  działkach  nr  59/5, 59/6, 59/7, 62/1, 62/3, 64/5, 65/8, 72/3
- w obrębie 9  na  działkach  nr  3/15, 8/7, 8/11, 9/2, 15/2, 16/8, 16/10, 16/12, 22/1, 
35/9, 477/2, 485/2, 492 

2. w dniu 06.08.2008r. na wniosek Gminy Choczewo, reprezentowanej przez Wójta 
Gminy Choczewo,  84-210 Choczewo ul. Pierwszych Osadników 17,  wydana została 
decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi  dla inwestycji polegającej na

PRZEBUDOWIE DROGI POWIATOWEJ NR 1306G (Steknica-Sarbsk-
Ulinia)-Sasino-Choczewo  –

NA ODCINKU GRANICA POWIATU-KONIEC MIEJSCOWOŚCI SASINO

na terenie Gminy Choczewo w obrębie Sasino 
- na działkach nr ewidencyjny  68, 181/1, 182/1, 256/3, 269, 277, 278/1, 278/2, 288/2,  
290, 295/12, 247/5, 266, 284, 309, 387, 395 ,  282/4 (powstałej z podziału  działki  nr 
282/1),   289/4 (powstałej z podziału działki nr 289/1)

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).  

OGŁOSZENIE

W małym sklepie Tesco w Rumi  
towar rozwożony jest po skle-
pie na wielkich wózkach tarasu-
jących przejście w czasie duże-
go ruchu. Obsługa sklepu (młode 
osoby kręcące się przy półkach i 
układające towar) nie potrafi  od-
powiedzieć ile kosztuje np. ma-
sło, gdy brak ceny lub gdzie znaj-
dę np. chrzan. Poza tym często 
czynna jest tylko jedna kasa. Gdy 
zniecierpliwieni kolejkowicze 
domagają się, by ktoś przyszedł 
do drugiej, długo muszą czekać. 
Z powodu niezgodności cen na 
pólkach i w kasie trzeba zawsze 
dokładnie sprawdzać otrzymany 
paragon, żeby nie zapłacić wię-
cej, niż się należy. Ci, którzy nie 
sprawdzają dokładnie parago-
nu, pewnie zostawili już w Tesco 
wiele złotych ekstra.
- Kilka dni potem potem w nie-
dzielę rano  robiłam zakupy w 
Tesco w Chyloni – kontunuuje 

Katarzyna Modzelewska. - Tam 
też na półkach były karmy dla 
kotów „Kitekat” w cenie 3,19 
zł. Kasjerka wybiła na parago-
nie  cenę 3,99 zł i na moją uwagę 
oświadczyła, że „mam tak wybi-
te”. Trudno, nie chciałam znowu 
się wykłócać o parę groszy. Taka 
sama historia okazała się z kawą. 
Kawa Melon Galia Premium le-
żała w koszu i była przeceniona 
z 5,99 zł na niecałe 3 zł. Kasjer-
ka stwierdziła, że nie ma tego w 
kasie i policzyła wyższą cenę. Z 
kawy zrezygnowałam. Potem 
jeszcze nie chciano uznać w ka-
sie niższej ceny kiełbasy śląskiej. 
Czekałam z 10 minut, aż „przyj-
dzie koleżanka i wyjaśni”. Kole-
żanka nie przyszła. Po kilku pró-
bach kasjerce udało się jednak 
„wbić na kasę” właściwą cenę. 
Wyszłam ze sklepu zdenerwo-
wana. 
Pani katarzyna nie wini kasje-
rek, ale specjalistów od organiza-
cji sklepu, którzy powinni dbać o 

Rumia - Gdynia. Ceny rosną po drodze ...do kasy

BAŁAGAN W TESCO
- W połowie lipca wstąpiłam do sklepu Tesco przy ul. Wybickiego w Rumi – opowiada  
Katarzyna Modzelewska z Janowa. - Wśród kilku zakupów były trzy paczki karmy dla 
kotów „Kitekat” po 3,19 zł. Kasjerka wybiła cenę 3,99 zł. Wniosłam reklamację, zawołała 
więc pracownika, który poszedł sprawdzić. Zajęło mu to dobrych kilka minut. Potem 
uwzględniono właściwą cenę, zapłaciłam mniej, ale nie usłyszałam słowa „przepraszam”. 

zgodność obniżanych cen na pół-
kach i w kasach. Do Tesco chodzi 
się ze względu na niższe ceny, ale 
dlaczego jest taki bałagan? Wiel-
ka sieć sklepów (ponad 300 w 
Polsce) ma na pewno fachowców 
od organizacji i dosyć persone-
lu, by nad tym wszystkim zapa-
nować. 
- Ceny towarów w Tesco ciągle 
się zmieniają – wyjaśnia Malwina 
Kaleta, kierownik działu „Świe-
że” w sklepie Tesco w Rumi. – W 
ciągu nocy trzeba zmienić nawet 
500 - 700 cen. Zmiany cen dru-
kowane są i przesyłane do kas i 
do systemu. Staramy się, by pa-
nowała zgodność. Zdarza się jed-
nak, że klienci biorą i odstawia-
ją towar w inne miejsce, a potem 
inni klienci  biorą ten towar i przy 
kasie cena się różni, stąd nieści-
słości.
- Podobne zjawiska występują w 
dużych sieciach handlowych w 
całym kraju – wyjaśnia Waldemar 
Kołodziejczyk, rzecznik prasowy 
Wojewódzkiego Inspektoratu In-
spekcji Handlowej w Gdańsku. 
-  Przed otwarciem sklepu towa-
ry powinny być oznaczone cena-
mi i klient ma prawo oczekiwać, 
że cena w kasie i na półce będzie 
taka sama. To, że jest w kasie 
wyższa oznacza oszustwo, bądź 
usiłowanie oszustwa. Było wiele 
skarg od konsumentów w tej spra-
wie; na imienne skargi odpowia-
damy w ciągu 30 dni. Reaguje-
my zawsze, rzetelnie kontroluje-
my sklepy, ale często nie ma win-
nych. Zarząd Spółki danej sieci 
sklepów powinien ustosunkować 
się do zarzutów, ale dla rozwiąza-
nia tego problemu trzeba by pod-
jąć ogólnopolską akcję.

BARBARA MIRUSZEWSKACelem konkursu jest inspiracja 
i popularyzacja twórców litera-
tury, ujawnienie talentów oraz 
stworzenie możliwości publikacji 
najlepszych utworów, które – po-
dobnie jak w roku ubiegłym, zo-
staną wydrukowane w zwartym 
wydawnictwie. Rozgrywany jest 
on w kategorii poezji i prozy w 2 
grupach wiekowych: od 14 do 19 
lat oraz powyżej 20 lat. Warun-
kiem uczestnictwa jest nadesła-
nie prac na temat „Słowa z głębin 
duszy”, w jednym egzemplarzu, 
w jednej lub obu kategoriach: 
poezja - do 3 utworów, proza - 
jedna, krótka forma prozatorska 
do 10 stron maszynopisu. Prace 

opatrzone godłem należy nadsy-
łać na adres Powiatowa i Miej-
ska Biblioteka Publiczna, 84-200 
Wejherowo, Plac J. Wejhera 8 z 
dopiskiem: „Wejherowski Kon-
kurs Literacki – Powiew Weny”, 
do dnia 15 listopada. Do pracy 
należy dołączyć zamknięta ko-
pertę również oznaczoną tym sa-
mym godłem, zawierającą dane 
autora: imię, nazwisko, wiek, 
adres korespondencyjny, telefon. 
Organizatorzy przewidują nagro-
dy rzeczowe w grupie młodszej 
i fi nansowe w grupie starszych 
uczestników.

(WzR)

Sztuka. Dla pisarzy dużych i małych

Wena wieje po raz trzeci
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie 
zaprasza wszystkich piszących mieszkańców powiatu wej-
herowskiego oraz osoby uczące się lub pracujące w powie-
cie, do udziału w III Wejherowskim Konkursie Literackim 
Powiew Weny. 

Tradycyjny Bieg Wejhera połączony z Ogólnopolskim Biegiem 
Strażaków (XIII z kolei) zostanie rozegrany 20 września. Głównym 
miejscem zawodów będzie pl. Jakuba Wejhera, na którym też o godz. 
14.00 nastąpi uroczyste otwarcie imprezy. W sumie zaplanowano 12 
biegów w różnych kategoriach wiekowych w tym najdłuższy, dziesię-
ciokilometrowy, przewidziany dla zawodowców. Zgłoszenia do biegu 
głównego można składać do 20 września do godz. 13.30, natomiast do 
biegów krótszych – do 17 września. Pełny regulamin biegów został 
zamieszczony w biuletynie informacji publicznej, na stronie www.
bip.wejherowo.pl w dziale Komunikaty. Szerszych informacji udziela 
także Zbigniew Rolbiecki, tel. 672-22-05.                                (WzR)

Wejherowo. Wielkie bieganie

Bieg Jakuba 
Przypominamy, że już zbierane są zapisy do XI Międzyna-
rodowego Biegu Jakuba Wejhera.

Ścieżki zjazdowe są często bar-
dzo wąskie, kamieniste czy po-
przecinane wystającymi korze-
niami. Nierzadko są też urozma-
icone uskokami o różnej wysoko-
ści (dropami), które są najbardziej 
widowiskowe, lecz są też powo-
dem najbardziej niebezpiecznych 
wypadków w zjeździe. System 
rozgrywania zawodów przypo-
mina zjazd narciarski. Zawodnicy 
używają bardzo solidnych rowe-
rów posiadających pełne zawie-
szenie – czyli amortyzację obu 
kół. Geometria ramy praktycznie 
uniemożliwia stosowanie tych ro-
werów do jazdy pod górę (jest to 
bardzo utrudnione i niewygodne), 

ze względu na nisko zamocowa-
ne siodło i wysoko umieszczoną 
kierownicę, co przesuwa znacznie 
środek ciężkości do tyłu. Z powo-
du dużych prędkości uzyskiwa-
nych przez zawodników w trud-
nym terenie jest to sport bardzo 
urazowy.
Pierwsza edycja została zorga-
nizowana na trasie Lemura w 
Rumi, która charakteryzuje się 
tym, że  wszystkie przeszkody 
zostały zbudowane tak aby były 
przejezdne przy małej prędkości, 
lub mają łagodne objazdy. Zawo-
dy odbyły się w dwóch katego-
riach wiekowych: junior (poniżej 
18 lat) i pro (powyżej 18 lat). Wa-

Rumia. RFTR  Downhill Cup 2008

Kolarstwo ekstremalne
Na początku lipca odbyła się pierwsza edycja zawodów w 
kolarstwie ekstremalnym, pod nazwą RFTR Downhill Cup 
2008.  Downhill polega na indywidualnym zjeździe rowerem 
na czas po stromych, naturalnych stokach. 

runkiem uczestnictwa było wpi-
sowe w wysokości 5zł, posiadanie 
kasku oraz przynajmniej jednego 
sprawnego hamulca.  Zawodnicy 
przed decydującym zjazdem mo-
gli odbyć przejazd treningowy. O 
godz. 12.00 nastąpił start. Trasa 
„naszprychowana” była różnymi 
wybojami oraz zakrętami, i żeby 
osiągnąć jak najlepszy czas nale-
żało wykazać się nie tylko szyb-
kością ale i techniką jazdy. Zjaz-
dy oscylowały w granicy 1 minu-
ty. Każdy z uczestników zjeżdżał 
po 2 razy a do klasyfi kacji wybie-
rano najlepszy jego czas. Zebra-
ne punkty zostaną podsumowa-
ne w każdej z edycji tej imprezy 
a główne podsumowanie i wyło-
nienie najlepszego z kolei po edy-
cji trzeciej – generalnej. Punkty 
do klasyfi kacji generalnej liczone 
są w identyczny sposób jak na su-
perlidze.
Nagrody dla najlepszych – bony 
na zakupy – ufundował sklep ro-
werowy.com. 
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W języku jidysz „kroke” ozna-
cza Kraków, w twórczości i ży-
ciu muzyków określa zarazem 
fundamentalne odniesienia dla 
ich tożsamości kulturowej i arty-
stycznej. Grając własne kompo-
zycje muzycy nie zrywają kon-
taktu z klasycznym klezmerkim 
muzykowaniem. Na bazie trady-
cyjnych motywów żydowskich 
improwizując oryginalne aran-
żacje, krakowscy artyści zapre-
zentowali pasjonujący spektakl 
wciągający wrażliwych na ten 

gatunek muzyki wejherowskich 
słuchaczy. Zaprezentowali utwo-
ry bardzo plastyczne, melodyjne, 
dynamiczne, lecz trudne do skla-
syfi kowania w obrębie jakiego-
kolwiek gatunku. Bazują na ele-
mentach ludowej tradycji muzy-
ki wielu narodów, w śród nich na 
muzyce bałkańskich Cyganów, 
korzystają z doświadczeń mu-
zyki klasycznej i jazzu. Muzyka 
Kroke porusza ciało i duszę. Jej 
siła polega na spontanicznej, peł-
nej witalności transformacji sta-
rej kultury do nowej rzeczywisto-
ści, wzbogaconej własną wrażli-

wością muzyków. Wirtuozeria w 
opanowaniu instrumentów, peł-
na barwy dźwięku, to podstawy 
muzyki tworzonej przez Kroke. 
Występ na Placu Jakuba Wejhe-
ra emanował radością wspólne-
go muzykowania i został przy-
jęty owacyjnie i entuzjastycznie 
przez publiczność. Zespół wydał 
osiem cieszących się wielkim po-
wodzeniem płyt. Koncert od stro-
ny techniczno organizacyjnej jak 
zawsze z należytym profesjona-
lizmem przygotował i prowadził 
Waldemar Czaja z Wejherow-
skiego Centrum Kultury. 

Wejherowo. Letnie koncerty.

KROKE 
NA PLACU JAKUBA

Niezwykłą wirtuozerię zaprezentował na 
Placu Jakuba Wejhera jeden z najlepszych 
zespołów muzyki żydowskiej w Europie 
utworzony w 1992 r. przez absolwentów 
Akademii Muzycznej w Krakowie. 

FRANCISZEK SYCHOWSKI

Koncert cieszył się sporym zainteresowaniem. 

Instrumentarium zespołu Kroke nawiązuje do kultury żydowskiej. 
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REKLAMA

W niedzielę zakończyło się naj-
większe countrowe widowisko 
w Polsce - Piknik Country Mrą-
gowo 2008. Impreza trwała trzy 
dni, a były to trzy, naprawdę sza-
lone dni. Muzyka parady, wido-
wiska imprezy i tysiące rozba-
wionych ludzi.
W piątek odbył się koncert 
„Gwiazdy dla Country”, który na 
żywo mogliśmy obejrzeć w tele-
wizji Polsat. Pomysł wprowadzo-
ny przez fi rmę Performens, by w 
ten sposób popularyzować mu-
zykę country i dodać pikanterii 
piknikowi okazał się trafi ony. W 
tej części wystąpili: Michał Mi-
lowicz, Stachursky, Blue Cefe, 
Ewelina Flinta, Ania Wyszko-
ni, Joanna Liszowska i Andrzej 
Cierniewski, Marysia Sadowska 
i Łukasz Zagrobelny.
Tego samego dnia, trzecia część 
koncertu była poświęcona Toma-
szowi Szwedowi, który obcho-
dzi w tym roku trzydziestolecie 
kariery estradowej. Jego utwory 
wykonywali przyjaciele z który-
mi spotykał się przez te lata na 
countrowych drogach:  Alicja 
Boncol, Lonstar, Cezary Makie-
wicz, Janusz Nestorowicz, An-
drzej Trojak, Paweł Bączkowski, 
Marysia Gorajska i  inni.  Nie 
obyło się bez wspomnień i wzru-
szeń. Do „teczki z aktami” arty-
sty sięgnął Wojciech Cejrowski, 
który wystąpił przed publiczno-
ścią w garniturowych spodniach 
i... na boso. 
Sobota - drugi dzień pikniku, to 
była uczta dla prawdziwych fa-
nów muzyki country. Poza wielu 
polskimi wykonawcami wystą-
pił Brian Allan (Szkocja), Man-
dy Strobel (Niemcy), Rebecca 
Lindsey (USA), oraz Hamilton V 
(USA), grający muzykę country 
z ostrym brzmieniem rockowym 
i jego ojciec - Hamiltonem IV - 
wykonującym tradycyjną muzy-
kę country. Taki koncert zdarza 
się u nas bardzo rzadko. No i za-
kręciła się łezka w oku...
Wybiła godzina pierwsza w nocy, 

Sukces Babsztyla. Tyle bisów nie miał nikt tego roku.

PO PIKNIKU COUNTRY
Wybiła godzina pierwsza w nocy, a na swój występ oczekiwała jeszcze jedna grupa. Ze-
spół Babsztyl, który reaktywował się po wielu latach, wreszcie wszedł na scenę... Do tej 
godziny wytrzymała już tylko połowa widowni, ale za to jakiej?!? To co się działo, napraw-
dę trudno opisać...

a na swój występ oczekiwała jesz-
cze jedna grupa. Zespół Babsztyl, 
który reaktywował się po wielu 
latach, wreszcie wszedł na sce-
nę... Do tej godziny wytrzymała 
już tylko połowa widowni, ale za 
to jakiej?!? To co się działo, na-
prawdę trudno opisać. Po pierw-
szym utworze już nikt nie sie-
dział w ławkach. Grupa wykona-
ła swoje stare, sztandarowe utwo-
ry, takie jak: „Gdy góral umiera”, 
„Hej przyjaciele”, „W siną dal” i 
wiele innych. Na zegarze wybiła 
godzina 2.00 w nocy a widownia 
nie wypuszczała grupy ze sceny. 
„Jeszcze, jeszcze”, skandowane 
na stojąco słychać było chyba w 
całym Mrągowie. Wzruszeni ar-
tyści wracali na scenę raz po raz. 
Tyle bisów nie miał nikt tego 
roku w amfi teatrze. Wreszcie na 
scenę wyszedł prezes fi rmy Per-
formens, przeprosił widzów i ze-
spół, że tak późno odbył się ten 
występ. Lecz fani nie chcieli dać 
za wygraną. Na koniec, Czarek 
Makiewicz, który ostatnio dołą-
czył do grupy zaśpiewał hymn 
pikniku - „Wszystkie drogi pro-
wadzą do Mrągowa” Oczywiście 
śpiewali go wszyscy wraz z arty-
stą i choć zespół bisował jeszcze 
dwa razy, to ten utwór, wielu jesz-
cze nuciło wracając na nocleg.
Trzeci dzień w amfi teatrze prze-

biegł dosyć spokojnie. Gwiaz-
dą wieczoru był Stachursky, a 
więc program niedzielny odbiegł 
troszkę od muzyki country. Ale 
niedziela to nie tylko koncerty 
w amfi teatrze, to również wielka 
parada pojazdów mechanicznych 
ulicami miasta aż do miastecz-
ka westernowego Mrongoville. 
Na trzy godziny ruch kołowy w 
Mrągowie został sparaliżowany. 
Potem, powoli, wszystko wróci-
ło do normy. O godzinie szesna-
stej, na scenie w centrum miasta, 
zagrał swój koncert Cezary Ma-
kiewicz. W tym roku obchodził, 
wraz ze swoim zespołem Kol-
tersi, dziesięciolecie kariery mu-
zycznej.
Koncert wywołał sporo emocji, 
a stawili się na nim przyjaciele 
i wierni fani. Cóż tu dużo mó-
wić? Na widowni nie było wol-
nych miejsc siedzących. Był to 
występ zamykający koncerty na 
mieście w ramach Pikniku Coun-
try - Mrągowo 2008.
Spotkaliśmy w Mrągowie sporo 
mieszkańców Rumi, Redy i oko-
lic. Rozmawiając z nimi, usły-
szałem, że za rok mają zamiar 
również przyjechać do Mrągowa, 
tylko tym razem w liczniejszych 
gronach.
Więc...? Do zobaczenia za rok w 
Mrągowie!                      (Alpha)

Brygida i Wojtek Blok z Rumi.

Fo
t. 

Fo
t. 

A
. M

az
ur

ek
Fo

t.
Fo

t. 
Ew

a 
M

az
ur

ek
Nadole. Fotografi e rybaków

Wystawa w skansenie
Wystawę fotografi czną otwarto w dzień odpustu 
św. Anny, pielgrzymki morskiej i zarazem festynu 
w Nadolu. Temat nieprzypadkowo poświęcono 
rybakom. 

Ujrzały światło dzienne z okazji 50-lecia istnienia regionalnej trójki. 
Jednocześnie wspomniano Augustyna Necla, którego rodzina również 
związana była z zawodem rybaka, a podczas trwania wystawy promo-
wano jego książkę "Nie rzucim ziemi". 
W 1971 roku Augustyn Necel został odznaczony komandorią I kla-
sy orderu św. Grzegorza za tom szkiców "Nie rzucim ziemi". Dzisiaj 
w wydaniu powieściowym promowano jego książkę przedstawiająca 
walkę księży o polskość Kaszub.                 (TTM)

Tymczasem kontrole wetery-
naryjne wykluczają tezę jako-
by króliki były w złej formie. 
O ile króliki hodowane są wła-
ściwie mieszkańcom sąsiadują-
cych z fermą domów właśnie za 
ich sprawą nie żyje się tu dobrze. 
Przez mieszkańców czuje 
się zaszczuwany. Ciągłe na-
puszczanie na niego instytu-
cji kontrolnych to nic innego 
jak ludzka zazdrość – mówi. 
Ostatecznie mieszkańcy co-
raz skuteczniej wpływają na 
los hodowli. Rozliczany z błę-
dów rolnik części hali decy-
zją inspektora budowlane-
go będzie musiał się pozbyć. 
Nadzór budowlany zgodził się 

na wybudowanie jednego bu-
dynku gospodarczego i domu. 
Ten drugi wciąż pozostaje w 
sferze marzeń pana Jakuba. 
Władze gminy choć kontrole lu-
zińskich inspektorów ochrony 
środowiska nieprawidłowości w 
hodowli się nie dopatrzyli popie-
rają dążenia mieszkańców. Wójt 
jest obecnie na urlopie. Jak nie-
ofi cjalnie nam wiadomo zastrze-
żenia ma co do hodowli zwierząt 
na działce o profi lu roślinnym. 
Spór trwa i zdaje się tylko sąd, 
które racje przemawiają za po-
zostawieniem w dotychczaso-
wym miejscu bądź likwidacją 
fermy.

(TTM)

Robakowo. Spór trwa

Wojna o fermę
W całkiem niewielkiej wsi wielki problem się rozstrzyga. 
Źródłem konfl iktu jest istniejąca tam od 3 lat królicza fer-
ma. Zdaniem mieszkańców emitująca smród wylęgarnia 
szczurów. 
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Jak na razie wejherowski klub 
pozyskał  z Orląt Reda Sławomi-
ra Kiełba oraz obrońce Bałtyku 
Gdynia   Wojciecha Klemczyka. 
– „Prowadzone są rozmowy jesz-
cze z dwoma zawodnikami, któ-
rzy mieli by wzmocnić nasz klub, 
wszystko powinno się wyjaśnić 
najdalej do najbliższego wtorku, 
proszę wszystkich o cierpliwość. 
Jakie są plany, aspiracje Gryfa 
Orlex Wejherowo w najbliższym 

sezonie? Oczywiście awans do 
III ligi, przed sezonem nie uda-
ło się nam tego wywalczyć, choć 
było bardzo blisko, jednak w tym 
sezonie naszym celem jest zdo-
bycie pierwszego miejsca w tabe-
li – mówi Rafał Szlas prezes klu-
bu. Ostatni sparing wejherowian 
przed nowym sezonem został 
rozegrany z III ligową Cartusią. 
Zakończył się porażka 0:3. Ogól-
nie zespół Gryfa rozegrał słaby 

mecz. Był to ostatni sprawdzian 
przed rozpoczynającymi się roz-
grywkami w nadchodzący week-
end. W zespole żółto-czarnych 
testowany był zawodnik Zatoki 
Puck Rambiert. Do zespołu po-
wrócił już na stałe kontuzjowany 
Krzysztof Jezierski. W najbliższą 
sobotę o godzinie 17.00 Chojni-
czanka Chojnice podejmie zespół 
Gryfa Orlex Wejherowo. 

Łukasz Nowaczyk

Piłka Nożna. Gryf ORLEX przed sezonem

Ostatnie chwile przed ligą
Nie wiele zostało czasu do rozpoczęcia zmagań czwartoligowców. Już 9 sierpnia Gryf 
Orlex Wejherowo zagra w pierwszej kolejce z Chojniczanką Chojnice na wyjeżdzie. W 
drugiej kolejce gryfi ci również nie zagrają na swoim terenie, ze względu na renowację płyty 
głównej boiska. Jednak że kolejne mecze będą rozgrywane zgodnie w harmonogramem 
na Wzgórzu Wolności, a nie jak wcześniej planowano na boisku w Gniewinie.

Tym razem do rywalizacji stanę-
ły  Dzikie drużyny składające się 
z dzieci ze szkół podstawowych. 
Od początku zawodów najlepsze 
wrażenie sprawiała drużyna FC 
Arka Luzino , która wysoko wy-
grywała mecz za meczem. Rów-
nie dobrze radziła sobie drużyna 
Champions Kębłowo , lecz już 

nie tak wyraźnie pokonująca ko-
lejnych przeciwników. Obydwa 
zespoły po 4 godzinach sporto-
wej rywalizacji spotkały się w 
fi nale , gdzie przy ogłuszającym 
dopingu lepsza okazała się dru-
żyna z Kębłowa , wygrywając 
1:0.
Najlepsze trzy zespoły otrzy-

Marta w mistrzostwach tych zdo-
była wszystko, co było możliwe 
do zdobycia. Podczas elimina-
cji z 24 zawodniczek, które uzy-
skały minimum uprawniające do 
udziału w mistrzostwach, wyło-
niono 12 najlepszych. Zawod-
niczka GKS Luzino uzyskała 
43,18 m, co było najlepszym wy-
nikiem eliminacji. W rozgrywa-
nym drugiego dnia fi nale, rekor-
dzistka Polski młodziczek z roku 
2007 (45,15 m – Słubice) nie dała 
najmniejszych szans rywalkom, 
posyłając oszczep już w pierw-
szym rzucie na odległość 46,02 
m, co jest jej nowym rekordem 
życiowym. Miejsce drugie zdo-
była Dominika Walkusz SKLA 
Słupsk – 41,59 m, zaś trzecie Jo-

anna Sienkiewicz Bałtyk Kosza-
lin – 40,06 m. Dodać należy, że 
Marta jest pierwszy rok juniorką 
młodszą i w przyszłym sezonie 
będzie broniła tytułu mistrzow-
skiego również w tej kategorii 
wiekowej. Marta Kąkol jako mi-
strzyni Polski dostąpi zaszczytu 
reprezentowania naszego kraju w 
międzynarodowym meczu junio-
rów młodszych Polska-Niemcy , 
który odbędzie się 09 sierpnia w 
Słubicach. Będzie to drugi wy-
stęp zawodniczki GKS Luzino w 
barwach Polski, po czerwcowym 
trójmeczu Włochy-Hiszpania-
Polska, gdzie we Włoszech zdo-
była drugie miejsce wynikiem 
45,81 m. Życzymy zwycięstwa.

(S K)

Lekkoatletyka. Mistrzyni z luzina

Mistrzowski oszczep
„Ten oszczep jest mistrzowski – wystarczy go tylko odpo-
wiednio wypuścić” W ten sposób o oszczepie sponsoro-
wanym w ub.r. przez Starostę Powiatu Wejherowskiego p. 
Józefa Reszke wypowiada się Marta Kąkol (GKS Luzino), 
zostając mistrzynią Polski Juniorek Młodszych na Ogólno-
polskiej Olimpiadzie Młodzieży w Bydgoszczy. 

Wyniki spotkań:

ŻAKI (rocznik 1995 i młodsi) (VI 
seria)
Biali-Tygrysy 2:2, Smoki-Skorpion 
3:0, Diabły-Geparty 2:2, Lwy-
Kosmokwaki 0:7, Pumy-Pogromcy 
4:0, Gwiazdy-Rysie 4:1, Żmije-
Krokodyle 2:2, Szprotki-Szatany 
4:2, Batmani-Feniks 2:2, Jastrzębie-
Hallerowcy 0:1, Kaczory-Góra 2:2.
                                                                       
Tabela :
1.Krokodyle            16      22-5
2.Szprotki                16     24-10
3.Kosmokwaki        15     26-7
4.Jastrzębie              13     23-9
5.Gwiazdy               13     24-15

Juniorzy (rocznik 1992 – 94) (V seria)
Cedron- Wymiatacze 5:1, Szerszeń 
– Insekty 2:0,Mustangi-Kibole 1:1, 
Sporting-Kasztaniaki 0:4, Batony-
Magnum 0:6, Tęczowy-Wampiry 4:0.
                                                                                   
Tabela :
1.Magnum           13       15-4
2.Mustangi          13        14-7
3.Tęczowcy         12        22-7
4.Cedron              12        20-7
5.Kibole                8         12-10                                                                                                                                            
                  
Najlepsi strzelcy:
14 bramek: Karol Pionk (Cedron)
9 bramek:Mateusz Perszon  (Tęczowy)
8 bramek: Krystian Sellin 

Piłka Nożna. Turniej Halowej Piłki Nożnej 

Champions Kębłowo najlepszy
Kolejny Turniej Halowej Piłki Nożnej zorganizował na Hali Widowiskowo –Sportowej w 
Luzinie Gminny Ośrodek Sportu , Rekreacji i Turystyki. 

Końcowa kolejność
turnieju:

1.Champions Kębłowo
2.FC Arka Luzino
3.Młodziki Kębłowo
4.Kosmiczna Piątka 
Robakowo
5.Tajger Luzino
6.Dzikie Koty Kębłowo
7.Czerwone Diabły 
Barłomino/Luzino
8.Czarne Diabły Kębłowo

mały puchary i medale ufundo-
wane przez Przewodniczącego 
Rady Gminy Luzino , wszystkie 
drużyny otrzymały pamiątkowe 
dyplomy , a wśród wszystkich 
uczestników rozlosowano sprzęt 
sportowy. Królem strzelców zo-
stał Nikodem Małaszycki ,z dru-
żyny FC Arka Luzino  , który 
zdobył 11 bramek. Turniej odbył 
się w ramach kampanii Zachowaj 
Trzeźwy Umysł.                  (PK)

Piłka Nożna. Wakacyjna liga TKKF

Krokodyle i Magmum liderami
Kolejne mecze rozegrały zespoły występujące w tegorocznej 
edycji Wakacyjnej Ligi Piłki TKKF. Zawody odbywają się na 
boisku TKKF  (Osiedle Przyjaźni) w Wejherowie. W tabelach 
prowadzą Krokodyle i Magnum.                                      (LL)
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REKLAMA/ OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIA DROBNE:

- SPRZEDAM MIESZKANIE, Rumia  centrum, 38 
m2, 2 pokoje, trzecie piętro, budynek ocieplony i moni-
torowany, 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 KA-
SZUBSKIE, Osiedle Kaszubskie, 2 pokoje, 44,7 m2 

podłoga - panele, okna PCV, 195 tys. tel. 662 261 125
- ZAMIENIĘ MIESZKANIE 20,60 m2 na podobne w 
bloku, tel. 698 057 001
- M 4, pierwsze piętro, super punkt, słoneczne, 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, dobra 
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 mieszkal-
ny 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, 4pokoje 
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 su-
rowym, otwartym, tel. 880 287 676
- SPRZEDAM MIESZKANIE W REDZIE 33m2,w-
łasność hipoteczna, zadbane 
tel. 058 671 31 44
- SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ, 2126m2 

bardzo atrakcyjnie położona, media, Wejherowo/Mil-
wino 130.000 zł, tel. 0505 683 235
- POSZUKUJE do wynajęcia mieszkanie 2-3 pokojo-
we lub część domu,tylko w Rumii. 
Tel. 662-551-140
- SPRZEDAM PAWILON HANDLOWY 10,5 m2 

Gdynia Chylonia przy Dworcu PKP. Woda, prąd, 
ochrona Tel.0501 943 544
- SPRZEDAM MIESZKANIE 30 m2 2 pokoje, osie-
dle Orlex na Sobieskeigo nr. te. 792 237 850, cena 
180 000

- 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 odpo-
wiednim 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, 
zaradny, bez nałogów, wierzący, nieprzeciętny, pozna 
panią do 31 lat tel. 0605 574 971
- WOLNY 34 LATA POZNA PANIĄ 
z Wejherowa lub okolic, tel. 721 623 974
- AS, lat 40, miły, sympatyczny, szczery, młody 
duchem i ciałem, ceniący szczerość. Pozna Panią do 35 
lat, szczupłą, miłą, sympatyczną, 
tel. 513 602 403
- KAWALER, 27 lat, 178 cm wzrostu, przystojny, 
zaradny, pozna Panią do 30 lat, miłą, 
tel. 667 156 830
- WOLNY, 52 lata, pozna miłą Panią w wieku stosow-
nym, z okolic Redy, Rumi, 
tel. 506 841 925
- WDOWA, pozna pana w wieku 55-60 lat, bez 
nałogów, religijnego, zmotoryzowanego Na smsy nie 
odpowiadam, tel. 696 387 143
- WDOWA, lat 57, młoda duchem i wyglądem, pozna 
Pana w odpowiednim wieku bez nałogów. Chętnie z 
okolic trójmiasta, tel. 505 948 529
- WOLNA 45 lat, 167 cm wzrostu, niezależna pozna 
miłego zmotoryzowanego Pana, tel. 507 489 055
- WOLNA, 50 lat, niezależna, pozna miłego, wolnego, 
zmotoryzowanego pana z Wejherowa lub okolic tel. 
507 486 424 w stosownym wieku

- 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, 
wspomaganie kierownicy, alarm, immobilizer, central, 
220 000 KM, 2 500 zł, 
tel. 0 602 123 062
- SPRZEDAM VW POLO 1,4 1999 r. Czarny, AA, 
CD, EL, ES, RK, PPx2, SD, AF, 13 000 zł, 150 tys. 
km, tel. 502 561 653, Rumia
- SPRZEDAM SUZUKI SWIFT, 97 r., 1,3 GLX 
5 drzwi, AF, AA, RM, ES, P, EL stan bardzo dobry, 
ubezpieczony, cena 4 500 zł, tel. 506 521 300
- MOTOROWER KTM niemiecki, 50 poj, 2 biegi, 
sprowadzony, stan bdb cena 800 zł,
 tel. 058 678 02 72
- SKODA FELICJA  1,3 MPi 2002 r,, stan bdb 113 
tys. km przebiegu, cena 7 tys.
tel. 664 664 558

NIERUCHOMOŚCI

- 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. RU-
MIA, tel.: +48501163690
- 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, nie-
bieski metalik, książka serwisowo-garażowa, przegląd 
OC 12.01.09 r., 3700 zł 
tel. 602 820 284                                    
- SPRZEDAM AUDI A4 1996 r. silnik 1600 + instala-
cja 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-
,AA,ESD,2xPP,R,WK,zarejstrowany w
PL.,ważne opłaty  cena 5700zł tel 503-855-404
- SPRZEDAM OPEL VECTRA B, 1998rok 2,5v6 
ig sekfencyjna,aa,cz,wk,rm,4xes,el,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, wyreje-
strowanych, 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 opła-
ty,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 uzgodnie-
nia), 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
- HONDA CIVIC 92 r. 1,4B/gaz, AA, CZ, P, RM, 
ciemne szyby stan db. cena 3 tys. zł tel. 664 664 558
- SPRZEDAM VW Passat kombi 1,8 B/gaz, ESD, H, 
stan bdb. cena 5,500 zł tel. 506 521 300
- SPRZEDAM OPEL CORSA, 1,5 + diesel, uszko-
dzona skrzynia, 92 r. cena 1,300 zł tel. 664 664 558
- SPRZEDAM FIAT PUNTO, 97 r. 1,2B/gaz, 3 

drzwi, czerwony, AA, CZ, PWK, cena 5,500 zł do 
uzgodnienia, tel. 506 521 300

- TECHNIK EKONOMISTA, znajomość programów 
komputerowych, 28 lat, znajomość worda, exela, 
płatnika, szuka pracy w domu,
 tel. 696 584 387
- SZUKAM PRACY W SALONIE SAMOCHO-
DOWYM. Licencjat z administracji, prawo jazdy, 
znajomość programów komputerowych, odbyta 
praktyka, tel. 601 689 788
- ANGIELSKI - nauka, konwersacje.
Tel.058-671-81-31
- WYKAŃCZANIE WNĘTRZ, cekolowanie malo-
wanie, tel. 504 597 997
- POSZUKUJĘ PRACY, rencistka, średnie wykształ-
cenie, 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-atła-
sowy, 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-SPACERO-
WY dwa odcienie zieleni, pompowane koła, nosidełko 
dla niemowlaka, pokrowiec na nóżki, pokrowiec 
przeciwdeszczowy, 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 kolorze 
ciemna wiśnia. Stan bardzo dobry. Cena 150 zł., tel. 
0-691-679-904
- ODKUPIĘ NIEDROGO STYROPIAN 12 CM 
GRUBY. Najlepiej z terenu Wejherowa i Redy, tel. 
501 834 279
- SPRZEDAM UŻYWANĄ LODÓWKĘ W DO-
BRYM STANIE I PRALKĘ AUTOMATYCZNĄ, 
tel. 058 672 68 60
- OKNA SKRZYNKOWE I SAME SKRZYDŁA 
większą ilość z demontażu w dobrym stanie tanio 
sprzedam.
 tel. 509 575 862
- SPRZEDAM ROWER GÓRSKI z amortyzatorami 
i hamulcami tarczowymi, kolor czarno-żółty, stan bar-
dzo dobry, zadbany, ul.Kochanowskiego 7, Bolszewo, 
tel. 0 508 071 565
- SPRZEDAM DRZWI POKOJOWE OSZKLONE 
80 cm i łazienkowe z okienkiem 70 cm (bez ościeżni-
cy),  tel. 058 672 46 48
- PIEC KAFLOWY Z KORONĄ dam rozebrać
 (z wywiezieniem gruzu) Tel.0502351988
- SPRZEDAM FOTEL DO MASAŻU, dużo 
programów, z podnóżkiem, model 4000, cena 2000 zł, 
tel. 551 50 05
- SPRZEDAM, FOTELIK NA ROWER, 55 zł, 
tel. 511 485 822
- SPRZEDAM LODÓWKĘ, 140 cm, 200 zł, 
tel. 511 485 822

- MAŁĄ LODÓWKĘ niedrogo kupię, 
tel.698 057 001
- SPRZEDAM ROWEREK, kółka boczne stan db., 
160 zł tel. 511 485 822
- SPRZEDAM SOFĘ 2 osob., rozkłądana, stan db. 
300 zł tel. 511 485 822
- SPRZEDAM PIEC GAZOWY na butlę 200 zł tel. 
511 485 822
- SPRZEDAM ŁÓŻECZKO, trzy poziomowe, białe 
150 zł tel. 511 485 822
- SPRZEDAM TANIO SOFĘ  dwu osobową ze 
skrzynią, stolik z szybą, dwa foteliki, stolik RTV - 
1000 zł  tel. 510 501 955
- SPRZEDAM FOTEL DO MASAŻU duża ilość 
programów, podnóżek, model 4000, cena 2500 tel. 
551 50 05
- SPRZEDAM PONTON WĘDKARSKI, nowy z 
wytrzymałego materiału tel. 0503 857 934
- SPRZEDAM ROŻEK DO CHRZTU, raz 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 MIKROFA-
LOWĄ na chodzie. Najlepiej z terenu Wejherowa tel. 
0501 834 279
- SPRZEDAM 4 ALUFELGI, rozstaw 4x100, ET 38, 
7Jx15H2 8 - ramienne, razem z oponami 195/50/15 
komplet 1200 zł, tel. 664 929 923
- SPRZEDAM, okazyjnie chłodziarko-zamrażarkę-
,posiada 2 niezależne agregaty,kompletna, jedynie 
uszkodzony regulator temperatury chłodziarki, cena 
150 zł tel.0600243070
- ODDAM w dobre ręce udomowionego rudego kota. 
Wejherowo, tel. 607085533
- SPRZEDAM telefon komórkowy dla dzieci i nie 
tylko „ALCATEL”, 40 zł tel. 698 057 001
- KUPIĘ niedrogo szafki kuchenne lub przyjmę, z 
transportem tel. 698 057 001 
- SPRZEDAM alufelgi borbety 4x100, 225/45/16 
z oponami z szerokim rantem, komplet 1700 zł, tel. 
782 168 317
- SPRZEDAM Drzwi łazienkowe “Bulaj” 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
- TURBINĘ DO NADMUCHU paleniska kuzni, 
kompletna z małym silnikiem sprzedam tel. 058 
672 19 69
- POMPĘ DO OPRYSJIWACZA roślin, sprzedam 
tel. 058 672 19 69
- SPRZEDAM KUCHENKĘ gaz. elek. Amica + 
reduktor, stan b.dob 450 zł 511 485 822
 - SPRZEDAM części do LADy 2107 2105: silnik, 
skrzynia, most itd. cena do uzgodnienia 
tel.  058 678 02 72
- SPRZEDAM KOZĘ DOJNĄ 2-letnia cenia 200 zł 
Wejherowo, 058 678 02 72

PRACA

MOTORYZACJA

TOWARZYSKIE

INNE

- PRZYJMĘ ZIEMIĘ Z WYKOPÓW 
(Kąpino) tel. 601 225 294
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06:00     Kawa czy herbata?
08:00     Wiadomości, Pogoda
08:15     Kwadrans po ósmej;
08:30     Świnka Peppa - serial anim.
08:35     Owocowe ludki 
 -serial anim.
09:05     Moliki książkowe 
 - magazyn
09:20     Kuchcikowo 
 - pr. dla dzieci
09:35     Angielski z Jedynką
09:45     Legenda Nezha - serial
10:10     Szkoła złamanych serc
11:00     Kuchnia z Okrasą - pr. kul.
11:20     Moje smakołyki 
 - cykl dok.
11:35     Telezakupy
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes - magazyn
12:20     Plebania 
 - telenowela
13:10     Klan - telenowela 
13:35     Pekin 2008
  - Ceremonia otwarcia
17:30     Teleexpress
17:45     Celownik - magazyn
18:00     Przebojowa noc
18:05     Moda na sukces 
 - serial
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości
20:25     Kopalnie Króla Salomona  
 cz.2 - fi lm przygodowy 
22:00     Rocky V 
 - fi lm, USA 1990
23:45     Rekonstrukcja - dramat,  
 Dania 2003
01:15     Mrok - serial kryminalny
02:00     Kojak - serial, USA `77

05:45     W labiryncie 
 - serial 
06:15     Smaczne Go! 
 - magazyn kulinarny
07:00     TELEZAKUPY
07:15     Dinotopia 
 - serial przygodowy
08:00     M jak miłość - serial
08:55     Barwy szczęścia 
 - serial obyczajowy
09:55     Egzamin z życia -serial
10:45     Święta wojna - serial komediowy
11:15     Córki McLeoda
  - serial obyczajowy
12:10     Harry i Hendersonowie 
 - serial komediowy
12:35     Wyprawy Corwina 
 - fi lm dokumentalny
13:10     Kanał 
 - dramat wojenny, Polska 1956
14:50     Statek miłości - telenowela, USA
15:50     Na dobre i na złe - serial
16:50     MASH 
 - serial komediowy
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:10     Hity Kabaretu pod Wyrwigroszem 
20:00     Sopot Hit Festiwal
23:00     Pekin 2008 
 - Z olimpijskich aren
23:45     Festiwal Filmu i Sztuki 
 DWA BRZEGI
23:50     EUROexpress - magazyn
24:00     Panorama
00:20     Pocałuj mnie Tygrysie - fi lm   
 fabularny, Niemcy `01
01:45     Julia wraca do domu - dramat  
 obyczajowy, 2002)
03:40     Noc Zagadek 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

05.20     Sztukateria – magazyn 
05.45     Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa  
 Polski – Rajd Subaru
06.10     FIFA Futbol Mundial 
06.35     Muzyczne listy – magazyn muzyczny 
07.45     TV Market
08.20     Kasa Na Bank 
 – program interaktywny
09.20     Skrzydła – serial komediowy 
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     Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa  
 Polski – Rajd Subaru
14.20     Wygraj fortunę – teleturniej  
15.20     Paszport do świata mody 
 – reality show 
16.20     Pogromcy hitów
  – program rozrywkowy  
16.50     Saint – Tropez – serial obyczajowy  
18.00     mała Czarna – talk show
19.00     Adam kontra Miłosz 
 – program rozrywkowy
20.05     Ucieczka w milczenie – dramat  
 USA, 2004; reż.: Jessica  
 Sharzer; wyst.: Kristen Stewart,  
 Michael Angarano, Robert John  
 Burke, Allison Siko, D.B. Swe- 
 eney, Elizabeth Perkins, Hallee  
 Hirsh, Leslie Lyles, Steve Zahn; 
22.00     Jerycho – serial sensacyjny
23.00     Randka na zamówienie – fi lm 
 erotyczny,USA, 2005
00.45     Antykiler 2 – serial sensacyjny 
01.55     Wydarzenia, Sport, Pogoda 
02.30     Muzyczne listy – magazyn muzyczny 
03.30     Rajdowe Mistrzostwa Świata – Rajd 

05:00     Music Spot, odc.236
05:30     Wstawaj! Gramy!, odc.612
06:15     Kochanie, zmniejszyłem dzieciaki,  
 odc.14
07:15     TV Market
07:30     Wielka Wygrana, odc.306
08:25     Powrót Arabeli, odc.22
09:00     Słodkie zmartwienia, odc.35
09:30     Czarodziejki, odc.86
10:30     Beverly Hills 90210, odc.131
11:30     Zwariowany świat Malcolma, odc.92
12:00     Gorące Hawaje, odc.17
13:00     Dom nie do poznania, odc.100
14:00     Miodowe Lata, odc.56
14:45     Świat według Bundych, odc.141
15:15     Świat według Bundych, odc.142
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.1149
16:30     Tylko miłość, odc.19
17:30     Daleko od noszy, odc.134
18:00     Miodowe Lata, odc.57
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Mamuśki, odc.28
20:00     Miłość, szmaragd i krokodyl;  
 Meksyk,  USA, 1984; r. 
 Robert Zemeckis; w. Michael  
 Douglas, Kathleen Turner,  
 Danny DeVito, Norman Zack,  
 Alfonso Arau Zwariowana  
 komedia przygodowa, która  
 stała się wielkim przebojem  
 kinowym, na całym świecie. 
22:00     Studio Lotto
22:20     Jaguar; Francja, 1996; r. Francis  
 Veber; w. Jean Reno
00:30     Younggary pogromca; 1999

04:45     Uwaga! - magazyn
05:05     Telesklep
05:55     Hej-nał show 
 - program  interaktywny
06:55     Raczkujące melodyjki 
 - serial animowany 
07:50     Siłacze - Strongman 2007
08:55     W-11 Wydział Śledczy
  - serial
09:35     Telesklep
10:35     Sąd rodzinny 
 - serial dok.
11:30     Fabryka Gry 
 - pr. interaktywny
12:30     Detektywi 
 - serial dokum.
13:05     Na Wspólnej - serial obyczajowy
14:20     Prawo i bezprawie 
 - serial kryminalny
15:15     Tajniacy 
 - serial sensacyjny, USA
16:15     Rozmowy w toku 
 - talk show
17:25     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
18:25     Detektywi - serial fabularno
 - dokumentalny
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:50     Uwaga! - magazyn reporterów
20:00     Ostatni skaut - fi lm sensacyjny,  
 USA 1991
22:10     Bez przebaczenia 
 - fi lm western, USA 1992
00:45     Twarzą w twarz 
 - serial sensacyjny 
01:40     Uwaga! 
 - magazyn
02:00     Wrzuć na luz 
 - pr. interaktywny
03:00     Telesklep

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

Warunki w każdym mieście są 
takie same. Stypendia socjalne 
przyznawane są z myślą o uc-
zniach z rodzin o niskich dochod-
ach. Zgodnie z ustawą o pomocy 
społecznej dochód w rodzinie 
nie może przekraczać 351 zł na 
osobę. - Z powodu kryterium 
dochodu albo złożenia wniosku 
po terminie niektóre z ich muszą 
zostać odrzucone - przyzna-
je Beata Richter z Miejskiego 
Zespołu Obsługi Placówek 
Oświatowych w Wejherowie. 
W ubiegłym roku odrzuconych 
zostało 29 wniosków. Kolejne 
570 rodzin otrzymało wsparcie. 

W Wejherowie wnioski można 
składać w kancelari Urzędu 
Miasta na Placu Wejhera. W 
Gniewinie wnioski są przyj-
mowane w budynku przychod-
ni “BIK-Med” na ulicy Pomor-
skiej 40, w pokoju 203. - Na lis-
tach wnioskodawców są nazwis-
ka, które powtarzają się, ale są 
też nowe osoby - przyznaje Kry-

styna Labuda z gniewińskiego 
Urzędu Gminy. W tej gminie 
zmniejszyła się liczba wniosków. 
W 2006 roku było ich 207, a w 
2007 już 170. 

Także Rumia czeka na wnios-
ki od rodziców uczniów. I w 
tym mieście co roku powtarzają 
się nazwiska rodziców, którzy 
teraz, tak jak i wcześniej 
potrzebują pomocy. - Będziemy 
je rozpatrywać, gdy wszyst-
kie wnioski będą już w kom-
plecie. W ostatnie dni spływa ich 
najwięcej - mówi Krzysztof Sel-
ke, zastępca burmistrza miasta. 

W Redzie w ubiegłym roku było 
ponad 250 wniosków. Około 
200 rodziców otrzymało po-
moc. Wnioski na stypendi-
um składa się w urzedzie mia-
sta. Można je dostać również w 
sekretariatach szkół. W każdym 
mieście i gminie stypendia sz-
kolne są przyznawane dla uc-
zniów zamieszkałych na terenie 

Od 1 sierpnia br. Okręgowe Przedsiębiorstwo Ener-
getyki Cieplnej Sp. z o.o wprowadziło nowe skład-
ki opłat za ciepło, zatwierdzone Decyzją Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14.07.2008 
roku. W przypadku Wejherowa wzrost cen za cie-
pło kształtuje się poniżej infl acji. Przykładowo dla 
mieszkania o pow. 60 m kw. podwyżka w skali roku 
wyniesie ok. 50 zł. Dla porównania podwyżka za 

ciepło w podobnym mieszkaniu, ale położonym w 
Sopocie wyniesie ok. 364 zł. Na nową taryfę mają 
wpływ czynniki niezależne od OPEC takie jak: 
wzrost cen paliw, prądu oraz innych cen w gospo-
darce. Jednak koszty zależne od fi rmy, w wyniku 
oszczędności, wzrosną nieznacznie i dlatego łączne 
koszty w Wejherowie są na stałym poziomie.                                 

(WzR)

Wejherowo. Wyższe rachunki

Ciepło nieco drożej

Stypendia dla uczniów 
Kilkuset rodziców składa co roku podania o stypendia 
socjalnie dla swoich dzieci. Od teraz można składać nowe 
wnioski, na rok szkolny 2008/2009. 

gminy, gdzie ma być złożony 
wniosek. Dokumenty trzeba 
składać w urzedach. Tam też 
można otrzymać stosowny druk. 
Do wniosku trzeba dołączyc 
zaświadczenie o wysokości do-
chodów netto (już po odjęciu po-
datku) za miesiąc, który poprzed-
za złożenie wniosku. Jeśli rodzice 
korzystają z pomocy społecznej 
zamiast zaświdczenia o dochod-
ach składają zaświadczenie o ko-
rzystaniu z tej pomocy. Stypendia 
są przyznawane uczniów szkół 
podstawowych, gimnazjalnych 
oraz ponadgimnazjalnych. 
- Są to pieniądze z dotacji ce-
lowej, a więc te stypendia 
przekazywane są w formie 
podręczników i przyborów sz-
kolnych - tłumaczy Piotr Grzym-
kowski z redzkiego urzędu mia-
sta. - Rodzice otrzymują talony. 
Mogą je przeznaczyć również 
na odzież i obuwie sportowe, z 
którego dziecko będzie korzystać 
w szkole. Zakup np. spódniczki 
dla dziewczynki nie zostanie sfi -
nansowany. 
Termin składania wniosków mija 
15. września.                      (TM)
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05:30     W labiryncie - serial
06:04     Pekin 2008 - Strzelectwo, 
 Judo, Ciężary, Łuki
12:20     Harry i Hendersonowie - serial
12:45     Jesteś tym co jesz 
 - serial dok.
13:15     Znaki czasu - magazyn
13:40     Dubidu - quiz muzyczny
14:35     KabareTOP - czyli Kabaretowa
  Lista Przebojów
15:05     Statek miłości - telenowela
16:00     Na dobre i na złe 
 - serial
16:55     MASH - serial komediowy, USA
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:05     Codzienna 2 m. 3 
 - serial komediowy
19:35     Biuro kryminalne - serial
20:10     Dr House 
 - serial obyczajowy
21:00     Ofi cerowie 
 - serial kryminalny
22:00     Pekin 2008 - Z olimpijskich aren
23:00     Carlos do Carmo na Festiwalu 
 Filmu i Sztuki
24:00     Panorama
00:15     Carlos do Carmo na Festiwalu 
 Filmu i Sztuki
01:10     Korzenie Europy 
 - fi lm dokumentalny
02:10     Młodzi twórcy mistrzom 
02:35     Noc Zagadek
  - teleturniej interaktywny

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05.15     Rajdowe Mistrzostwa Świata 
 – Rajd Finlandii
06.05     Sztukateria – magazyn  
06.30     Muzyczne listy – program muzyczny 
07.40     TV Market
08.15     Kasa Na Bank
  – program interaktywny
09.15     Pokemon – serial animowany 
09.45     mała Czarna – talk show 
10.45     Być jak ona – reality show 
11.45     Sidła miłości – serial fabularny
12.45     Prawda o tygrysach 
 – fi lm dokumentalny
13.50     Kinomaniak – magazyn fi lmowy 
14.20     Wygraj fortunę – teleturniej 
15.20     Paszport do świata mody 
 – reality show 
17.20     Skrzydła – serial komediowy 
17.50     Saint – Tropez – serial obyczajowy 
19.00     Zbuntowani – serial obyczajowy 
20.00     Bogate biedaki – komedia USA,  
 1993; reż.: Penelope Spheeris;  
 wyst.: Jim Varney, Erika Ele- 
 niak, Bader 
21.55     24 godziny – serial sensacyjny 
22.55     Big Brother V
23.55     mała Czarna – talk show 
00.55     Kamieńska – serial kryminalny,  
 Rosja, 2003; reż.: Jurij Moroz;  
 wyst.: Jelena Jakowlewa, Siergiej  
 Garmasz, 
01.55     Wydarzenia, Sport, Pogoda
02.30     Muzyczne listy – program muzyczny 
03.30     Big Brother V - Extra

 
 
         
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04:45     Uwaga! - magazyn
05:05     Telesklep
05:55     Hej-nał show - pr. interaktywny
07:00     Raczkujące melodyjki 
 - serial animowany, 
07:30     Taniec z gwiazdami 
 - program rozrywkowy 
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     Napiętnowany - serial S-F, USA `02
15:15     Tajniacy - serial sensacyjny ,USA
16:15     Rozmowy w toku - talk show `07
17:25     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 - serial fabularno - dokumentalny
18:25     Detektywi - serial dokumentalny
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:50     Uwaga! magazyn reporterów
20:15     W-11 Wydział Śledczy 
 - serial dok.
20:55     Krok od domu 
 - serial kryminalny
21:55     Dowody zbrodni 
 - serial kryminalny USA
22:55     Kuba Wojewódzki 
 - talk show
23:55     Nie z tego świata
  - serial S-F, USA
00:50     Co za tydzień - magazyn
01:15     Uwaga! - magazyn
01:35     Wrzuć na luz
02:35     Telesklep

06:00     Kawa czy herbata?
08:00     Wiadomości
08:15     Kwadrans po ósmej
08:30     Świnka Peppam
  - serial anim.
08:35     Owocowe ludki 
 - serial anim.
09:05     Budzik - program dla dzieci
09:35     Krówka Mu Mu 
 - serial anim.
09:45     Na wysokiej fali - serial
10:10     Janosik - serial
11:05     Wielki świat małych  
 odkrywców
11:20     Rok w ogrodzie - magazyn
11:45     Agrobiznes - magazyn
12:00     Wiadomości
12:20     Pekin 2008 - Pływanie,  
 Żeglarstwo, Szermierka
13:55     Pekin 2008 - Siatkówka  
 kobiet: Chiny - Polska
17:00     Teleexpress
17:20     Celownik - magazyn
17:30     Przebojowa noc
17:40     Moda na sukces - serial
18:30     Śmiechu warte 
 - rozrywkowy
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości 
20:25     Cudownie ocalony 
 - komedia, Polska 2004
22:05     Kamienie śmierci 
 - serial sens.
23:00     Żądza krwi - serial 

07:00     Dzień dobry w sobotę
07:30     Rok w ogrodzie
  - mag.
08:00     Wiadomości
08:10     Do przerwy 0:1
 - serial
08:40     Ziarno 
 - magazyn
09:10     Gwiezdny Pirat 
 - serial 
09:40     Szkoła złamanych serc
10:30     Janosik - serial TVP
11:15     Zwierzęta świata 
 - serial dokumentalny
11:45     Koma. pl - magazyn
12:00     Wiadomości
12:20     Pekin 2008 - transmisja  
 - Badminton,  
 Szermierka,   
 Gimnastyka,  Pływanie 
17:00     Teleexpress 
17:15     Parada kanciarzy 
 - komedia `06
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości
20:20     Teściowie - komedia, 
 USA/Niemcy `03
22:05     Przekręt doskonały 
 - fi lm akcji, `03
23:45     W pułapce 
 - dramat, Kanada 1998
01:15     Szkoła Kochania 
 - fi lm, USA 1973
02:50     Pekin 2008 
 - studio
03:00     Pekin 2008 - transmisja  
 - Siatkówka plażowa,  
 Badminton,   
 Gimnastyka, Pływanie

07:00     Transmisja Mszy Świętej
08:00     Domisie - pr. dla dzieci
08:25     Klub przyjaciół Myszki  
 Miki
08:50     Sekretny świat misia...
09:25     Maszyna zmian - serial
09:55     Ozzie - komedia, USA `01
11:25     Tydzień - magazyn
12:00     Anioł Pański
12:20     Pekin 2008 - transmisja 
 - Judo, Szermierka,  
 Pływanie
12:55     Pekin 2008 - Piłka ręczna  
 mężczyzn: Polska -  
 Chiny
14:40     Pekin 2008 - transmisja  
 - Judo, Szermierka,  
 Pływanie, Badminton,  
 Łuki, Szermierka,  
 Pływanie
15:55     Pekin 2008 - Siatkówka  
 mężczyzn: Polska -  
 Niemcy
17:30     Teleexpress
17:50     Przebojowa noc
18:05     Hotel Pod Żyrafą 
 i Nosorożcem
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości
20:20     Wiadomość z Wietnamu 
 - dramat, USA 1993
21:55     Podwójny blef -  dramat `02
23:50     Pożegnania  - dramat ,  
 Polska `58
01:25     Dobranoc, kochana żono

05:00     Dla niesłyszących
  - Echa Panoramy
05:30     Spróbujmy razem
06:00     Pekin 2008 - studio
06:04     Pekin 2008 - Kolarstwo, Strzelectwo,  
 Gimnastyka
08:25     Pekin 2008 - Siatkówka kobiet:  
 Polska - Kuba
09:55     Pekin 2008 - Kolarstwo, Strzelectwo,  
 Gimnastyka
12:20     Zoja - cz. 1 - fi lm obyczajowy, 
 USA 1995
14:00     Familiada 
 - teleturniej
14:30     Złotopolscy 
 - telenowela
15:05     Podróże z żartem 
 - pr. rozrywkowy
16:10     Na dobre i na złe 
 - serial 
17:05     Brzydula Betty 
 - serial komediowy 
17:50     Festiwal Filmu i Sztuki 
 DWA BRZEGI
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
18:55     Tak to leciało! 
 - teleturniej
19:45     Lato do kwadratu
  - magazyn
20:00     Sopot Hit Festiwal 
23:05     Pekin 2008 - Z olimpijskich aren
23:50     Słowo na niedzielę
24:00     Panorama
00:25     Wewnętrzne zło 
 - fi lm, USA 1998
01:50     Europa da się lubić
02:35     Noc Zagadek - teleturniej   
 interaktywny

05:25     Słowo na niedzielę 
05:30     Dla niesłyszących - Kopciuszek 
06:04     Pekin 2008 - Strzelectwo, Kolarstwo,  
 Gimnastyka, Łuki
12:20     Zoja - cz. 2 - fi lm obyczajowy, 
 USA `95
13:50     Dni Konia Arabskiego 
 - Janów Podlaski 2008
14:00     Familiada - teleturniej
14:30     Złotopolscy 
 - telenowela
15:05     Szansa na Sukces
16:05     Dni Konia Arabskiego 
 - Janów Podlaski 2008
16:10     Na dobre i na złe - serial
17:10     Brzydula Betty - serial komediowy
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:00     Pekin 2008 - Z olimpijskich aren
19:50     Lato do kwadratu 
 - magazyn
20:10     Oczy Angeli 
 - serial kryminalny
21:00     Urok zbrodni - fi lm sensacyjny, 
 USA/Kanada `06
22:40     Magazyn Extraklasy
23:40     Wakacyjne Ulice Kultury
  - magazyn
24:00     Panorama;
00:25     Sophie Solomon 
 - koncert
01:20     Przejrzeć Harry’ego - komedia, 
 USA `97
02:55     Noc Zagadek 
 - teleturniej interaktywny

05.40     Sztukateria – magazyn  
06.05     VIP – reality show 
06.35     Kinomaniak – magazyn fi lmowy 
07.05     Dekoratornia – magazyn  
07.35     Pokemon  – serial animowany 
08.35     Nieposkromiona Australia 
 – serial dokumentalny . 
09.05     Czerwony Kapturek – fi lm przy 
 godowy USA/Izrael, 1989; reż.:  
 Adam Brooks; wyst.: Amelia  
 Shankley, Isabella Rossellini,  
 Craig T. Nelson, Rocco Sisto,  
 Helen Glazary
10.50     Idol – reality show 
11.50     Kinomaniak – magazyn fi lmowy 
12.20     Dekoratornia – magazyn  
12.50     Zamiana Żon – reality show
13.55     Prawda o tygrysach 
 – fi lm dokumentalny
15.00     Detektyw Extralarge: Zabójca z  
 Miami – fi lm kryminalny  USA/ 
 WŁOCHY/NIEMCY 1991, reż.:  
 Enzo G. Castellari; wyst.: Bud  
 Spencer, Philip Michael Thomas
17.00     Trampolina – reality show 
18.00     Idol – reality show                           
19.00     Big Brother – Omnibus
20.00     Zamiana Żon – reality show
21.05     Desperados – western USA, 1969;  
 reż.: Henry Levin; wyst.: Vince  
 Edwards, Jack Palance, George  
 Maharis, Neville Brand
23.00     Antykiler – serial sensacyjny
00.10     Kamieńska – serial kryminalny
01.10     Wydarzenia, Sport, Pogoda 

05.25     Sztukateria – magazyn  
05.50     Kinomaniak – magazyn fi lmowy 
06.15     Dekoratornia – magazyn  
06.45     Rajdowe Mistrzostwa Świata 
 – Rajd Finlandii
07.45     V-max – magazyn motoryzacyjny 
08.15     Pokemon – serial animowany 
09.15     Buffy postrach wampirów – czarna  
 komedia USA, 1992; reż.: Fran  
 Rubel Kuzui; wyst.: Kristy  
 Swanson, Donald Sutherland,  
 Luke Perry, Paul Reubens, Rutger  
 Hauer; 
11.00     Idol – reality show 
12.00     mała Czarna – talk show 
13.00     VIP – magazyn kulturalny 
13.30     Dekoratornia – magazyn  
14.00     Rajdowe Mistrzostwa Świata 
 – Rajd Finlandii
15.00     Detektyw Extralarge: Ruchomy cel 
 – fi lm kryminalny USA/  
 WŁOCHY/NIEMCY 1990, reż.: 
 Enzo G. Castellari; wyst.:  
 Bud Spencer, Philip Michael  
 Thomas, Lou Bedford
17.00     Trampolina – reality show 
18.00     Idol – reality show                           
19.00     Big Brother – Omnibus
20.00     Karate Kid – fi lm sensacyjny USA,  
 1984; reż.: John G. Avildsen;  
 wyst.: Ralph Macchio, Pat Morita,  
 Elisabeth Shue, Martin Kove,  
 Randee Heller; 
22.40     Kamieńska – serial kryminalny 
23.40     Zdradzona piękność – fi lm dla  
 dorosłych USA
01.50     Wydarzenia, Sport, Pogoda 
02.30     VIP – reality show 
03.00     Rolling Stones – Truth & Lies – pro-

05:30     Wstawaj! Gramy!, odc.613
06:15     Power Rangers , odc.336
06:45     Power Rangers , odc.337
07:15     Przygody w siodle, odc.31
07:45     Przygody w siodle, odc.32
08:15     Hugo, odc.164
08:45     Gwiezdny cyrk, odc.6
10:45     Wirtuoz na boisku; USA, 1996; r.  
 René Bonniere
12:45     Czarodziejki, odc.108
13:45     Dom nie do poznania, odc.121
14:45     SIĘ KRĘCI, odc.74
15:45     Umieram z głodu; Francja, 2001; r.  
 Florence Quentin; w. Catherine  
 Jacob
17:45     Rodzina zastępcza, odc.241
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Spadkobiercy, odc.11
20:00     Klejnot Nilu; USA, 1985; r. Lewis  
 Teague; w. Michael Douglas
22:00     Studio Lotto
22:25     Nieśmiertelny 4: Ostatnia rozgrywka;  
 USA, 2000; r. Douglas   
 Aarniokoski
00:35     Timecode; USA, 2000; r. Mike  
 Figgis; w. Xander Berkeley, Kyle  
 MacLachlan, Salma Hayek, 
 Saffron Burrows, Steven   
 Weber, Holly Hunter, Stellan  
 Skarsgard Komediodramat. Cztery 
 wersje tych samych wydarzeń,  
 rozgrywających się w tym samym  
 czasie i w tym samym miejscu,  
 ale widzianych oczami różnych 
 bohaterów. 
02:35     Ale kasa, odc.48
03:35     Zakazana kamera, odc.131

05:30     Wstawaj! Gramy!, odc.614
06:15     Piotruś Pan i piraci, odc.56
06:45     Piotruś Pan i piraci, odc.57
07:15     Monster Warriors, odc.16
07:45     Power Rangers, odc.11
08:15     Power Rangers, odc.12
08:45     Dzika Afryka, odc.11
09:45     Rodzina zastępcza, odc.241
10:45     Nuklearna bestia; USA, 1998; r. Brian  
 Trenchard-Smith; w. Cindy Pickett
12:35     Dogonić słońce; USA, 1996; 
 r. Charles T. Kanganis
14:45     Powrót do Sandin; Niemcy, 2002
16:45     Halo, Hans!, odc.9
17:45     Rodzina zastępcza, odc.242
 - serial
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Spadkobiercy, odc.12
20:00     CSI: Kryminalne zagadki Miami,  
 odc.108
21:00     Wzór, odc.5
22:00     Studio Lotto
22:05     Kości, odc.21
23:05     Prawo miasta odc.90’, odc.1   
 To wielowątkowa opowieść  
 sensacyjno-kryminalna.  
 Skomplikowana fabuła powoli  
 wciąga widza w świat zbrodni i  
 kłamstwa, gdzie wygrać mogą  
 tylko prawdziwi bohaterowie. 
01:05     Magazyn sportowy
03:05     Zakazana kamera, odc.132
04:40     TV MARKET

05:45     Uwaga! - magazyn 
06:05     Telesklep
08:05     Raczkujące melodyjki 
 - serial animowany
09:00     Druga Twarz - reality show
10:05     Projekt plaża
10:40     Pascal: po prostu gotuj
11:15     Sopot Festival - Bajm 2005
11:50     Superniania 2007
12:50     Na Wspólnej 
 - serial obyczajowy
14:10     You can dance - Po prostu tańcz!
15:50     Siłacze - Strongman 2007
17:00     Prawem na lewo 
 - komedia, USA 1997
19:00     Fakty, Sport, Pogoda 
19:45     Uwaga! 
 - magazyn reporterów
20:00     Niania 
 - serial komediowy
21:10     Film oparty na bestsellerowej  
 powieści Sebastiana Jungera.  
 Jest to opowieść o ludziach, 
 którzy codziennie ryzykują  
 swoje życie ratując statki  
 przed niszczącymi siłami  
 natury. Jesienią 1991 roku  
 morze przynosi im największe,  
 jak dotąd, wyzwanie w   
 postaci trzech jednoczesnych  
 huraganów tworzących   
 najpotężniejszy sztorm w  
 nowożytnej historii. 
23:50     Ukryty 
 - fi lm horror, USA 1987
01:40     Kuba Wojewódzki 
 - talk show
02:35     Uwaga! - magazyn
02:55     Telesklep

05:45     Uwaga! 
 - magazyn
06:05     Telesklep
08:05     Raczkujące melodyjki 
 - serial animowany
09:05     Superniania 
 - reality show `07 
10:05     Projekt plaża
10:40     Obywatele prezydenci 
 - komedia, USA 1996
12:45     Miłość jak narkotyk 
 - komedia, USA 1997
14:45     Teraz albo nigdy 
 - serial obyczajowy
15:45     Co za tydzień
  - magazyn
16:10     Hela w opałach 
 - serial komedia, Polska 2007
16:45     Szymon Majewski Show
  - pr. rozrywkowy
17:50     Niania - serial komediowy
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:45     Uwaga! 
 - magazyn
20:00     Komedia małżeńska 
 - komedia, Polska 1994
22:05     Twarzą w twarz - serial 
 obyczajowo - sensacyjny
23:00     Seks w wielkim mieście 
 - serial obyczajowy
00:10     Pod ochroną 
 - fi lm sensacyjny, USA 1999
02:05     Uwaga! 
 - magazyn
02:25     Telesklep

05:00     Music Spot, odc.237
05:30     Wstawaj! Gramy!, odc.615
06:15     Kochanie, zmniejszyłem dzieciaki,  
 odc.15
07:15     TV Market
07:30     Wielka Wygrana, odc.307
08:25     Powrót Arabeli, odc.23
09:00     Słodkie zmartwienia, odc.36
09:30     Czarodziejki, odc.87
10:30     Beverly Hills 90210, odc.132
11:30     Zwariowany świat Malcolma, odc.93
12:00     Gorące Hawaje, odc.18
13:00     Dom nie do poznania, odc.101
14:00     Miodowe Lata, odc.57
14:45     Świat według Bundych, odc.143
15:15     Świat według Bundych, odc.144
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.1150
16:30     Tylko miłość, odc.20
17:30     Daleko od noszy, odc.135
18:00     Miodowe Lata, odc.58
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Świat według Kiepskich, odc.93
20:00     CSI: Kryminalne zagadki Nowego  
 Jorku, odc.30
21:00     MEHA HIT - Misja na Marsa;  
 USA, 2000; r. Brian De Palma;  
 w. Gary Sinise, Connie Nielsen, 
22:00     Studio Lotto
23:30     Nieustraszeni Sezon 3, odc.52
01:00     Fala zbrodni, odc.25

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN
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04:45     Uwaga! -magazyn
05:05     Telesklep
05:55     Hej-nał show - pr. rozrywkowy
06:55     Co nowego u Scooby-ego? 
 - serial animowany
07:50     Szymon Majewski Show 
 - pr. rozr.
08:55     W-11 Wydział Śledczy 
 - serial
09:35     Telesklep
10:35     Sędzia Anna Maria Wesołowska
11:30     Fabryka Gry - pr. interaktywny
12:30     Detektywi 
 - serial dokumentalny
13:05     Na Wspólnej 
 - serial obyczajowy
14:20     Napiętnowany - serial S-F `02
15:15     Tajniacy 
 - serial sensacyjny `03
16:15     Rozmowy w toku 
 - talk show `07
17:25     Sędzia Anna Maria Wesołowska
18:25     Detektywi - serial fabularno
 - dokumentalny
19:00     Fakty, Sport, Pogoda 
19:50     Uwaga! - magazyn reporterów
20:15     Dziewczyna do towarzystwa 
 - fi lm sensacyjny, USA `96
22:10     Teraz albo nigdy 
 - serial obyczajowy
00:10     Krok od domu
  - serial kryminalny 
01:00     Uwaga! - magazyn
01:20     Wrzuć na luz - pr. rozrywkowy

05:30     W labiryncie - serial
06:04     Pekin 2008 - Strzelectwo, Judo,  
 Szermierka, Tenis, Zapasy,  
 Kajakarstwo, Łuki
08:25     Pekin 2008 
 - Siatkówka mężczyzn:   
 Polska - Serbia
12:20     Harry i Hendersonowie 
 - serial komediowy
12:45     Wyprawy Corwina 
 - serial dok.
13:25     Irena do domu 
 - komedia, Polska 1955
15:00     Statek miłości 
 - telenowela 
15:55     Czarne chmury 
 - serial
16:55     MASH - serial komediowy 
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:05     Codzienna 2 m. 3 
 - serial komediowy
19:35     Biuro kryminalne
  - serial 
21:40     Pekin 2008 
 - Z olimpijskich aren
22:30     Hotel Babylon - serial
01:35     Miasteczko Twin Peaks 
 - serial kryminalny
02:25     Wiedźmin 
 - serial fantastyczno-przygodowy
03:15     Noc Zagadek 
 - teleturniej interaktywny
04:15     Zakończenie dnia

06:15     Kawa czy herbata? 
08:00     Wiadomości
08:15     Kwadrans po ósmej
08:30     Świnka Peppa
 - serial animowany
08:35     Karrypel kontra Groszki 
09:00     Jedynkowe Przedszkole 
09:30     Fifi  - serial animowany
09:50     Lilli czarodziejka 
 - serial animowany
10:15     Szkoła złamanych serc
11:05     W-skersi 
11:25     Zwierzowiec - Dziecko 
 i własny pies
11:40     Był taki dzień - 14 sierpnia
11:45     Agrobiznes - magazyn
12:00     Wiadomości
12:20     Pekin 2008 - transmisja
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
20:25     Budząc zmarłych 
 - serial kryminalny
22:25     Sprawa dla reportera
23:00     Zbrodnia w moim domu
 - fi lm fabularny, 2006
00:35     Pogoda dla kierowców
00:35     Zagubieni II - serial 
01:20     Narzeczona bez posagu 
 - serial

06:00     Kawa czy herbata?
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
11:05     Szansa na życie - magazyn 
11:20     Borem, lasem...
 - mag. przyrod.
11:45     Agrobiznes 
 - magazyn 
12:00     Wiadomości
12:20     Pekin 2008 - Judo, Tenis,  
 Pływanie, Boks,  
 Szermierka, Żeglarstwo
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 
 - serial animowany
19:30     Wiadomości
20:25     Cudotwórca -
  fi lm, USA 1998
22:25     Misja specjalna 
 - mag. śledczy
22:55     Kamienie śmierci 
 - serial
23:45     Detektyw Foyle
  - serial krym.
01:25     Kojak - serial, USA
03:05     Pekin 2008 - Zapasy,  
 Szermierka, Tenis  
 stołowy, Badminton,  
 Pływanie

 

05:15     W labiryncie - serial 
05:45     Pekin 2008 
 - Siatkówka mężczyzn: 
 Egipt - Polska
09:35     Pekin 2008 
 - Piłka ręczna mężczyzn:  
 Hiszpania - Polska 
12:20     Nasza Redakcja - reportaż
12:45     Dziewczynka, która nigdy nic nie  
 jadła - fi lm dokumentalny
13:35     Początek drogi 
 - fi lm dokumentalny
14:10     Dubidu 
 - quiz muzyczny
15:05     Statek miłości 
 - telenowela, USA 
15:55     Czarne chmury 
 - serial
16:55     MASH 
 - serial komediowy 
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:05     Codzienna 2 m. 3 
 - serial kom.
19:35     Biuro kryminalne - serial 
20:10     Dr House 
 - serial obyczajowy
21:00     Ofi cerowie 
 - serial kryminalny
22:00     Pekin 2008 
 - Z olimpijskich aren
23:05     Kabaretowa Scena Dwójki
24:00     Panorama
00:15     Mężowie i żony -
  komedia , USA 1992
02:05     Biuro kryminalne 
 - serial
02:50     Noc Zagadek 
 - teleturniej interaktywny

06:00     Kawa czy herbata?
08:00     Wiadomości
08:15     Kwadrans po ósmej
08:30     Świnka Peppa 
 - serial animowany
08:35     Owocowe ludki 
 - serial animowany
09:05     Domisie 
 - program dla dzieci
09:30     Baranek Shaun 
 - serial animowany
09:40     Olimpiada Bolka i Lolka
09:50     Na wysokiej fali - serial
10:20     Szkoła złamanych serc
11:05     Kwadrans na kawę
11:25     Podróżnik  - Kuala Lumpur
11:45     Agrobiznes
12:00     Wiadomości
12:20     Pekin 2008 - Judo,  
 Pływanie, Zapasy, Boks,  
 Tenis
15:55     Pekin 2008 - Siatkówka  
 kobiet: Polska - Japonia
17:30     Teleexpress
17:50     Celownik - magazyn
18:00     Moda na sukces - serial
19:00     Wieczorynka - Sąsiedzi 
19:05     Wieczorynka
19:30     Wiadomości
20:25     Miejsce matki 
 - dramat, USA 2000
22:00     Rudowłosa Sonja 
 - baśń fi lmowa, `85
23:30     Wszyscy jesteśmy z węgla 
 - fi lm dokumentalny

05:25     W labiryncie - serial
06:04     Pekin 2008 - Judo, Boks, Zapasy,  
 Kolarstwo, Tenis stołowy, Tenis
12:20     Harry i Hendersonowie 
 - serial komediowy 
12:50     Siły pierwotne 
 - serial, Wlk. Bryt.
13:40     Wojskowych orkiestr czar
14:00     Dubidu
  - quiz muzyczny
14:55     Statek miłości 
 - telenowela 
15:55     Czarne chmury 
 - serial 
16:55     MASH - serial, USA 
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:05     Codzienna 2 m. 3 
 - serial komediowy
19:35     Biuro kryminalne - serial TVP
20:10     Dr House 
 - serial obyczajowy 
21:00     Ofi cerowie 
 - serial kryminalny
22:00     Pekin 2008 
 - Z olimpijskich aren
23:05     Pojedynek nie na żarty 
 - Łowcy. B/Grupa Mo Carta
24:00     Panorama
00:15     Morderstwo na cienistym wzgórzu 
 - fi lm sensacyjny, USA 1999
01:50     Europa da się lubić
02:35     Noc Zagadek
  - teleturniej interaktywny
03:40     Zakończenie dnia

05.20     Sztukateria – magazyn  
05.45     V-max – magazyn 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     Skrzydła 
 – serial komediowy 
09.50     Zbuntowani 
 – serial obyczajowy 
10.50     Być jak ona 
 – reality show 
11.50     Sidła miłości – serial fabularny
12.50     Trampolina – reality show
13.50     V-max – magazyn motoryzacyjny 
14.20     Wygraj fortunę – teleturniej 
15.20     Być jak ona – 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     Weekend - thiller USA, 2004; reż.:  
 Fabien Pruvot; wyst.: Eric  
 Roberts, Robert Miano, Al  
 Sapienza, John Castellanos,  
 April Fissell, Cyrielle Claire,  
 Eliza Roberts, Jennifer Farrell,  
 Michael Biscoe; 
21.55     24 godziny – serial sensacyjny 
22.55     Big Brother V - Show
00.35     mała Czarna – talk show 
01.35     Kamieńska – serial kryminalny 
02.35     Wydarzenia, Sport, Pogoda
03.10     Muzyczne listy – magazyn muzyczny 
04.00     Big Brother V - Extra
04.30     Drogówka – magazyn policyjny 

05.20     Sztukateria – magazyn  
05.45     Dekoratornia – magazyn  
06.10     Ręce, które leczą 
06.35     Muzyczne listy – program muzyczny 
07.45     TV Market
08.20     Kasa Na Bank 
 – program interaktywny
09.20     Skrzydła – serial komediowy 
09.50     Zbuntowani – serial obyczajowy 
10.50     Być jak ona – reality show 
11.50     Sidła miłości – serial fabularny
12.50     Trampolina – reality show 
13.50     VIP – magazyn kulturalny  
14.20     Wygraj fortunę – teleturniej 
15.20     Być jak ona – 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     Tajemnica lotu 323 – dramat USA,  
 2004; reż.: Jeff Bleckner; wyst.:  
 Noah Beggs, Doron Bell, Darcy  
 Belsher, Meghan Black, Fulvio  
 Cecere, Anne Marie Loder,  
 Benita Ha, Bernard Cuffl ing,  
 Brett Cullen, Catherine Lough  
 Haggquist, Deanna Milligan
21.50     24 godziny – serial sensacyjny 
22.50     Big Brother V - Ring
00.55     mała Czarna – talk show 
01.55     Reporterzy w Iraku: Ruchomy cel 
 – fi lm dokumentalny 
02.55     Wydarzenia, Sport, Pogoda
03.30     Muzyczne listy – program muzyczny 
04.20     Big Brother V – Prosto z domu

05.20     Sztukateria – magazyn  
05.45     VIP – magazyn kulturalny 
06.10     FIFA Futbol Mundial
06.35     Muzyczne listy – program muzyczny 
07.45     TV Market
08.20     Kasa Na Bank 
 – program interaktywny
09.20     Skrzydła – serial komediowy 
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     Być jak ona – reality show 
16.20     Skrzydła – serial komediowy USA,  
 1992 r.; wyst.: Timothy Daly(Joe),  
 Steven Weber(Brian), Crystal 
16.50     Saint -  Tropez – serial obyczajowy
18.00     mała Czarna – talk show
19.00     Zbuntowani – serial obyczajowy 
20.00     Pracująca dziewczyna – komedia  
 USA, 1988; reż.: Mike Nichols;  
 wyst.: Melanie Griffi th, Har- 
 rison Ford, Sigurney Weaver
22.25     Komisarz Rex – serial kryminalny
23.25     Big Brother V 
00.25     mała Czarna – talk show 
01.25     D - jak Deshu – fi lm gangsterski  
 Indie, 2005; reż.: Vishram  
 Sawant; wyst.: Randeep Hooda,  
 Chunky Pandey, Goga Kapoor
03.30     Wydarzenia, Sport, Pogoda 

05:00     Music Spot, odc.238
05:30     Wstawaj! Gramy!, odc.616
06:15     Kochanie, zmniejszyłem dzieciaki,  
 odc.16
07:15     TV Market
07:30     Wielka Wygrana, odc.308
08:25     Powrót Arabeli, odc.24
09:00     Słodkie zmartwienia, odc.37
09:30     Czarodziejki, odc.88
10:30     Beverly Hills 90210, odc.133
11:30     Zwariowany świat Malcolma, odc.94
12:00     Gorące Hawaje, odc.19
13:00     Dom nie do poznania, odc.102
14:00     Miodowe Lata, odc.58
14:45     Świat według Bundych, odc.145
15:15     Świat według Bundych, odc.146
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.1151
16:30     Tylko miłość, odc.21
17:30     Daleko od noszy, odc.136
18:00     Miodowe Lata, odc.59
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Świat według Kiepskich, odc.94
20:00     CSI: Kryminalne zagadki Nowego  
 Jorku, odc.31
21:00     Przyjaciółka na śmierć i życie
22:00     Studio Lotto
23:00     Nieustraszeni Sezon 3, odc.53
00:00     Fala zbrodni, odc.26 Polska, 2004; 
 r. Krzysztof Lang Koszmarne  
 odkrycie w lesie na południu  
 kraju – dziewięć martwych  
 młodych kobiet w większości  
 pochodzenia azjatyckiego. 
01:00     Ale kasa, odc.49
02:00     Zakazana kamera, odc.134

05:00     Music Spot, odc.239
05:30     Wstawaj! Gramy!, odc.617
06:15     Kochanie, zmniejszyłem dzieciaki
07:15     TV Market
07:30     Wielka Wygrana, odc.309
08:25     Powrót Arabeli, odc.25
09:00     Słodkie zmartwienia, odc.38
09:30     Czarodziejki, odc.89
10:30     Beverly Hills 90210, odc.134
11:30     Zwariowany świat Malcolma, odc.95
12:00     Gorące Hawaje, odc.20
13:00     Dom nie do poznania, odc.103
14:00     Miodowe Lata, odc.59
14:45     Świat według Bundych, odc.147
15:15     Świat według Bundych, odc.148
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.1152
16:30     Tylko miłość, odc.22
17:30     Daleko od noszy, odc.137
18:00     Miodowe Lata, odc.60
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Świat według Kiepskich, odc.95
20:00     CSI: Kryminalne zagadki Nowego  
 Jorku, odc.32
21:00     Skradzione serca; USA, 1996; r. Bill 
 Bennett; w. Denis Leary, Jona- 
 than Tucker, Mike Starr, Ste- 
 phen Dillane, Yaphet Kotto, San 
 dra Bullock Komedia romanty-
 czna z Sandrą Bullock w roli  
 głównej.
22:00     Studio Lotto

05:00     Music Spot, odc.240
05:30     Wstawaj! Gramy!, odc.618
06:15     Kochanie, zmniejszyłem dzieciaki,  
 odc.18
07:15     TV Market
07:30     Wielka Wygrana, odc.310
08:25     Powrót Arabeli, odc.26
09:00     Słodkie zmartwienia, odc.39
09:30     Czarodziejki, odc.90
10:30     Beverly Hills 90210, odc.135
11:30     Zwariowany świat Malcolma, odc.96
12:00     Gorące Hawaje, odc.21
13:00     Dom nie do poznania, odc.104
14:00     Miodowe Lata, odc.60
14:45     Świat według Bundych, odc.149
15:15     Świat według Bundych, odc.150
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.1153
16:30     Tylko miłość, odc.23
17:30     Daleko od noszy, odc.138
18:00     Miodowe Lata, odc.61
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Świat według Kiepskich, odc.98
20:00     Skazany na śmierć, odc.35
21:00     Skazany na śmierć, odc.36
22:00     Studio Lotto
22:05     Złe towarzystwo; USA, 1995; r.  
 Damian Harris; w. Ellen Barkin, 
 Laurence Fishburne
00:25     Fala zbrodni, odc.28
01:25     Ale kasa, odc.51

04:45     Uwaga! - magazyn
05:05     Telesklep
05:55     Hej-nał show - pr. interaktywny
06:55     Raczkujące melodyjki 
 - serial animowany 
07:50     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     Napiętnowany 
 - serial S-F, USA,
15:15     Tajniacy - serial sensacyjny
16:15     Rozmowy w toku 
 - talk show `07
17:25     Sąd rodzinny - serial dokum.
18:25     Detektywi - serial fabularno 
 - dokumentalny
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:50     Uwaga! 
 - magazyn reporterów
20:15     W-11 Wydział Śledczy
 - serial dok.
20:55     Kryminalni 
 - serial kryminalny 
21:55     Detektyw Monk 
 - serial, USA
22:55     Szymon Majewski Show 
 - rozrywkowy
00:00     Projekt plaża - nocą 
00:30     Uwaga! - magazyn
00:50     Wrzuć na luz 
 - rozrywkowy
01:50     Telesklep

04:45     Uwaga! - magazyn
05:05     Telesklep
05:55     Hej-nał show - pr. rozrywkowy
06:55     Co nowego u Scooby-ego? 
 - serial animowany;
07:50     Druga Twarz - reality show
08:55     W-11 Wydział Śledczy 
 - serial dok.
09:35     Telesklep
10:35     Sąd rodzinny 
 - serial dok.
11:30     Fabryka Gry 
 - pr. interaktywny
12:30     Detektywi
  - serial dokumentalny
13:05     Na Wspólnej
  - serial, Polska `08
14:20     Napiętnowany 
 - serial S-F, USA
15:15     Tajniacy 
 - serial, USA 2003
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! - magazyn reporterów
20:15     W-11 Wydział Śledczy - serial dok.
20:55     Samotny Wilk McQuade 
 - fi lm sensacyjny, USA `83
23:10     Nagłe zderzenie 
 - fi lm sensacyjny, USA 1983
01:30     Uwaga! - magazyn
01:50     Wrzuć na luz
02:50     Telesklep

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN
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