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Fałszywy policjant - prawdziwe straty str. 4

POCISK W PIERSI OD 60 LAT
"Ona też pewnie się ru-
sza, tak jak i ja" - mówi 
pan Hieronim z Podla-
sia. Ona to znaczy kula, 
a właściwie pocisk, któ-
ry niegdyś przebił plecy 
i utkwił w piersi wów-
czas zaledwie 20 letnie-
go pana Hieronima. 
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Pan Hieronim pokazuje zdjęcie rentgenowskie z tkwiącą w jego piersi kulą.

Przez 25 lat prowadził jed-
ną z rumskich aptek, wcze-
śniej poznał żonę i wspólnie 
zamieszkali w Wejherowie, 
przeżywając życie zgodnie z 
zasadą: „nie czyń bliźniemu 
swemu co tobie nie miłe”. 
Opieka nad schorowaną 
żoną to dzisiaj największe 
wyzwanie i obowiązek jaki 
spoczywa na barkach pana 
Hieronima. O tym jak uszedł 
z życiem po postrzale wła-
ściwie nikomu już nie opo-
wiada, choć zapomnieć się 
nie da.                     Str. 3

Kierowca z Choczewa zo-
stał złapany w Gniewinie. 
Skoda felicja, którą jechał, 
została odholowana, a pra-
wo jazdy kierowcy zabra-
ne. Badanie wykazało, że 
we krwi ma 2,5 promila al-

koholu. To prawie tyle, co 
u rekordzisty wśród zatrzy-
manych w weekend na dro-
gach powiatu wejherow-
skiego kierowców. 
- Tylko w ciągu weekendu 
zatrzymaliśmy aż 6 osób, 

które prowadziły pod wpły-
wem alkoholu – mówi mł. 
aspirant Anetta Potrykus 
z wejherowskiej policji. - 
Badania wykazywały od 
0,5 do ponad 2,5 promila w 
wydychanym powietrzu. 

Znowu pijani na drogach 
Pijany kierowca w Gniewinie obrzucił kontrolujących go policjantów wy-
zwiskami. Ponad 2 promile we krwi nie przeszkodziło mu też stwierdzić, że 
ta kontrola źle się skończy... ale dla policjantów. Rekordzista, miesz-

kaniec gminy Luzino, 
prowadził... traktor. 
Inny kierowca, dla 
odmiany roweru, miał 
we krwi 2,08 promila. 
Teraz nietrzeźwym 
grozi do 2 lat więzie-
nia.                   (TM)

Wakacyjna przygoda w Wilnie
Dzięki inicjatywie 
Rady Osiedla 
Sucharskiego w 
Wejherowie, jego 
mieszkańcy mogli 
wyjechać na cztery 
dni do bajkowego 
Wilna.             str. 5

Koncert w Żarnowcu
Przez 8 minionych 
niedziel żarnowiecki 
kościół wypełnia-
ła muzyka – ta z 
kategorii najbardziej 
wzniosłych, organo-
wych tonów. Wczoraj 
niestety już po raz 
ostatni w tym roku.

Str. 7

Ten jubileuszowy 
festiwal z pewnością 
na długo pozostanie w 
pamięci kilku tysięcy 
„szczęśliwców”, 
którym to udało 
się załapać na 
sprzedane w ciągu 
dwóch godzin od 
chwili otwarcia 
kas blisko 9 tys. 
biletów. Stanie się to 
jednak za przyczyną 
żenująco niskiego 
poziomu pierwszego 
dnia imprezy, gdyż 
starujący w konkursie 
wykonawcy 
niemiłosiernie 
fałszowali...

Str. 8/9
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Niezbędnik 
telefoniczny 

- zachowaj -

Pogotowie
WEJHEROWO

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

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

Lekarz wojewódzki 
(058) 301-73-44

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

0601-408-183

Policja
WEJHEROWO

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

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

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

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

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

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

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

Od piątku do piątku
Piątek 29.08.2008 r.
9.00 Turniej Tenisa Ziemnego - Rumia, korty TKKF
Sobota 30.08.2008 r.
16.30 festyn rodzinno-rozrywkowy - Rumia, park przy ul. 
Filtrowej
18.00 koncert grupy Detko Band - Wejherowo, Park
19.00 koncert „Total Chaos” - Gdynia, klub „Ucho”
Niedziela 31.08.2008 r.
13.15 „Dożynki 2008” - Luzino
16.00 koncert Big Bandu Ireneusza Stromskiego - Gdynia, 
Kamienna Góra
18.00 koncert grupy country „Czas na Grass” - Wejherowo, 
Plac Wejhera
18.00 „Pożegnanie lata” - Reda, plac przy ul. Łąkowej
Poniedziałek 1.09.2008 r.
8.00 inauguracja roku szkolnego - WSZĘDZIE!
Środa 3.09.2008 r.
17.00 wykład Stefana Chwina o Miłoszu i Herbercie - Wejhe-
rowo, biblioteka
Piątek 5.09.2008 r.
17.00 warsztaty literackie dla wszystkich - Wejherowo, 
biblioteka
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PRYWATNE LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dla DOROSŁYCH

84 – 200 WEJHEROWO    Os. 1000-lecia PP 15    
tel. 058-672-20-10   wew. 48 
 www.prywatneliceum.yoyo.pl

Matura w 2 i 3 lata.
Trwa nabór.  Zapraszamy!

Wójt Gminy Linia
ogłasza

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości niezabudowanej oznaczonej 

w ewidencji gruntów jako:

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

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 44.000zł – netto

Przetarg odbędzie się w dniu 3 października 2008 roku w sali posiedzeń 
Urzędu Gminy Linia o godzinie 10ºº.

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

OGŁOSZENIE

Sobotni wypadek miał miej-
sce na drodze w lesie, która 
prowadziła do jeziora Cho-
czewo. 27-letni mężczy-
zna, który kierował quadem 
przebił się przez zarośla i 
wjechał w drzewo. 
Raptem tydzień wcześniej 
doszło do innego wypadku 
na terenie Choczewa. Kie-
rowca mercedesa stracił pa-
nowanie nad samochodem i 
wjechał w nadjeżdżającego 
motocyklistę. Obcokrajo-
wiec, który kierował moto-
cyklem, zginął na miejscu. 

(td)

W drzewo

NIETOPERZE W KOŚCIELE 
PW. ŚWIĘTEJ TRÓJCY

Nietoperze. O ironio w ko-
ścielnej wieży. W kulturze 
chrześcijańskiej, ale nie tyl-
ko, postrzegane były jako 
istoty demoniczne, wciele-
nie czarów, śmierci i nie-
szczęścia. 
Ale nie wejherowskie noc-
ki duże są powodem. Te 

nikomu nie przeszkadza-
jąc za lokum wybrały sobie 
strych w wieży kościoła św. 
Trójcy. Od jakiegoś czasu 
są obiektem zainteresowań 
młodych naukowców. 
Ten gatunek jest najdalej 
wysuniętym na północ ga-
tunkiem nietoperza. Wybór 

Niewielu mieszkańców Wejherowa wie, ze na jed-
nej z kościelnych wież w mieście zadomowili się 
nietypowi goście. 

który padł na wejherowską 
kościelną wieżę, naukowcy 
określają mianem ewene-
mentu na skalę europejską. 
Skoro wiec już wiemy ze są, 
warto obalić kilka krzyw-
dzących je mitów. Otóż - nie 
atakują ludzi, nie piją krwi, 
nie wplątują się we włosy 
Wręcz odwrotnie. Z ich 
obecności płyną też pewne 
korzyści. 
Niestety, póki co pozosta-
je nam jedynie o naszych 
wejherowskich nockach po-
rozmawiać. Wizyty nie są 
wskazane. 
A tego byśmy raczej nie 
chcieli. Wejherowo ma 
swojego Jakuba Wejhera, 
ma też wspaniałą kalwarie i 
kontrowersyjny czołg. Teraz 
ma również trochę egzotyk 
i- owiane tajemnicą latają-
ce istoty, które z niewiado-
mych przyczyn i przekornie 
zdecydowały się zamiesz-
kać w wieży świątyni.

(TTM)
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Kierowca quada z nie-
wyjaśnionych jeszcze 
przyczyn zjechał z dro-
gi prosto w drzewo. W 
ciężkim stanie trafi ł do 
Szpitala Specjalistycz-
nego w Wejherowie.

ZATRUDNIMY

SERWISANTA - ELEKTRONIKA
DROBNEGO SPRZĘTU AGD I RTV

WYMAGANIA:
wykształcenie średnie lub wyższe techniczne,
osoba niepaląca,
zaangażowanie, entuzjazm, gotowość uczenia się,
mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,
bardzo dobra organizacja pracy,
samodzielność i kreatywność,
sumienność, dokładność i komunikatywność.

OFERUJEMY:
stałą pracę na umowę o pracę,
atrakcyjny system wynagrodzeń,
pracę w młodym zespole,
pracę jednozmianową od poniedziałku do piątku,

Prosimy o dopisanie klauzuli: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekruta-

cji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. nr 133, poz. 883).”

PRZYJMUJEMY WYŁĄCZNIE PISEMNE OFERTY. 
Aplikacja powinna zawierać: c.v., list motywacyjny, świadec-
two ukończenia szkoły potwierdzające kwalifi kacje zawodo-

we. Podania prosimy kierować na adres: 
WEJHERPLAST, ul. Przemysłowa 41, 

84-200 Wejherowo.
Koniecznie z dopiskiem „SERWIS”

Czterech nastolatków po-
biło i okradło w Gościci-
nie 17-letniego chłopaka. 
Skopali go po całym ciele 
i ukradli zakupy, które miał 
przy sobie. Policjanci z ze-
społu ds. nieletnich wej-
herowskiej policji ustali-
li sprawców. Trzech z nich 
zostało już przesłuchanych, 
czwarty ukrywa się. 15 i 
16-latki odpowiedzą za 
swój wybryk przed wejhe-
rowskim sądem.Do spra-
wy nieletnich przestępców 
wrócimy w jednym z naj-
bliższych wydań „Expres-
su”.                             (TM)

Rozrabiają 
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POCISK W PIERSI OD 60 LAT
"Ona też pewnie się rusza, tak jak i ja" - mówi pan 
Hieronim z Podlasia. Ona to znaczy kula, a wła-
ściwie pocisk, który niegdyś przebił plecy i utkwił 
w piersi wówczas zaledwie 20 letni ego pana Hie-
ronima. 

Gdy wybuchła wojna wstą-
pił do szeregów AK, był 
kurierem bo zabijać nie po-
trafi ł. I mimo to, że przez 
lata wojny ani razu nie zda-
rzyło mu się strzelać do 
wroga kula nieprzyjaciela 

sięgnęła wła-

śnie jego, zo-
stawiając mu tym samym 
dożywotnią pamiątkę. 
Po felernym dla niego strza-
le zdołał jedynie doczołgać 
się do pobliskich domostw, 
a tam wszyscy dziwili się, 
że żyje. Prasa rozpisywała 
się o niebywałym przypad-
ku żyjącego z kulą w piersi 

bohatera wojny. 
Serce szybciej bije na myśl 
o wojnie i o tym co było 
później, o trudnej rzeczywi-
stości, w której trzeba było 
umieć znaleźć siłę by budo-
wać przyszłość. Wcześniej 
z ukrycia wypracowana 
matura pozwoliła młodemu 

Hieronimowi 
pójść na 

studia. 
Chcia ł 

na me-
dycynę, 
w koń-
cu uda-
ło się na 

farmację . 
Najpierw 
studiowa ł 

na lublińskim uniwersyte-
cie Marii Curie – Skłodow-
skiej, później w Poznaniu a 
ostatecznie skończył studia 
w gdańskiej akademii le-
karskiej. Historia dowodzi 
– nie było łatwo. 
Przez 25 lat prowadził jed-

ną z rumskich aptek, wcze-
śniej poznał żonę i wspól-
nie zamieszkali w Wejhe-
rowie, przeżywając życie 
zgodnie z zasadą: "nie czyń 
bliźniemu swemu co tobie 
nie miłe". 
Opieka nad schorowaną 
żoną to dzisiaj najwięk-
sze wyzwanie i obowiązek 
jaki spoczywa na barkach 
pana Hieronima. O tym jak 
uszedł z życiem po postrza-
le właściwie nikomu już nie 
opowiada, choć zapomnieć 
się nie da. Kula przypomi-
na o sobie czasami przy-

wracając wspomnienia i to 
nie tylko o postrzale. Wojna 
to przede wszystkim długie 
miesiące życia w strachu, z 
niepewnym jutrem wpisa-
nym w codzienność, ale są i 
ciepłe jak na te czasy wspo-
mnienia. 
Choć minęły dziesiątki lat 
a historia zdążyła zatoczyć 
koło, w Hieronimie Ro-
gowskim niezmienna po-
została wola życia pozba-
wiona wrogości na drugie-
go człowieka. I to mimo 
doznanych w przeszłości 
krzywd.                 (TTM)
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Pan Hieronim pokazuje zdjęcie rentgenowskie z tkwiącą w jego piersi kulą.

Monumentalna mozajka w kościele w Rumi
To będzie ołtarz na miarę wielkości serc rumskich parafi an. A konkretnie kościoła pod wezwaniem 
Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Rumi. Powstająca w świątyni mozaika to koszt 
z rzędu miliona złotych. Kto zapłaci? Sami pomysłodawcy. 

Praca nad monumentem potrwa jeszcze 
dobrych kilka lat. Część okazałego zdo-
bienia jest już gotowa. Każda z postaci i 
motywów ma tutaj ogromne znaczenie. 
Niebieskie witraże, których kolor sym-
bolizuje region kaszubski podzielone są 
na dwie części. Te po prawej związane 
są z wydarzeniami zgromadzeń salezjań-
skich oraz Matką Boską. Natomiast po 
lewej sytuacje związane z wydarzeniami 
dotyczącymi Matki Boskiej w Polsce. 
Ostatecznie pod witrażami znajdą się 
postacie polskich świętych po lewej i 
salezjańskich po prawej stronie.         

(TTM) Fo
t. 
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We wtorek odbyło się ro-
bocze spotkanie wykonaw-
ców inwestycji, inspekto-
rów nadzoru budowlanego 
i Urzędu Miasta w Redzie. 
Inwestycje prowadzone są 
jednocześnie, ale realizu-
je je – niezależnie od sie-
bie – dwóch inwestorów. 
I Szkoła Podstawowa nr 5 
na ul. Rekowskiej i Szko-
ła Podstawowa nr 6 im. 
Jana Pawła II będą miały 
nowe sale gimnastyczne. 
Inwestorzy rozpoczęli już 
prace, ale terminy ich za-
kończenia są różne. 
- Wynika to z różnego za-
kresu prac. W „piątce” 
zmieniane jest ułożenie 
kanalizacji, która była w 
miejscu, gdzie stanie sala. 
W „szóstce” takiej ko-

nieczności nie było. Ale 
wykonawca już kończy tę 
część robót – tłumaczy Ja-
nusz Molak, zastępca bur-
mistrza miasta. – Przy pro-
jektowaniu trzeba zwrócić 
również uwagę na teren. 
Pod „szóstką” jest teren 
piaskowy, ale w Rekowie 
jest glina. 
Zakończenie prac przy 
Szkole Podstawowej nr 6 
zostało zaplanowane na 
ostatni dzień lipca 2009, a 
w Szkole Podstawowej nr 
5 na pierwszego września. 
Budowa, łącznie z wypo-
sażeniem, będzie koszto-
wać Redę kilka milionów 
zł. - To dużo. Wydajemy 
na to ponad 4 miliony zł – 
przyznaje Janusz Molak. 

(TM) 

Będzie więcej
sal w Redzie 

Jeszcze przed rozpoczęciem zajęć szkolnych w 
przyszłym roku zostaną zakończone prace bu-
dowlane w Redzie. Przy „piątce” i „szóstce” po-
wstają sale gimnastyczne. 

OSP Luzino 
80 lat
Ochotnicza Straż Pożarna w 
Luzinie ma już 80 lat. Z tej 
okazji na placu przed remi-
zą odbył się uroczysty apel 
z udziałem pododdziałów 
gminnych i pocztów sztan-
darowych. 
W uroczystościach, które 
poprzedziła msza święta w 
kościele parafi alnym pod 
wezwaniem św. Wawrzyńca 
udział wzięły władze lokal-
ne, powiatowe oraz prezes 
zarządu powiatowego OSP 
i komendant Powiatowej 
Państwowej Straży Pożar-
nej w Wejherowie.  (TTM)
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RUMIANIN WALCZY O CHOPINA
Sercem Polak a talentem świata obywatel. Pisał o Fryderyku Chopinie inny 
wielki naszego kraju – Cyprian Norwid. Choć przyszło mu umierać we Fran-
cji pewne jest, że urodził się w Polsce. O czym zdaje się nam zapominać 
twierdzi pan Ireneusz, którego brak wzmianki o polskim pochodzeniu Cho-
pina na paryskim cmentarzu mocno bulwersuje. 

W Paryżu zdarza mu się 
często bywać. Grób Fry-
deryka Chopina to zawsze 

obowiązkowa część planu 
podróży. 
Za dwa lata minie dwuset-

na rocznica urodzin Chopi-
na. Czy do tego czasu uda 
się odbić ślad polskiego po-
chodzenia Fryderyka przy 
Pére-Lachaise? Ireneusz 
Leśniak w pełnym żalu li-
ście do ministra kultury pro-
si o reakcję. 
Po kilku miesiącach i upo-
mnieniach przyszła odpo-
wiedź. 
Francuscy a nie polscy kon-
serwatorzy mają do chopi-
nowskiego pomnika więk-
sze prawa. Ufundowany 
po śmierci przez paryskich 
przyjaciół Fryderyka tak jak 
i pozostałe przy Pére-La-
chaise leżą w gestii pary-

skiego merostwa. 
Dyrektor Narodowego In-
stytutu Chopinowskiego nie 
zgadza się z opinią przy-
pominając lata bezskutecz-
nych starań o objęcia opieki 
nad grobem. 
Bezradność polskich władz 
wobec paryskich to jedno, 
drugie to pamięć Polaków 
i tu nie brakuje dowodów 
uznania. Nazwy ulic, słyn-
ny pomnik Chopina w war-
szawskich Łazienkach, pa-
miątkowe tablice i liczny 
patronat w szkołach, gdzie 
w kronikach roi się od zdjęć 
wielkiego pianisty. 
Pozostaje nam tłumaczenie. 
Bez względu na to gdzie 
spoczywają zwłoki Chopi-
na w sprawie polskości jego 
muzyki nie ma żadnych 
wątpliwości.         

(TTM)

Francuzi mają większe prawa do Chopina.

Fo
t. 

Fo
t. 

TT
M

Wystawa Haftu w Bolszewie
Haftowanie to jego sposób na życie. Pan Edmund 
Szymikowski zaprzecza, a dowodzi temu cały 
jego dorobek artystyczny, jakoby ta sztuka zdo-
bienia materiału była jedynie domeną kobiet.

W istocie, ze źródeł praso-
wych dowiadujemy się że 
już w średniowieczu istnia-
ły cechy hafciarzy, a zrze-
szeni w nich byli przede 
wszystkim panowie. 
Haftowanie to pasja, któ-
ra pan Edmund rozwija 
od dziecka. Jego prace są 
ozdobą wielu domów. 

Jednak forma kaszubskie-
go haftu w pewien sposób 
ogranicza artystów. Zasady 
są bowiem ściśle określone 
W bibliotece gminnej w 
Bolszewie od 3 lat orga-
nizowane są warsztaty 
dla wszystkich chcących 
ujawnić swoje talenty. Pan 
Edmund Szymikowski był 

bohaterem ostatniego spo-
tkania 
Sposób na życie, walka z 
nudą, pielęgnowanie kul-
tury kaszubskiej... wiele 
by wyliczać. Jakkolwiek 
by tego nie nazwać- piękne 
przynosi efekty. Mając na 
uwadze zapał do pracy pana 
Edmunda, z pewnością mo-

żemy liczyć na kolejne wy-
stawy.                      (TTM)

Edmund Szymikowski

Fo
t. 

Fo
t. 

TT
M

Mieszkaniec jednej z 
miejscowości powiatu 
puckiego w czerwcu tego 
roku wyłudził ze sklepu 
samochodowego części. 
Wziął towar za ponad 300 
zł i... za nie nie zapłacił. 
Stało się to w sklepie w 
Wejherowie. Po dwóch 
miesiącach od zdarzenia 
oszust został zatrzymany. 
Grozi mu od 6. miesięcy 
do 8. lat więzienia. 
Mężczyzna w rozmowie 
ze sprzedawcą podał się za 
policjanta Pucka. Sprze-
dawca uwierzył mu, mimo 
że ten nie pokazywał 
żadnej legitymacji. 
Każdy policjant, umun-
durowany bądź w ub-
raniu cywilnym musi 
pokazać swoją legitymację 

służbową, na której zna-
jduje się jego zdjecie oraz 
imie i nazwisko i stopień. 
Na policjantów nieumun-
durowanych możemy 
trafi ć podczas kontroli 
samochodowej. Jeśli ktoś 
chce nas skontrolować na 
terenie miasta musi być w 
mundurze, Poza tzw. teren-
em zabudowanym polic-
janci też najczęściej są w 
mundurach. - Generalnie 
policjanci nie zatrzymują 
samochodów poza teren-
em zabudowanym, jeśli 
nie są w mundurach. To 
są wyjątki, np. pościgi - 
tłumaczy mł. asp. Anetta 
Potrykus z wejherowskiej 
policji. 
Jeżeli nie mamy pewności, 
że osoby które chciały nas 

zatrzymać poza miastem, 
były policjantami możemy 
pojechać dalej, ale musimy 
zgłosić się na najbliższy 
komisariat, żeby nie mieć 
później problemów. 
Wejherowski przypadek 
podszywania się pod polic-
janta na terenie naszego 
powiatu jest dość rzadki. - 
Nie zdarza się to często - 
przyznaje rzecznik wejhe-
rowskiej policji.
Ale i takie zdarzenia na Po-
morzu mają miejsce. Kil-
ka lat temu w Trójmiescie 
złodzieje, prawdopodobnie 
po to żeby napasc na tira, 
ukradli na terenie gdanska 
Oruni... radiowóz. Zatrzy-
many w ubiegłym tygodniu 
w Wejherowie mężczyzna 
przyznał, że podszył się pod 

Fałszywy policjant - prawdziwe straty
Czy będziemy dalej ufać?
Oszut podał się za policjanta, aby wyłudzić części samochodowe. 
Każdy „mundurowy” ma obowiązek wylegitymować się. 

polic-
janta, ale podczas 

przesłuchania nie miał za 
bardzo ochoty  tłumaczyć, 
czemu tak zrobił. 
Z kolei w ubiegłym tygod-
niu policjanci z sąsiedniego 
powiatu lęborskiego za-
trzymali trzech chłopców, 
którzy postanowili zabawić 
się w policjantów. Założyli 
czarne ubrania i kamizelki 
odblaskowe i za pomocą 
tarczy policyjnej zatrzy-
mywali samochody. Stali 

w Nowej Wsi Lęborskiej. 
Kierowcy zmyleni tym pr-
zebraniem, a dodatko-
wo tarczą do zatrzymy-
wania aut, jaką posługują 
się prawdziwi funkc-

jonariusze, przystawa-
li. Kiedy zatrzy-
mywali auta... 

chłopcy ucieka-
li.
Cała trójka 
została zatrzy-
mana przez 
p r a w d z i -
wych polic-

jantów po krót-
kim pościgu. Byli to nas-
toletni mieszkańcy Nowej 
Wsi Lęborskiej. Jak ustal-
ono, tarcza należała do bra-
ta jednego z nich, który jest 
członkiem OSP.
- Policjant umundurow-
any w warunkach dostate-
cznej widoczności podaje 
sygnały tarczą do zatrzymy-
wania pojazdów lub ręką, a 
w warunkach niedostatec-
znej widoczności - latarką 
ze światłem czerwonym 

albo tarczą ze światłem 
odblaskowym lub czer-
wonym - tłumaczy mł. asp. 
Anetta Potrykus. - Polic-
jant nieumundurowany jest 
uprawniony do zatrzyma-
nia kierującego pojazdem 
wyłącznie na obszarze 
zabudowanym. Policjant w 
aucie może kazać kierowcy 
zatrzymać się za pomocą 
“szczekaczki” lub świateł. 
Polecenie do zatrzymania 
pojazdu musi być podane 
z takiej odległości, żeby ki-
erowca je dostrzegł i bez-
piecznie zatrzymał się we 
wskazanym miejscu. 
Miejsce zatrzymania po-
jazdu może być wyznac-
zone przez ustawien-
ie znaku “stój - kontrola 
drogowa”. Polskie prawo 
mówi też o tym, że pojazd 
powinien być zatrzymany 
w miejscu, w którym nie 
zagraża to bezpieczeństwu, 
tak więc może się zdarzyć, 
że policjant każe jechać za 
sobą. 

(TM) 

Pod koniec wakacji, przed 
samym odlotem, ptaki zbie-
rają się w tzw. sejmiki. - Są 
bardzo głośne, klekoczą 
i zwyczajnie się prze-
krzykują. To przypo-
mina sejm, stąd przy-
jęła się taka nazwa - 
tłumaczy Michał Targow-
ski, dyrektor gdańskiego 
ZOO. - Potem nagle odla-
tują. Raptem kilka dni temu 
widziałem pod Łodzią prze-
piękny sejmik. To znak, że 
bociany odlatują. 
SŁABE 
Bociany są słabymi lotnika-
mi, więc wykorzystują cie-
płe prądy, po których nie-
jako „ślizgają się h. Dzię-
ki temu, mając mało energi, 
pokonują duże odległości. 
Zazwyczaj lecą do północ-
nej Afryki albo w okolice 
równika. Do Polski wrócą 
wiosną, w okolicach kwiet-
nia. Podczas tych lotów 
część ptaków zginie. - To 
selekcja naturalna - mówi 
Michał Targowski.  
MNIEJ 
- Te słabe nie polecą - do-
daje dyrektor ZOO. - Jeśli 
na terenie północnej Pol-
ski ktoś zobaczy bociany 
to one prawdopodobnie już 
nie odleca. Ale jest też inny 
problem - zimy są łagod-
niejsze, a więc część bocia-

Boćki uciekły
W połowie sierpnia zaczyna się czas „gotowości 
bojowej” dla bocianów. Ptaki zbierają sie w sej-
miki i wylatują z Polski. Jeśli w rejonie naszego 
powiatu zobaczymy jeszcze gniazdo to prawdo-
podobnie zostało ono już opuszczone.  

nów świadomie nie od-
latuje, bo uważa, że im się 

to... nie kalkuluje. Potem 
przychodzi zima i dostaje-
my sygnaly: bociany są - ra-
tujcie. Procent zostających 
będzie wiekszy. Zostaje też 
coraz więcej czapli, które 
swój czas odlotu mają we 
wrześniu. Niektórzy dokar-
miają bociany. Przyczynili-
śmy się do zaburzenia ich 
instynktu, ale nie mamy pa-
tentu, jak z tego wybrnąc. 
Z NIENACKA 
Bociany to ptaki o mocno 
rozwiniętych strukturach, 
jeśli chodzi o pilnowanie 
swoich rewirów. W czasie 
okresu lęgowego są bardzo 
wrogo do siebie nastawio-
ne. Potem instynkt integra-
cyjny zwycięża. 
- Sierpień nie był za cie-
pły, wiec z naszych rejonów 
boćki mogły się już spako-
wać - dodaje Michał Tar-
gowski. - Kiedyś z nienacka 
zleciała się nam setka bo-
cianów na sejmik przed od-
lotem. 

(TM) 
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REKLAMA

W wycieczce wzięło udział 
pięćdziesiąt osób. Na miej-
sce pojechali autokarem, 
tam czekał na nich wy-
godny hotel Victoria oraz 
przesympatyczni wileńscy 
przewodnicy. W ciągu tych 
kilku dni udało się wejhe-
rowianom zwiedzić więk-
szość zabytków. Obeszli 
wszystkie katedry, odwie-
dzili m.im. cmentarz Rosy, 
muzeum Adama Mickiewi-

cza a także Troki. - Miesz-
kańcy Wilna bardzo lubią 
Polaków, cieszą się, kiedy 
mają okazję z nimi poroz-
mawiać. To było napraw-
dę bardzo miłe przyjęcie 
– mówi jedna z uczestni-
czek wycieczki. Trzeba pa-
miętać, że w Wilnie miesz-
ka wielu Polaków, a tak-
że wiele polskich rodzin 
ma tam swoich krewnych. 
Nasze kraje łączy przecież 

wspólna historia.
Koszt wycieczki pokryła 
Rada Osiedla Sucharskie-
go. Głównymi organizato-
rami byli: Dariusz Kreft, 
Mirosława Formela i Ry-
szard Jakubek. Uczestni-
cy podczas pobytu w Wil-
nie promowali miasto Wej-
herowo, zostawiając tury-
styczne foldery, promujące 
m.in. naszą kalwarię. 

(ŁB)

WAKACYJNA PRZYGODA W WILNIE
Dzięki inicjatywie Rady Osiedla Sucharskiego w Wejherowie, jego 
mieszkańcy mogli wyjechać na cztery dni do bajkowego Wilna. 

W czasie modlitwy w Kaplicy Ostrobramskiej. Uczestnicy wycieczki na zamku w Trokach.

Urokliwa wileńska uliczka.

OGŁOSZENIE
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REKLAMA

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

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

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

ZEFIR

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

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

www.pomocdlamateusza.pl 
 Fundacja „Na ratunek dzieciom 

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

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

Z dopiskiem 
„dla Mateusza Pełechaty”

Możesz pomóc

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 poniedziałku do czwartku od 16.00 do 18.00.

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

Okazało się, że warto było ostro  
targować się z Amerykanami. 
Dzięki temu, rząd Tuska wyne-
gocjował więcej niż przywiózł z 
Waszyngtonu  Witold Waszczy-
kowski, namaszczony na głów-
nego negocjatora strony polskiej 
jeszcze przez rząd PiS-u. Przy-
pomnę tylko, że Waszczykowski 
został na początku lipca odwoła-
ny z tej funkcji nie tylko dlatego, 
że okazał się nielojalny wobec 
Tuska i Sikorskiego, ale głównie 
dlatego, że zbyt szybko ustąpił 
Amerykanom. Uzyskanie zgody 
na umieszczenie na naszym te-
rytorium i to na stałe baterii Pa-
triot, jest niewątpliwie sukcesem 
strony polskiej, tym bardziej, że 
na tej jednej ma się nie skończyć. 
Zobowiązania Amerykanów idą 
zresztą jeszcze dalej. Obejmu-
ją m.in. znaczącą pomoc mili-
tarną, o czym pisałem w jednym 
z wcześniejszych felietonów. 
Umożliwi to nam  dokończenie 
modernizacji uzbrojenia naszej 
armii, w tym przestarzałego sys-
temu obrony przeciwlotniczej. 
Prezydent Kaczyński i politycy 
PiS byli więc w błędzie wiesz-

cząc, że przedłużanie negocjacji 
i odwlekanie porozumienia nic 
nie da, a tylko narazi na szwank 
nasze stosunki ze Stanami Zjed-
noczonymi. Na szczęście Tusk z 
Sikorskim nie przejęli się tymi 
głosami. Konsekwentnie robili 
swoje i wygrali. Nie chcę przez 
to powiedzieć, że ojcem sukcesu 
jest wyłącznie rząd Tuska. Ojco-
stwo mają prawo  przypisać sobie 
wszystkie rządy, które negocjacje 
prowadziły oraz prezydent Ka-
czyński, wielki orędownik tarczy 
i rozszerzenia naszej współpracy 
politycznej i wojskowej ze Sta-
nami Zjednoczonymi. Licytowa-
nie się w obecności Condoleezzy 
Rice, kto na tym polu ma większe 
zasługi,  a potem kto ma wystąpić 
z tej okazji z orędziem do narodu  
było żałosne. 
Zgodnie z przewidywaniami, na 
podpisanie polsko-amerykań-
skiej umowy w sprawie tarczy 
bardzo nerwowo zareagowali 
Rosjanie. Mimo zapewnień na-
szych polityków i samego Busha, 
że tarcza w Polsce ma charakter 
obronny i nie zagraża Rosji, ro-
syjscy politycy i generałowie już 

nazajutrz zaczęli straszyć nas 
atakiem nuklearnym i przebąki-
wać o innych sankcjach. Szefo-
wie NATO te groźby wyśmiali. 
Amerykanie też nas uspakajają 
przekonując, że rosyjskie groź-
by to tylko czcza retoryka. Trze-
ba im wierzyć, tym bardziej, że 
podpisana umowa zapewni nam 
większe bezpieczeństwo niż art. 
5 traktatu waszyngtońskiego. Ar-
tykuł ten przewiduje, że w razie 
zagrożenia militarnego, Polska 
może liczyć na natychmiasto-
wą pomoc wszystkich członków 
NATO. W deklaracji politycznej, 
dołączonej do podpisanej umo-
wy, do tego zobowiązania dopi-
sano także ewentualne zagroże-
nia niemilitarne. Chodzi m.in. o 
pomoc Stanów Zjednoczonych 
w razie kryzysu energetyczne-
go. Nie muszę państwa przeko-
nywać, że zagrożenie to jest cał-
kiem realne.  

Jerzy Budnik
Poseł na Sejm RP

Archiwalne felietony posła 
można przeczytać na stronie 

www.budnik.pl

UMOWA  O  TARCZY  PODPISANA
20 sierpnia w kancelarii premiera, szefowie dyplo-
macji Condoleezza Rice i  Radek Sikorski, w obec-
ności  prezydenta Kaczyńskiego i premiera Tuska, 
podpisali umowę o instalacji w Polsce elementów 
tarczy antyrakietowe. To, co jeszcze kilka tygodni 
temu wydawało się mało realne, stało się faktem. 
Krajowi i zagraniczni komentatorzy są zgodni co 
do tego, że impas w niełatwych negocjacjach z 
Amerykanami nie został by tak szybko przełama-
ny, gdyby nie agresja Rosji na Gruzję. Cały wolny 
świat boi się nieprzewidywalnych agresorów.
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Czerwony Tulipan to gru-
pa muzyczno-kabaretowa 
z Olsztyna. Od początku 
istnienia (1985) kształt ar-
tystyczny zespołu tworzy-
li: Ewa Cichocka (śpiew), 
Krystyna Świątecka 
(śpiew), Stefan Brzozow-
ski (śpiew, gitara akustycz-
na, kierownictwo arty-
styczne) oraz zmieniający 
się muzycy. Od 1992 roku 
skład zespołu Czerwony 
Tulipan ustabilizował się 
i obecnie tworzą go cztery 
osoby: wyżej wymienieni 
oraz Andrzej Czamara (gi-
tara akustyczna). Zespół 
na trwałe wpisał się w po-
etycko-muzyczny klimat 
poezji śpiewanej z głębo-
kim lirycznym kontekstem 
kulturowym. Wielokrot-
nie koncertował na estra-
dowych scenach, ogólno-
polskich festiwalach po-
ezji śpiewanej, otrzymując 

wiele nagród i wyróżnień. 
Czerwony Tulipan na Pla-
cu Jakuba Wejhera został 
przyjęty z dużym aplau-
zem. Po koncercie można 
było nabyć płyty CD z na-
graniami zespołu. Gratu-
lujemy dyrektor WCK Jo-
lancie Rożyńskiej za trafny 
wybór repertuaru Letnich 
Koncertów odpowiadający 
na oczekiwania wejherow-
skiej publiczności.     

KLIMATY POEZJI ŚPIEWANEJ 
NA PLACU JAKUBA

Zespół zaprezentował  liryczną poezję śpiewaną.

FRANCISZEK SYCHOWSKI

Loża publiczności na wejherowskiej fontannie. Niesamowitą wirtuozerię zaprezentowali gitarzyści zespołu.

Efektowny kabaretowo- operetkowy klimat koncertu. 
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Koncert 
w Żarnowcu
Przez 8 minionych niedziel żarnowiecki ko-
ściół wypełniała muzyka – ta z kategorii naj-
bardziej wzniosłych, organowych tonów. 
Wczoraj po raz ostatni. 

Jesienią i zimą kościół wciąż otwarty będzie dla wiernych i 
turystów chcących obejrzeć jego zabytkowe wnętrza. Cykl 
koncertów rozpocznie się dopiero za rok – kolejnego lata. 

(TTM)
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W tym roku to już koniec koncertów.

Projekt był realizowany 
z inicjatywy Miejskiego 
Przedszkola nr 1 im. Jana 
Brzechwy, i jego szefowej 
Lidii Żak: - To inicjatywa 
dla małych dzieci, w wieku 
od pół roku do 2 – 3 lat, i 
ich rodziców. Chodzi o to, 
żeby nie zatrzymywać roz-
woju dziecka. Niech samo-
dzielnie projektują sobie 
ruch, podejmują decyzje i 
ponoszą ich konsekwencje; 
gdy dziecko upadnie to bę-
dzie bolało. 
Wszystko ma odbywać się 
zgodnie z zasadą ruch to 
nauka dla dzieci. Celem 
jest wspieranie rozwoju 

dziecka, umożliwienie mu 
ruchu i samo promowanie 
wartości ruchu oraz upo-
wszechnienie wiedzy u ro-
dziców. 
- Patrząc na Redę moż-
na zastanowić się, gdzie to 
dziecko może pójść? Gdy 
jest w mieszkaniu, gdy jest 
zima? Będą przychodzić 
tutaj – mówi Lidia Żak. 
Przedszkole zapowiada, że 
nie będzie tak, że rodzice 
zostawią dzieci i pójdą na 
zakupy. - Rodzice popeł-
niają błędy. Dziedziczymy 
złe doświadczenia, a peda-
gogika i psychologia dzie-
cięca zrobiły duży postęp – 

tłumaczy Lidia Żak. 
W tym roku przedszko-
le otrzymało na realizację 
projektu dodatkowe pie-
niądze z Unii Europejskiej. 
– Wygraliśmy konkurs, te 
środki już są – mówi Ja-
nusz Molak, zastępca bur-
mistrza miasta. 
Projekt został bardzo wy-
soko oceniony. Na możliwe 
120 punktów dostał 116. 
Pieniądze zostały przyzna-
ne na rok. Dzięki dofi nan-
sowaniu projekt będzie roz-
winięty. – Wcześniej odby-
wał się w zubożałej formie, 
bez udziału specjalistów – 
przyznaje Lidia Żak. – Te-

Klub bobasa w Redzie 
Po 4 latach działania „Klubu bobasa” w Redzie program zostanie 
rozwinięty. Rodzice mogą zgłaszać się od pierwszego września. Za-
jęcia są bezpłatne. 

raz projekt będzie funkcjo-
nować w pełni. Będzie pe-
diatra, ortopeda, psycholog, 
okulista. 
Rodzice, którzy chcą 
uczestniczyć w „Klubie bo-
basa” mogą zgłaszać się do 
przedszkola od najbliższe-
go poniedziałku. Podczas 
wizyty będą musieli wy-
pełnić ankietę. Same zaję-
cia rozpoczną się w połowie 
września. Niebawem będzie 
udostępniony ich szczegó-
łowy rozkład. Informacje 
można uzyskać również te-
lefonicznie pod numerem 
(58) 678 33 95. 
- Istnieje takie zapotrze-
bowanie, zajęcia są lubia-
ne przez dzieci i doceniane 
przez rodziców – dodaje Li-
dia Żak. - Jestem przekona-
na do słuszności tych dzia-
łań. Dlaczego nie miałabym 
podzielić się tą wiedzą z 
młodymi ludźmi? 

Tomasz Modzelewski

„Festyn na Pożegnanie 
Lata”  odbędzie się na pla-
cu przed budynkiem Ze-
społu Szkół nr 1 w Redzie. 
Start o godzinie 18.00. 
Miejski Ośrodek Kultury 

Sportu i Rekreacji propo-
nuje mieszkańcom koncert 
zespołów Voice oraz Har-
midersi. Potem odbędzie 
się przedstawienie teatru 
Znak „ Babilon.pl”. Te-

Pożegnanie lata przez mieszkańów Redy
W niedzielę, 31. sierpnia odbędzie się w Redzie 
festyn żegnający lato w mieście. W programie są 
koncerty oraz przedstawienie teatralne.  

atr Znak reprezentuje tzw. 
sztukę uliczną. Ma być 
barwnie i z dużym rozma-
chem. Przygotowany na 
niedzielę „Babilon.pl” to 
spektakl plenerowy, który 
ma być zrealizowany w 
efektownej oprawie wido-
wiska ulicznego pełnego 
ognia i efektów pirotech-

nicznych. Przedstawienie 
jest wyreżyserowane przez 
Janusza Gawrysiaka. Or-
ganizatorami festynu są 
Miejski Ośrodek Kultury 
Sportu i Rekreacji oraz 
Stowarzyszeniem Eureka. 
Na pożegnanie lata zapro-
szeni są wszyscy.     

(TM)
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Jednak nie tylko poziom 
wykonawców był żenujący. 
Zabawiający publiczność 
na widowni podczas przerw 
reklamowych konferansjer 
opowiadał ordynarne ka-
wały używając wulgarnych 
słów i nie zważając, że w 
amfi teatrze są dzieci oraz 
osoby, które zapłaciły na-
wet kilkaset złotych za bi-
lety i nie mają ochoty tego 
słuchać. Fakt ten dziwi tym 
bardziej, że na widowni sie-
dział sam Mariusz Walter.
Żenujący był też sposób w 
jaki jurorzy upokarzali ar-
tystów. - Nigdy nie zrobisz 
kariery na Zachodzie, nie 
potrafi sz śpiewać, nie masz 
głosu. Nie wiem, co ty tu w 
ogóle robisz - powiedział 
Robert Kozyra z Radia Zet 
do wokalistki Natalii Lesz. 
Potem przejechał się po 
reszcie polskich wykonaw-
ców, zaznaczając, że tyl-
ko jeden ma u niego szan-
se. Inna jurorka Małgorzata 
Walewska, znana śpiewacz-
ka operowa stwierdziła, że z 
przerażeniem oglądała wy-
stęp Natalii Lesz, obawia-
jąc się, że połamią się jej 
długie, chude i patykowate 
nogi. 
Niewiele wyższy poziom 
zaprezentowali wykonawcy 
zagraniczni, wśród których 
na wyróżnienie zasługuje 
jedynie zespół Oh Laura, a 
to za przyczyną przepięk-
nego głosu wokalistki Fridy 
Ohrn. To właśnie zaśpiewa-
na przez nią piosenka „Re-
lease me”  zdobyła Burszty-
nowego Słowika. Swojego 

Słowika publiczność i wi-
dzowie TVN przyznali ze-
społowi Pectus  za piosenkę 
„To co chciałbym ci dać”
Koncert drugiego dnia fe-
stiwalu gwarantował dużo 
więcej emocji poprzez na-
zwiska wielkich gwiazd 
lat osiemdziesiątych, które 
TVN na jubileuszowy fe-
stiwal zaprosił. Shakin Ste-
vens, Sandra, Kajagoogoo i 
Limahl, Sabrina, Kim Wilde 
i Tomas Anders z Modern 
Talking. Najwięcej emo-
cji - szczególnie męskiej 
części widowni (choć gdy-
by zazdrość potraktować w 
kategorii emocji, to pew-
nie nie tylko męskiej) - wy-
wołał występ Sabriny Sa-
lerno, która zaśpiewała co 
prawda tylko jeden kawałek 
„Boys, boys, boys”, ale pra-
wie dwie minuty z piersiami 
na... wierzchu.
Nie można z pewnością 
mieć żadnych zastrzeżeń 
co do poziomu muzyczne-
go drugiego dnia festiwa-
lu. Świadczy o tym również 
fakt, że w drugim dniu festi-
walu Magda Mołek otrzy-
mała pomocnika - Szymona 
Majewskiego , którego za-
daniem było studzenie emo-
cji i wyciszanie aplauzu pu-
bliczności. Można było jed-
nak odnieść wrażenie, że 
albo z upływem lat gwiazdy 
nie przywiązują uwagi do 
strojów w jakich wychodzą 
na scenę, albo poprostu nie 
chciały jeszcze bardziej do-
łować gwiazd dnia konkur-
sowego.

(ajg)

45. Międzynarodowy Festiwal Piosenki w obiektywie Andrzeja J. Gojke

SOPOT Festival 2008
Ten jubileuszowy festiwal z pewnością na długo pozostanie w pamięci kilku tysięcy „szczęśliwców”, 
którym to udało się załapać na sprzedane w ciągu dwóch godzin od chwili otwarcia kas blisko 9 tys. 
biletów. Stanie się to jednak za przyczyną żenująco niskiego poziomu pierwszego dnia imprezy, gdyż 
starujący w konkursie wykonawcy niemiłosiernie fałszowali, a z twarzy niektórych z nich podczas 
występów jedyne co można było wyczytać to... że śpiewanie boli.

Fanki muzyki lat 80. ( w głębi Mariusz Walter - prezes TVN)

Kim Wilde

W piątek przed festiwalem TVN wydał bankiet w Grand Hotelu, 
którego niekwestionowaną gwiazdą był tajemniczy Vito Casetti. 

Kajagoogoo znowu razem

Tomas Anderson był niewątpliwie najbardziej elegancko ubraną gwiazdą 
tego wieczoru.

Z twarzy niektórych wykonawców można było wyczytać, że... 
śpiewanie boli
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Platynowa płyta dla zespołu Feel
Pomimo zbliżającej się 50-tki oskonale jak widać 
trzyma się Samantha Fox

Shakin Stevens otworzył koncert „Rock lat 80.” 

Video feat z Anną Wyszkoni zaśpiewali piosenkę Soft
W tym roku TVN postanowił dać szansę nawet 
kulturyście

Formacja Nieżywych Schabuff Velvet w piosence - „Chemistry”

I jak widać kulturysta się przydał do wzięcia w 
objęcia  Tomasza Szczepanika - wokalistę zespołu 
Pectus

Na szczęście obyło się beż żenujących dowcipów 
Szymona Majewskiego Mans Zelmerlow

Ukraińsko-amerykański  duet Rusłana i Feat. T Pain
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Zespół Murkamu Przodko-
wo pierwszą bramkę zdo-
był już w drugiej minucie 
meczu.  Goście  wykorzy-
stali błąd wejherowskiego 
obrońcy i bez chwili waha-
nia Tomasz Banaszak za-
mienił ten błąd na bramkę 

dla swojej drużyny. Kilka 
minut później, a dokład-
nie w 14 minucie spotka-
nia zespół Gryfa przepro-
wadził składną akcję po, 
której do wyrównania wy-
niku doprowadził Łukasz 
Król strzelając bramkę gło-

KOLEJNE STRACONE PUNKTY
Gryf Orlex Wejherowo w III kolejce spotkań zagrał na własnym boisku 
z Murkamem Przodkowo. Niestety po pełnym emocji spotkaniu gryfi ci 
stracili kolejne cenne punkty. Sobotnie spotkanie zakończyło się wygrana 
gości 2:1. Honorową bramkę, jak się później okazało zdobył  Łukasz Król. 
Niestety, wyniki trzech ostatnich spotkań Gryfa nie napawają optymizmem, 
gdyż podopieczni trenera Wojciecha Waśka zdobyli w tych trzech kolejkach 
zaledwie jeden punkt.

wą po dośrodkowaniu Ma-
cieja Plińskiego. Od tej 
pory zdecydowaną przewa-
gę mieli gospodarze, dru-
żyna gości skoncentrowała 
się na obronie swojej bram-
ki. W 34 minucie meczu do-
skonałą indywidualną akcję 
przeprowadził Łukasz Ko-
złowski, niestety piłka po 
jego strzale z niedalekiej 
odległości trafi ła w słupek 
bramki i wynik pozostał bez 
zmian. Druga połowa wy-
glądała podobnie do pierw-
szej, jednak przez 30 minut 
drugiej odsłony spotkania 
gryfi ci mieli jeszcze więk-
szą przewagę na boisku niż 
w pierwszej połowie. Nie-
stety nie udało się gospo-
darzom trafi ć do bramki ry-
wali, a drużyna z Przodko-
wa mądrze broniła dostęp 

do swojej bramki, dając z 
siebie wszystko by tylko 
utrzymać ten wynik. Żółto 
– czarni mieli jeszcze jedną 
znakomita okazję na zdoby-
cie upragnionej bramki, jed-
nak po strzale Łukasza Ko-
złowskiego piłka tym razem 
trafi ła w poprzeczkę bram-
ki Murkamu. W 74 minucie 
meczu po fatalnym błędzie 
obrońcy Gryfa dwóch pił-
karzy gości znalazło się w 
sytuacji sam na sam z bram-
karzem i ją wykorzystali 
pokonując Macieja Szlage. 
Taki wynik utrzymał się do 
końca sobotniego meczu. 
Murkam z wywiózł z Wej-
herowa cenne trzy punkty, 
żółto – czarni natomiast tra-
cili kolejne również cenne 
trzy punkty. 
 Gryf Orlex : M. Szlaga – 
K. Jezierski, P. Politowski, 
M. Pliński, W. Klemczyk, 
K. Czarnocki, M. Szymań-
ski, Ł. Kozłowski (80’ A. 
Wolszlegier), P. Tusk (18’ T. 
Brzeski), Ł. Król, M. Ram-
biert (71’ M. Filipski)

Łukasz Nowaczyk

Przez trzy ubiegłe sezo-
ny w IV lidze gospoda-
rze sześciokrotnie spoty-
kali się z tym rywalem i 
zawsze ciężko się z nimi 
grało. Spotkanie to odby-
ło się w arcytrudnych wa-
runkach pogodowych, a gra 
piłkarzy zwłaszcza  w dru-
giej połowie przypomina-
ła piłkę wodną. Pierwszą 
bramkę  na 1:0 dla Orkana 
strzelił w 43 minucie Da-
wid Pomorski, który ograł 
obronę gości  i strzałem z 
ostrego kąta pokonał po raz 

pierwszy bramkarza dru-
żyny przyjezdnej. W dru-
giej połowie spotkania pił-
karze z Bytowa rzucili się 
do odrabiania strat, ale to 
gospodarze zdobyli w 55 
minucie drugiego gola. Po 
dokładnym podaniu Tom-
ka Bronera  Jakub Gronow-
ski pokonał strzałem głową 
bramkarza Bytovi. Koń-
cówka tego spotkania nale-
żała do bytowian, ale bram-
karz i obrońcy Orkana nie 
dali się zaskoczyć. Przez 
ekstremalne warunki po-

Cenne zwycięstwo Orkana

W trzeciej kolejce III ligi „ Bałtyckiej „ Orkan 
Rumia wygrał z  Bytovią Bytów 2:0.

godowe piłkarze nie mogli 
pokazać maksimum swo-
ich możliwości, ale te spo-
tkanie było bardzo ciekawe. 
30 sierpnia w sobotę Orkan 
Rumia spotka się na wyjeź-
dzie z Orlętami w Redzie o 
godzinie 17:00
Orkana: Duda, Prokopów, 
Gronowski (Manteufel), 
Broner, Skwiercz, Kłos 
(Cirkowski), Fera, Butow-
ski (Karnat), Dubicki, Po-
morski, Siemaszko (Luliń-
ski)
Żółte karki :  B.Prokopów 
(Orkan) i R. Sandak (Byto-
via).

(APAT)
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Pozyskanie tej zawodniczki 
to ogromny sukces klubu. 
Matovic przez międzynaro-
dowych fachowców uzna-
wana jest za jedną z trzech 
najlepszych zawodniczek w 
Europie na pozycji centra. 
Trzy lata temu FIBA umie-
ściła ją w pierwszej trójce 
najlepszych zawodniczek 
Europy młodego pokole-
nia. Ivana potwierdziła ta-
lent i wielkie umiejętności. 
- Po pozyskaniu Matovic 
mam prawdziwy ból głowy, 
jeśli chodzi o sytuację pod 
koszem, ale życzę każdemu 
trenerowi takiego uczucia. 
Nie ukrywam, że bardzo 
chciałem, aby Ivana do nas 
dołączyła. To zawodniczka 
słynąca z dobrej gry w obro-
nie, świetnie sobie radzi nie 
tylko pod samym koszem, 
ale także na piątym, szó-
stym metrze. Jej wrodzone 
predyspozycje motoryczne 
sprawiają, że dobrze bie-
ga do szybkiego ataku, jak 
i szybko potrafi  wrócić do 
obrony, co w przypadku tak 
wysokich zawodniczek nie 
jest oczywiste. Inną zale-
tą Ivany Matovic jest sku-
teczność. Nie tylko zdoby-
wa wiele punktów, ale też 
zazwyczaj gra na wyso-

kiej skuteczności. Wierzę, 
że swoje atuty i walory po-
twierdzi na boisku – powie-
dział trener Lotosu PKO 
BP Gdynia Jacek Winnic-
ki. Serbska środkowa jest 
przedostatnią zawodnicz-
ką pozyskaną przed rozpo-
częciem tego sezonu przez 
Lotos PKO BP Gdynia. Do 
drużyny dołączy jeszcze 
jedna koszykarka grająca 
na pozycji numer 3. 
Na chwilę obecną skład Lo-
tosu PKO BP Gdynia wy-
gląda następująco: Pauli-
na Pawlak (rozgrywająca), 
Natalia Marchanka (roz-
grywająca), Katia Snyt-
sina (rzucający obrońca/
skrzydłowa), Olivia To-
miałowicz (rozgrywająca/
rzucający obrońca), Emili-
ja Podrug (silna skrzydło-
wa/center), Jennifer Fle-
ischer (center), Michelle 
Maslowski (skrzydłowa), 
Marta Jujka (center), Mag-
dalena Leciejewska (silna 
skrzydłowa), Ivana Mato-
vic (center), Alana Beard 
(rzucający obrońca), Karo-
lina Ambrosiewicz (rozgry-
wająca), Klaudia Sosnow-
ska (skrzydłowa), Ewelina 
Gala (silna skrzydłowa). 

Jakub Jakubowski

Mistrzyni Euroligi 
w Lotosie PKO BP Gdynia
Ivana Matovic, aktualna mistrzyni Euroligi prze-
chodzi ze Spartaka Moskwa Region do Lotosu 
PKO BP Gdynia. Kontrakt z 25 letnią Serbką 
podpisany został na rok z opcją przedłużenia 
na dwa lata.

Wakacyjna Liga TKKF

MUSTANGI mistrzem
Dobiegają końca rozgrywki tegorocznej edycji 
Wakacyjnej Ligi Piątek Piłkarskich TKKF. 
Jako pierwsi swoje roz-
grywki zakończyli juniorzy 
(roczniki: 1992 – 94). 
Po spotkaniach eliminacyj-
nych, w których startowało 

12 drużyn, najlepsze 8 ze-
społów rozegrały (syste-
mem pucharowym) turniej 
fi nałowy.  Mistrzem zosta-
ły MUSTANGI pokonujc 

w spotkaniu o I miejsce , 
po bardzo zaciętym i wy-
równanym meczu,  pokona-
li 6:5 TĘCZOWCÓW (wy-
nik ustalono dopiero serii 
rzutów karnych – w regula-
minowych czasie był remis 
4:4).             Leszek Lenda
Pierwsza piątka :
1.Mustangi                     30           39-17
2.Tęczowcy                    27           47-13
3.Magnum                      25           34-24
4.Cedron                         21           33-15
5.Kibole                         17            20-20

Zachowaj 
Trzeźwy 
Umysł
Sensacyjnie zakończył 
się ostatni wakacyj-
ny turniej halowej piłki 
nożnej rozegrany  w Lu-
zinie.
Faworyci Champions Luzi-
no, które powstało z połą-
czenia dwóch drużyn - po-
przednich tryumfatorów roz-
grywek: Champions Kębło-
wo i FC Arka Luzino, zaję-
ła dopiero 3 miejsce. Złote 
medale zdobyła ekipa Kró-
lewscy Kębłowo, która wy-
grała 4 mecze i 1 mecz zre-
misowała, zdobywając w ten 
sposób 13 pkt. i 1 pozycję w 
tabeli. Drugie miejsce zaję-
ła ambitnie walcząca dru-
żyna Nieumarli z Kębłowa, 
która co prawda nie przegra-
ła żadnego meczu, ale przy 
systemie rozgrywek każdy 
z każdym zaliczyła dwa re-
misy tracąc w ostatnim me-
czu sposobność wywalcze-
nia złota. W turnieju star-
towało 6 drużyn grających 
systemem ligowym, najlep-
sze trzy otrzymały medale 
i statuetki. Turniej z cyklu 
„Zachowaj Trzeźwy Umysł” 
zorganizował Gminny Ośro-
dek Sportu i Rekreacji w Lu-
zinie w osobach Piotra Kle-
cha i Tomasza Joryn.
Końcowa tabela:
KRÓLEWSCY Kębłowo             13 pkt.
NIEUMARLI Kębłowo               11 pkt.
CHAMPIONS Luzino             10 pkt.
THE BLUES Kębłowo                 6 pkt.
Czerwone Diabły BL Barłomino  3 pkt.
TIGER Luzino               0 pkt.

Ministranci z piłką
Gminny Ośrodek Sportu 
, Rekreacji i Turystyki w 
Luzinie wraz z młodymi 
ministrantami Parafi i MBR 
w Luzinie: Adamem Olej-
niczakiem i Robertem Ja-
rząbkiem zorganizowali na 
Hali Widowiskowo-Spor-
towej w Luzinie I Powia-
towy Turniej Piłki Nożnej 

Liturgicznej Służby Ołta-
rza. Impreza ta zgromadzi-
ła starcie 8 drużyn z terenu 
Powiatu Wejherowskiego.
Pierwsze trzy drużyny:
- Parafi a NMP Królowej 
Polski I Wejherowo
- Parafi a Św. Wawrzyńca 
Luzino
- Parafi a MBR I Luzino
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REKLAMA/ OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIA DROBNE:

- SPRZEDAM MIESZKANIE, Rumia  centrum, 38 m2, 2 
pokoje, trzecie piętro, budynek ocieplony i monitorowany, 
winda, księga wieczysta. Tel. 0504 619 090.
- WYNAJMĘ LOKAL 42 m2 na biuro i gabinet tel. 058 
672 45 21
- WYNAJMĘ DZIAŁKĘ o pow. 800 m2 w Luzinie, przy 
dworcu PKP, niezagospodarowana, na min. 10 lat, tel. 058 
678 04 17
- DOM Z BALA 100 m2 , Działka 800 m2  Kębłowo. Tel. 
506 077 985, 501 555 819
- SPRZEDAM MIESZKANIE W SIERAKOWI-
CACH, 3 pokoje, spółdzielcze wł.zadbane 62m2, parter. 
Tel.698231462
- WYNAJMĘ POWIERZCHNIĘ USŁUGOWĄ, 1 piętro, 
320 m2,  na siłownię, fi ttnes klub, hurtownię (centrum 
Wejherowa) tel. 602 372 519
- WYNAJMĘ POKÓJ W SOPOCIE, z używalnością 
kuchni i łazienki, cena 400 zł za miesiąc tel. 551 50 05
- SPRZEDAM MIESZKANIE, OSIEDLE KASZUB-
SKIE, Osiedle Kaszubskie, 2 pokoje, 44,7 m2 podłoga - pa-
nele, okna PCV, 195 tys. tel. 662 261 125
- ZAMIENIĘ MIESZKANIE 20,60 m2 na podobne w blo-
ku, 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 kuch-
nia, łazienka, w-c, spół-lokat. na dwa mieszkania 602 513 
276
- WYNAJMĘ DOMEK NAD JEZIOREM. Okolice Przy-
widza ....50 PLN za dobę, tel. kom. 600956347
- SPRZEDAM DZIAŁKĘ 2500 m2 LUZINO, dobra lo-
kalizacja, warunki zabudowy. Tel. 058 678 22 62 (mieszk. 
- usługowe)
- SPRZEDAM dom, bliźniak - Gdynia Karwiny, 580 tys., 
tel. 505 020 832
- KUPIĘ pomieszczenie do 40m2  na lokal mieszkalny lub 
część budnyku na terenie gminy Szemud, tel. 506 630 547
- WYNAJMĘ pokój przy rodzinie z dostępem do pomiesz-
czeń sanitarnych.
 Tel. 668 764 620
- WYNAJMĘ MIESZKANIE 39,2 m2 wejherowo os.ka-
szubskie 24/11  umeblowane częściowo  600 zł plus wszyst-
kie 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/KAWALER-
KI w Rumi lub w Redzie do wynajęcia. Tel. 608-327-195.
- WYNAJMĘ MIESZKANIE  plus wynagrodzenie za ca-
łodobową opiekę nad chorą leżącą na Alzheimera. Gdańsk-
Oliwa tel.kom. 0501504852
- SPRZEDAM MIESZKANIE (60.01m), 3 pokoje, czwar-
te piętro, płyta. Wejherowo,
Osiedle Chopina, tel. kom. 511148861, 
solcar@op.pl
- SPRZEDAM DOM W GOŚCICINIE, w stanie suro-
wym, otwartym, tel. 880 287 676
- SPRZEDAM MIESZKANIE W REDZIE 33m2,wła-
sność hipoteczna, zadbane 
tel. 058 671 31 44
- SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ, 2126m2 bar-
dzo atrakcyjnie położona, media, Wejherowo/Milwino 
130.000 zł, tel. 0505 683 235
- POSZUKUJE do wynajęcia mieszkanie 2-3 pokojowe lub 
część domu,tylko w Rumii. 
Tel. 662-551-140
- SPRZEDAM PAWILON HANDLOWY 10,5 m2 Gdynia 
Chylonia przy Dworcu PKP. Woda, prąd, ochrona Tel.0501 
943 544
- SPRZEDAM MIESZKANIE 30 m2 2 pokoje, osiedle Or-
lex na Sobieskeigo nr. te. 792 237 850, cena 180 000
- SPRZEDAM działkę bud. 1250 m2  w Kostkowie cena 80 
zł/m2 tel. 885 916 686
- POSZUKUJĘ MIESZKANIA  do wynajęcia, pilnie 1 
pok. kouch., łazienka osobno, Bolszewo i okolice (lub za 
opiekę) tel. 507 607 280
- SPRZEDAM MIESZKANIE WŁASNOŚCIOWE 
Wzgórze Św. Maksymiliana - 4 pokoje 78 m2 2 kuchnie, 

pierwsze piętro, blok 3 piętrowy, piece, cena 430 tys. tel. 
519 738 635
- REDA ŁADNE MIESZKANIE 1 pokój, osobno kuchnia, 
łazienka, nie umeblowane 33m2  160 tys. można negocjować 
tel. 0603 925 896

- 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 odpowiednim 
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 stosownym, 
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
- WOLNA, 50 lat, niezależna, pozna miłego, wolnego, 
zmotoryzowanego pana z Wejherowa lub okolic tel. 507 486 
424 w stosownym wieku
- PANNA, 32 lata, pozna kawalera pracującego, zmotoryzo-
wanego, do 38 lat, powyżej 178 cm wzrostu. Proszę o smsy, 
tel. 695 147 965
WOLNA, lat 42 pozna podpowiedzialnego, uczciwego, kul-
turalnego, bez nałogów, cel - stały związek tel. 785 109 928
LUZAK, lat 38, gorący jak słońce z wielkim poczuciem 
humoru, szuka pani, która ma dość szarych dni  tel. 506 
562 510
- WOLNY niezależny pozna panią do lat 55-60 tel. 660 
42 65 63
- SAMOTNA szczupła, optymistka l. 50 pozna pana cierp-
niącego na samotność tel. 507 261 330
33 LATA -  172cm z wejherowa poznam pania 40-45 lat tel. 
889-28-40-52

- 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
- SKODA FELICJA  1,3 MPi 2002 r,, stan bdb 113 tys. km 
przebiegu, cena 7 tys. tel. 664 664 558
- SPRZEDAM FIAT PUNTO 75SX rok 
prod.1997,140000km, 75KM, poj.1,2, kolor zielony (verden 
garden), lakier metalik, cent.zamek, imobilaiser, szyby 
opuszczane elekt., radio-cd, 2kpl. ogumienia, stan technicz-
ny bdb, cena 7000zl. RUMIA, tel.: +48501163690
- FIATA PUNTO sprzedam, 75SX rok prod.1997,140000 
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km, 75KM, poj.1,2, kolor
zielony (verden garden), lakier metalik, cent.zamek, 
imobilaiser, szyby opuszczane elekt., radio-cd, 2kpl. 
ogumienia, stan techniczny bdb, cena 7000 zl. RUMIA, tel.: 
+48501163690
- SPRZEDAM RENAULT R19   poj.1,4  rok prod 1995 
benzyna/gaz cena 3700,00
tel. 0501504852
- Opel Corsa B12, 1994 r. 122 tys. km, 2 drzwi, niebieski 
metalik, książka serwisowo-garażowa, przegląd OC 
12.01.09 r., 3700 zł 
tel. 602 820 284                                    
- SPRZEDAM AUDI A4 1996 r. silnik 1600 + instalacja 
gazowa,zarejstrowany w
kraju,elektryczne lusterka,elektryczny szyberdach,poduszka 
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 zarejstrowany i 
opłacony do06.2009 r. 
tel 662-551-140 cena 3500 zł
- SKUTER 2005 r. BAOTIAN, zarej., opłac. 1900 zł tel. 
511 485 822
- SPRZEDAM vw golf 3 1996r 1,6 benzyna,5 drzwi,A-
A,ESD,2xPP,R,WK,zarejstrowany w
PL.,ważne opłaty  cena 5700zł tel 503-855-404
- SPRZEDAM OPEL VECTRA B, 1998rok 2,5v6 ig 
sekfencyjna,aa,cz,wk,rm,4xes,el,abs,komputer,klimatroni-
c,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, wyrejestrowa-
nych, 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 zarejestro-
wany 25000zł 603-518-594
SPRZEDAM VW PASSAT  B3 kombi, 1,8 benzyna +ga-
z,1989r ,pierwsza rejestracja w kraju 2004r ,OC i przegląd 
aktualne,instalacja gazowa od 2004r,CZ,gotowy do użytko-
wania,cena 2700 zł OKAZJA!!!Rumia tel.698-88-99-89
- SPRZEDAM OPEL CORSA B ,95 r,1,2 benzyna, 
2/3drzwi,granatowy,zarejestrowany  w Polsce,ważne opłaty-
,ładny lakier, cena 5200zł OKAZJA!!!tel 503-855-404
- SKODA FAVORIT 93 r. poj. 1,3 + gaz,ważne opłaty,gaz 
od 2005r. cena 800zł tel. 662-551-140
- SPRZEDAM SAMOCHÓD BMW 520i, 1991r., 2,0 - 
autoalarm, centralny zamek, elektryczne szyby, 
  regulacja kierownicy, radiomagnetofon, szyberdach,- 
pierwsza rejestracja w kraju 2004r. zadbany, stan bdb, zare-
jestrowany z kartą pojazdu, OC do lutego 2009r., przegląd 
do maja 2009r. - cena 5500 zł (do uzgodnienia), kontakt tel. 
058 719 79 38 lub 0 501 065 999
- SPRZEDAM AUDI A6 C4 97 r. kombi, ABS, AAAF, 
klima, ppx2, WK, ES, EL, CZ, IG sekwencja, nowe opony, 
18.000 zł. - 607 867 901
- SILNIK ELEKTRYCZNY, 1,5 kw 950 obr/min, sprze-
dam, 058 672 19 69
- 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, uszkodzona 
skrzynia, 92 r. cena 1,300 zł tel. 664 664 558
- SPRZEDAM samochód mazda 323 1,7 D sedam 91r. Cena 
1,200 zł (do uzgodnienia) tel. 887-927-826
- SPRZEDAM POLONEZ TRACK 1200 zł, 1,6; 2 drzwi 
na 5 osób bezn/gaz, silnik dobry tel. 0602 624 791

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

- KSIĘGOWA, znajomość programów komputerowych. 
Szuka pracy tel. 058 672 12 63, kom. 0604 915 450
- WITRAŻE płaskie wykonuję tel. 505 847 773
- POMOC PRAWNA z zakrwsu prawa Cwilnego,Admini-
stracyjnego i.t.p Szybko, Solidnie, Tanio, tel.508 643 668
-  fIZYKA, CHEMIA; pomogę uczniowi, Wejherowo, tel. 
058 677 01 50
BEHAPOWIEC - podejmie prace z uprawnieniami szkolen 
bhp i p.poz. nr telefonu +48510676511 lub 0 58 302-39-69
UCZENNICA NIEMIECKIEGO GIMNAZJUM - 
udziela korepetycji z j.niemeickiego dla dzieci szkół 
podstawowych.Tel:518557198

- SPRZEDAM SUKNIĘ ślubną na szczupłą i niską osobę. 
Tel. 500 716 964, 058 778 16 19
- SPRZEDAM PIEC OLEJOWY „wolf” pełen automat, 
palnik typu  „giersz” + 2 zbiorniki plastikowe 1500l.
Tel.0-604-672-760
- SPRZEDAM ROŻEK DO CHRZTU, biały-atłasowy, 
ładnie zrobiony, nowy w cenie 35 zł. Tel. 058 678 04 17
- PRZYJMĘ PRALKĘ STARĄ automat na chodzie i 
piecyk gazowy do naprawy (ścienny), 
tel. 0501 834 279
- SPRZEDAM WÓZEK GŁĘBOKO-SPACEROWY dwa 
odcienie zieleni, pompowane koła, nosidełko dla niemow-
laka, 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-BĘBNOWA 
PRIVILEG T3018, electronik, pełen program 20-60 minut, 
5kg. tel.604-672-760
- SPRZEDAM SUKNIĘ ŚLUBNĄ, biała rozm. 40/42 na 
164, 1 tys. cena do negocjacji. tel. 504 905 805
- SPRZEDAM BIURKO KOMPUTEROWE dł 130 cm i 
szafkę z dwoma pólkami dł. 60 cm w 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 DOBRYM 
STANIE I PRALKĘ AUTOMATYCZNĄ, tel. 058 672 
68 60
- OKNA SKRZYNKOWE I SAME SKRZYDŁA więk-
szą ilość z demontażu w dobrym stanie tanio sprzedam.  tel. 
509 575 862
- SPRZEDAM ROWER GÓRSKI z amortyzatorami i 
hamulcami tarczowymi, kolor czarno-żółty, stan bardzo 
dobry, zadbany, ul.Kochanowskiego 7, Bolszewo, 
tel. 0 508 071 565
- SPRZEDAM DRZWI POKOJOWE OSZKLONE 80 
cm i łazienkowe z okienkiem 70 cm (bez ościeżnicy),  tel. 
058 672 46 48
- PIEC KAFLOWY Z KORONĄ dam rozebrać
 (z wywiezieniem gruzu) Tel.0502351988
- SPRZEDAM FOTEL DO MASAŻU, dużo 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 progra-
mów, podnóżek, model 4000, cena 2500 tel. 551 50 05
- SPRZEDAM PONTON WĘDKARSKI, nowy z wytrzy-
małego 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 niezagospodarowaną 
w Luzinie, przy dworcu PKP, w dobrym punkcie tel. 512 
918 442
- SPRZEDAM FOTEL LECZNICZY model 4000 z 
różnymi funkcjami, cena 2000 zł, tel. 602 478 830

- PRZYJMĘ KUCHENKĘ GAZOWĄ (w miarę dobrym 
stanie, może być zepsuta), najlepiej z terenu Wejherowa lub 
Redy tel. 0501 834 279
- PRZYJMĘ STARĄ KUCHENKĘ MIKROFALOWĄ 
na chodzie. Najlepiej z terenu Wejherowa tel. 0501 834 279
- SPRZEDAM 4 ALUFELGI, rozstaw 4x100, ET 38, 
7Jx15H2 8 - ramienne, razem z oponami 195/50/15 komplet 
1200 zł, tel. 664 929 923
- SPRZEDAM, okazyjnie chłodziarko-zamrażarkę,posiada 
2 niezależne agregaty,kompletna, jedynie uszkodzony regu-
lator 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 transpor-
tem tel. 698 057 001 
- SPRZEDAM alufelgi borbety 4x100, 225/45/16 z opona-
mi z szerokim rantem, komplet 1700 zł, tel. 782 168 317
- SPRZEDAM Drzwi łazienkowe “Bulaj” osiemdziesiątki 
prawe, kolor wenge (ciemny brąz), ościeżnica regulowana, 
nowe, tel. 501 274 733
- 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, skrzy-
nia, most itd. cena do uzgodnienia 
tel.  058 678 02 72
- SPRZEDAM KOZĘ DOJNĄ 2-letnia cenia 200 zł 
Wejherowo, 058 678 02 72
- DWA FOTELE bordo, stan bdb. cena 150 zł, tel. 503 
782 857
- SPRZEDAM, deski calowe 6,5 m3 cena 500 zł za m3 , tel. 
885 916 686
- SPRZEDAM, 4 kg płynu aluminiowego (srebrzanki) 058 
718 87 24
- SPRZEDAM ROWEREK dla chłopca 3-5 lat-nowy na 
gwarancji.Kółka boczne stan  bdb.160zł.tel (o58)6710322 
lub 695636493 oraz rowerek dla dziecka 1-2 latka  stan 
dobry cena 40zł  bardzo ładny 
- OWCZARKI NIEMIECKIE- czarne podpalane, mocnej 
budowy, po rodowodowych rodzicach. Szczeniaki ur. 
9.07.2008r. do odbioru na koniec sierpnia, po szczepieniu i 
dwukrotnym odrobaczeniu. 
- SPRZEDAM MATERAC do masażu, nowy, skóro-
podobny, składany na 3 części, 3 programy - 400 zł, tel. 
506-392-588
- PIEKARNIK 2 grzałki do pieczenia ciast, stan db. 95 zł 
tel 507 607 280
- SPRZEDAM KUCHEMKĘ 3 palniki, stan db, 75 zł i 
drukarkę nową do komputera 220 zł. tel. 507 607 280
- SPRZEDAM SUKNIĘ ślubną stan b.db wzrost 164-170 
cena 600 zł do negocjacji tel.517 159 871
- SPRZEDAM PODUSZKĘ DO MASAŻU uniwersalną, 
kręgosłup, stopy, uda 370 zł gwarancja tel. 0697 219 236
- ZNACZKI POLSKIE CZYSTE, lata 1968-1976 KPL 
300.00 oraz bloczki czyste różne tel. 058 620 96 16
- SPRZEDAM używane w dobrym stanie małe rożno elek-
tryczne, pojemność jeden kurczak. tel. 782 537 320
- SPRZEDAM WÓZEK głęboko-spacerowy Chicco
Enjoy z fotelikiem samochodowym,mało używany,kolor 
pomarańczowo-szary.Cena 800 zł.tel.502 411 099.PRACA

MOTORYZACJA

TOWARZYSKIE INNE

- PRZYJMĘ meble kuchenne 
tel. 601 216 418

Sprzedam bliźniaka 
w Kąpinie 

tel. 501 175 333
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06:00     Kawa czy herbata? 
08:00     Wiadomości,  Pogoda
08:15     Kwadrans po ósmej
08:30     Świnka Peppa - serial
08:40     Owocowe ludki - serial 
09:05     Moliki książkowe-magazyn
09:20     Kuchcikowo - pr. dla dzieci
09:40     Angielski z Jedynką 
 - program edukacyjny
09:45     Legenda Nezha - serial 
10:15     Szkoła złamanych serc 
 - serial obyczajowy 
11:00     Kuchnia z Okrasą - mag. 
11:25     Zatańczmy - cykl dok.
11:35     Telezakupy
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes - magazyn
12:25     Plebania - telenowela
13:15     Siódme niebo - serial 
14:00     Klan - telenowela 
14:30     Psi psycholog - telenowela 
15:00     Wiadomości
15:10     Don Matteo - serial
16:05     Jaka to melodia?
16:55     Encyklopedia Solidarności  
 - felieton
17:00     Teleexpress 
17:20     Po pierwsze Jedynka
17:30     Przebojowa noc
  - pr. rozrywkowy
17:40     Moda na sukces - serial
18:30     Śmiechu warte
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości
20:15     Letnie Grand Prix w  
 skokach narciarskich
22:10     Conan niszczyciel - fi lm  
 przygodowy, USA 1984
24:00     Sekrety i kłamstwa, dramat 

05:55     W labiryncie - serial
06:55     Telezakupy
07:10     Kacper 
 - serial animowany 
08:05     M jak miłość
  - serial obyczajowy
09:00     Egzamin z życia - serial 
09:50     Możemy wygrać
  - komedia, USA `02
11:15     Święta wojna
  - serial komediowy
11:50     Córki McLeoda 
 - serial obyczajowy
12:40     Harry i Hendersonowie 
 - serial 
13:05     Jesteś tym co jesz 
 - serial dokumentalny
13:35     Wielka majówka
  - komedia, Polska 1981
15:05     Statek miłości
  - telenowela, USA 
16:00     Na dobre i na złe - serial TVP
16:55     MASH
  - serial komediowy, 1977
17:50     Dwójkomania
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:10     Sopot Hit Festiwal 
20:25     Piłka nożna - Manchester United 
 - Zenit St. Petersburg
23:00     Podkomisarz Brenda Johnson 
 - serial policyjny 
23:50     EUROexpress - magazyn
24:00     Panorama
00:20     Dziecko do wynajęcia 
 - fi lm fabularny, Niemcy `04
01:50     Niepochowany - dramat, 2004
03:55     Noc Zagadek
  - teleturniej interaktywny

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

06.05     Pogromcy hitów
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     Sidła miłości 
 – serial fabularny
12.50     Buffy, postrach wampirów 
 – przygodowy serial akcji
13.50     FIFA Futbol Mundial
14.20     Wygraj fortunę – teleturniej 
15.20     Rajdowe Mistrzostwa Świata 
 – Rajd Niemiec
16.20     Pogromcy hitów
16.50     Saint – Tropez – serial obyczajowy
18.00     mała Czarna – talk show
19.00     Adam kontra Miłosz 
 – program rozrywkowy
20.05     Dom Glassów – thriller USA, 2001;  
 reż.: Daniel Sackheim; wyst.:  
 Leelee Sobieski, Diane Lane,  
 Stellan Skarsgird, Bruce Dern,  
 Kathy Baker
22.15     Jerycho 
 – serial sensacyjny
23.15     Niebezpieczne namiętności 
 – fi lm dla dorosłych USA/Francja
01.15     Antykiler 
 – serial sensacyjny 
02.20     Wydarzenia, Sport, Pogoda 
03.00     Muzyczne listy 
 – program muzycznyc 
03.50     Montreux 2006 - The Best of 
 – program muzyczny

05:00     Music Spot, odc.240
05:30     Wstawaj! Gramy!, odc.633
06:15     Kochanie, zmniejszyłem dzieciaki,  
 odc.29
07:15     TV Market
07:30     Wielka Wygrana, odc.320
08:30     Miejskie szkodniki, odc.10
09:00     Daleko od noszy, odc.147
09:30     Czarodziejki, odc.100
10:30     Beverly Hills 90210, odc.145
11:30     Zwariowany świat Malcolma, 
 odc.106
12:00     Fuks, odc.12
13:00     Fuks, odc.13
14:00     Miodowe Lata, odc.70
14:45     Świat według Bundych, odc.169
15:15     Świat według Bundych, odc.170
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.1163
16:30     Tylko miłość, odc.33
17:30     Daleko od noszy, odc.148
18:00     Miodowe Lata, odc.71
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Świat według Kiepskich, odc.112
20:00     Podziel się posiłkiem. Koncert  
 Gwiazd, odc.1
20:55     Podziel się posiłkiem. Koncert  
 Gwiazd, odc.2
22:00     Studio Lotto
22:05     Zoolander; USA/Australia, 2001;  
 r. Ben Stiller; w. Ben Stiller, 
 Christine Taylor, David   
 Duchovny, Jerry Stiller, Jon 
 Voight, Milla Jovovich, Will 
 Ferrell, Owen Wilson.   
 Zwariowana komedia.   
00:00     Trzynaste piętro; Niemcy/USA, 

04:45     Uwaga! - magazyn
05:05     Telesklep
05:55     Hej-nał show 
 - pr. interaktywny
06:55     Zorro - serial animowany, Irlandia
07:50     Siłacze - Strongcup 2007
08:55     W-11 Wydział Śledczy
  - serial dokumentalny
09:35     Telesklep 
10:35     Sąd rodzinny 
 - serial dokumentalny
11:30     Fabryka Gry
  - pr. interaktywny
12:30     Detektywi - serila dokumentalny
13:05     Na Wspólnej 
 - serial obyczajowy
14:20     Ryzykanci- serial sensacyjny, USA
15:15     Tajniacy
 - serial sensacyjny
16:15     Rozmowy w toku 
 - talk show
17:25     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 - serial dokumentalny
18:25     Detektywi 
 - serila dokumantalny
19:00     Fakty, Sport, Pogoda 
19:50     Uwaga!
  - magazyn reporterów
20:00     Liberator 
 - fi lm sensacyjny, USA, 1995
22:05     Co z oczu, to z serca 
 - fi lm sensacyjny, USA
00:30    Twarzą w twarz 
 - serial obyczajowo-sensacyjny
02:10     Wrzuć na luz 
 - pr. rozrywkowy
03:10     Telesklep
03:35     Uwaga! 
 - magazyn

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

Zawody, które odbyły się w hali 
rumskiego MOSiR-u były kole-
jnym etapem w przygotowaniach 
do nowego sezonu drużyny 
Łączpolu. Zawodniczki po 
drugim miejscu, które zajeły w 
turnieju w Niemczech tym razem 
okazały się gościnne zajmując 
trzecie miejsce. - traktujemy 
turnieje jako etapy przygotowań 

do nadchodzącego sezonu – 
mówi Grzegorz Gościński, tren-
er Łączpolu. Teraz zawodni-
czki czeka trzeci, ostatni już 
turniej, który odbędzie się w Old-
enburgu w Niemczech. - post-
aramy sie wyciągnąć wnioski i 
wypaść lepiej niż na turnieju w 
Rumi – dodaje Trener.                                                                                                                                    

(red)

GOŚCINNE ŁĄCZPOLANKI
Sukcesem zespołu z Norwegi zakończył się I Turniej Piłki 
Ręcznej Kobiet o Puchar Pomorza.

Klasyfi kacja końcowa:

1. Storhamar Hadball
2. KS Piotrcovia Piotrków
3. AZS Politechnika Koszalin
4. Frankfuter Hanballclub
5. KS Łączpol Gdynia
6. KS Zgoda Ruda Śląska 

Najlepsza ,,7” zawodów
bramkarka – Melanie Herrmann 
(Frankfurter)
lewe skrzydło – Ki nga Polenz 
(Piotrcovia)
lewe rozegranie – Monika 
Aleksandrowicz (Łączpol)
rozegranie - Anna Marie Edin 
(Storhamar)
koło – Joanna Dworaczyk (Politechnika)
prawe rozegranie – Daria Bołtromiuk 
(Storhamar)
prawe skrzydło – Justyna Mrożek (Zgoda)

Najlepsza zawodniczka zawodów
 – Anna Marie Edin (Storhamar)
najlepsza bramkarka
 – Melanie Herrmann (Frankfurter)
król strzelców
 – Kinga Polenz (Piotrcovia)

Wśród kibiców nie zabrakło Pani Burmistrz (z lewej) - Elżbiety Rogali-Kończak.

Trener intensywnie gestykuluje do zawodniczek.
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06:05     W labiryncie - serialat 12
07:05     Telezakupy
07:20     Przystanek praca
07:35     Niezłomni
07:40     Przygody Goździka Ogrodnika 
 - serial animowany
08:00     Pytanie na śniadanie
10:20     M jak miłość - serial obycajowy
11:15     Sąsiedzi - serial komediowy 
11:45     Córki McLeoda - serial obyczajowy
12:35     Harry i Hendersonowie - serial
13:00     Syndrom szalonych rodziców - serial
13:40     Znaki czasu - magazyn
14:05     Statek miłości - telenowela 
15:00     Dla niesłyszących - Na dobre i na złe 
16:00     Podróże z żartem - pr. rozrywkowy
16:55     MASH - serial komediowy
17:55     Sport Telegram
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
18:55     Koło fortuny - teleturniej
19:30     Zacisze gwiazd - E. Starostecka 
 i W. Korcz
20:05     Barwy szczęścia - serial obyczajowy 
20:40     M jak miłość - serial 
21:30     Kulisy serialu „M jak miłość”
21:45     Tomasz Lis na żywo - talk show
22:40     Kryminalne zagadki Las Vegas 
 - serial sensacyjny 
00:30     Panorama
00:45     Nasza ulica - fi lm obyczajowy, 
 Polska 2004
01:40     Wieczór artystyczny - powt.
02:30     Zakończenie dnia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05.25     Sztukateria – magazyn 
06.20     Muzyczne listy – magazyn muzyczny 
07.30     TV Market
08.05     Kasa Na Bank 
 – program interaktywny
09.05     Trampolina – reality show
10.05     mała Czarna – talk show 
11.05     Trampolina – reality show 
12.05     Trampolina – reality show 
13.05     Kinomaniak – magazyn fi lmowy 
13.35     Wygraj fortunę – teleturniej 
14.35     Melrose Place – serial obyczajowy 
16.00     Idiotki nie idą do nieba 
 – serial meksykański
17.00     mała Czarna – talk show
18.00     Happy Hour – zrób to sam – informa- 
 cyjny program rozrywkowy
19.00     Happy Hour – informacyjny 
 program rozrywkowy
20.00     J & J – czyli Jola i Jarek – reality  
 comedy, Polska, 2008
21.00     Człowiek – małpa 
 – fi lm dokumentalny 
22.10     Lalola – serial komediowy
23.10     Happy Hour – informacyjny program  
 rozrywkowy
00.10     mała Czarna – talk show 
01.10     Rządy terroru: Zakładnicy 
 – miniserial dokumentalny 
02.15     Wydarzenia, Sport, Pogoda
02.55     Muzyczne listy 
 – magazyn muzyczny 
03.45     Happy Hour – informacyjny program  
 rozrywkowy

 
 
         
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05:05     Uwaga! - magazyn
05:25     Telesklep
06:25     Hej-nał show - pr. rozrywkowy
07:25     Fabryka Gry - pr. interaktywny
08:00     Teraz albo nigdy - Tajemnice serialu
08:30     Dzień dobry TVN 
11:00     Pascal: po prostu gotuj 
 - mag. kulinarny 
11:30     Wielkie porządki - reality show, USA
12:05     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
13:05     Taniec z gwiazdami - Finał 
15:15     Ryzykanci - serial sensacyjny, 
 USA, 2004
16:15     Rozmowy w toku - talk show 
17:25     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
18:25     Detektywi - serial dokumentalny
19:00     Fakty 
19:50     Uwaga! - magazyn reporterów
20:10     Na Wspólnej - serial, Polska
20:45     W-11 Wydział Śledczy 
 - serila dokumentalny
21:30     Szymon Majewski Show 
 - pr. rozrywkowy
22:35     Teraz my! - pr. publicystyczny
23:20     Superwizjer - magazyn
23:55     Nie z tego świata 
 - serial S-F, USA, 2006
00:50     Teraz albo nigdy 
 - Tajemnice serialu
01:20     Co za tydzień
  - magazyn
01:45     Uwaga! - magazyn
02:05     Wrzuć na luz
03:05     Telesklep

06:00     Kawa czy herbata? 
07:50     Leksykon PRL
08:00     Wiadomości, Pogoda
08:15     Kwadrans po ósmej 
08:35     Krówka Mu Mu - serial 
08:45     Domisie - pr. dla dzieci
09:15     Maszyna zmian - serial 
09:45     Zaopiekuj się mną - serial 
10:30     Sąsiedzi - serial komediowy 
10:55     Rok w ogrodzie
11:20     Zapytaj prawnika - magazyn
11:40     Telezakupy
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes - magazyn
12:20     Siła z natury - magazyn
12:40     Plebania - telenowela 
13:05     Klan - telenowela 
13:35     Jaka to melodia? -teleturniej 
14:00     Piasek w tryby
14:30     Raj - magazyn
15:00     Wiadomości
15:15     Jaka to melodia? -teleturniej
16:00     Moda na sukces - serial
16:50     Encyklopedia Solidarności 
17:00     Teleexpress 
17:20     Celownik - magazyn
17:35     Klan - telenowela 
18:00     Jaka to melodia? 
18:30     Plebania - telenowela
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości
20:20     Ze slumsów na Harvard 
 - fi lm obyczajowy
22:00     Przeczucie - fi lm fabularny

06:00     Savannah - serial
06:48     Smaki polskie
  - mag. kulinarny
07:00     Dzień dobry w sobotę
  - program poradnikowy
07:30     Rok w ogrodzie
08:00     Wiadomości
08:15     Sto minut wakacji - serial 
08:40     Kadra 2012 - magazyn
08:55     Sekretny świat misia  
 Beniamina
09:25     Ziarno - magazyn
09:55     Baranek Shaun - serial  
 animowany
10:05     Gwiezdny Pirat - serial
10:30     Szkoła złamanych serc
11:20     Janosik - serial TVP
12:10     Zwierzęta świata - fi lm  
 dokumentalny
12:40     Koma. pl - magazyn
13:00     Wiadomości
13:15     Agent nr 1 - fi lm fabularny
14:55     Bulionerzy - serial 
15:25     BBC w Jedynce - cykl dok.
16:20     Śmiechu warte - pr.  
 rozrywkowy
16:40     Przebojowa noc
17:00     Teleexpress
17:20     Ostatnie dni księżnej Diany  
 - dramat, `07
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości 
20:15     Letnie Grand Prix w  
 skokach narciarskich  
 2008 
22:10     Brudna forsa - fi lm  
 sensacyjny
23:50     Prawda i tylko prawda 
 - dramat, USA `95

05:55     Savannah 
 - serial obyczajowy
06:44     Obóz pokoju - fi lm dok.
07:00     Transmisja Mszy Świętej
08:00     Domisie - pr. dla dzieci
08:25     Klub przyjaciół Myszki  
 Miki
08:50     Sekretny świat misia  
 Beniamina
09:20     Maszyna zmian - serial
09:50     Disney! Cudowny Świat 
 - fi lm animowany
11:55     Między ziemią a niebem
12:00     Anioł Pański
12:15     Między ziemią a niebem
13:00     Wiadomości
13:10     Nowe szaty Cesarza - fi lm  
 fabularny, 2001
15:00     Bulionerzy - serial 
15:30     BBC w Jedynce - cykl dok.
16:20     Koma. pl - magazyn
16:30     Studio Lało - Grzało 
 - magazyn
17:00     Teleexpress
17:25     Przebojowa noc
17:40     Hotel Pod Żyrafą i  
 Nosorożcem - serial
18:25     Apetyt na miłość - serial
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości
20:15     Jutro idziemy do kina 
 - fi lm fabularny
22:10     Człowiek z żelaza - fi lm  
 fabularny, Polska `81
00:45     Zamach - dramat, Polska 

05:40     Dla niesłyszących - Echa Panoramy
06:15     Plecak pełen przygód - serial
06:40     Spróbujmy razem 
 - mag. dla niepełnosprawnych
07:10     63 Międzynarodowy Festiwal  
 Chopinowski - reportaż
07:35     Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal  
 Piosenki i Tańca - KONIN 
08:00     Poezja łączy ludzi - T. Różewicz
08:15     M jak miłość - serial
09:10     Gdzie jest generał - komedia, Polska
10:45     Jak się nie ubierać - serial   
 dokumentalny
11:50     Szalone wakacje - komedia, Wlk.  
 Bryt. 1972
13:20     Święta wojna - serial 
14:00     Familiada - teleturniej
14:30     Złotopolscy - telenowela
15:05     Europejski Festiwal im. Jana Kiepury  
 - Krynica 2008
16:10     Na dobre i na złe - serial
17:10     Brzydula Betty - serial komediowy
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
18:55     Sopot Hit Festiwal
19:45     Lato do kwadratu - magazyn
20:00     X Mazurska Noc Kabaretowa 
 - widowisko rozrywkowe
21:40     Za wszelką cenę
  - dramat, USA 2004
23:50     Słowo na niedzielę
24:00     Panorama
00:15     Sport Telegram
00:25     Dopuszczalne ryzyko 
 - fi lm fabularny, USA `01
01:55     Europa da się lubić - Tajemnicza
02:40     Noc Zagadek 
 - teleturniej interaktywny
03:45     Zakończenie dnia

05:15     Dla niesłyszących 
 - Słowo na niedzielę
05:20     Dla niesłyszących - Kopciuszek 
05:45     Złotopolscy - telenowela
06:40     Jesteś tym co jesz 
 - serial dokumentalny
07:10     M jak miłość - serial 
08:05     Ostoja - magazyn
08:35     Z Dwójką bezpieczniej
08:50     Dzika przyszłość - Niemcy 2002
09:20     Zacisze gwiazd - Urszula Dudziak
09:50     Wojciech Cejrowski-boso przez świat  
 - cykl reportaży
10:20     Park prehistoryczny 
 - serial dokumentalny
11:20     Świat cyrku - fi lm obyczajowy, 
 USA `64
13:35     Kulisy serialu „Czas honoru”
14:00     Familiada - teleturniej
14:30     Złotopolscy - telenowela
15:10     Szansa na Sukces
  - Piosenki Eurowizji
16:10     Na dobre i na złe - serial 
17:10     Brzydula Betty - serial komediowy 
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
18:55     Tak to leciało! - teleturniej
19:50     Kulisy serialu „Czas honoru”
20:05     Oczy Angeli 
 - serial kryminalny, USA `06
20:55     Hity na czasie `08 - pr. muzyczny
23:40     Wakacyjne Ulice Kultury
24:00     Panorama
00:15     Sport Telegram
00:25     „A mury runą...” - recital J. 

05.30     Sztukateria – magazyn 
05.55     VIP – magazyn kulturalny 
06.25     Kinomaniak – magazyn fi lmowy 
06.55     Dekoratornia – magazyn 
07.25     Pokemon – serial animowany 
08.25     Nieposkromiona Australia 
 – serial dokumentalny 
08.55     Chłopiec z dżungli – fi lm familijny  
 Indie/USA, 1996; reż.: Allan A.  
 Goldstein; wyst.: David Fox,  
 Asif Mohammed Seth, Lea More- 
 no, Jeremy Roberts, Chippy  
 Gangjee; 
10.45     Trampolina – reality show
11.45     Kinomaniak – magazyn fi lmowy 
12.15     Dekoratornia – magazyn 
12.45     Zamiana Żon – reality show
13.50     Człowiek – małpa 
 – fi lm dokumentalny 
15.00     Liga Szkocka – Celtic Glasgow 
 – Glasgow Rangers 
17.00     Trampolina – reality show 
19.00     Big Brother V – Omnibus
20.00     Lalola – serial komediowy
22.00     Wielki błękit – fi lm obyczajowy  
 Francja/Włochy/USA, 1988;  
 reż.: Luc Besson; wyst.: Rosa- 
 nna Arquette, Jean Marc Barr,  
 Jean Reno, Paul Shenar, Sergio  
 Castellitto
00.50     Antykiler – serial sensacyjny  
01.55     Rządy terroru: Samobójcy w Inter- 
 necie – miniserial dokumentalny 
02.55     Wydarzenia, Sport, Pogoda 
03.30     Kinomaniak – magazyn fi lmowy 

05.20     Kinomaniak – magazyn fi lmowy 
05.45     Dekoratornia – magazyn 
06.15     Rajdowe Mistrzostwa Świata 
 – Rajd Włoch (Sardynii)
07.15     V-max – magazyn motoryzacyjny 
07.45     Ręce, które leczą 
08.15     Pokemon – serial animowany 
09.15     Gwiazdeczka: historia Shirley Temple  
 – fi lm familijny USA, 2001; reż.:  
 Nadia Tass; wyst.: Connie Britton,  
 Emily Anne Hart, Ashley Rose  
 Orr, Colin Friels, Hinton Battle,  
 James Barkley
11.10     Idol – reality show 
12.10     mała Czarna – talk show 
13.10     VIP – magazyn kulturalny 
13.40     Dekoratornia – magazyn 
14.10     Rajdowe Mistrzostwa Świata 
 – Rajd Włoch (Sardynii)”
15.10     Chłopiec z dżungli – fi lm familijny  
 Indie/USA, 1996; reż.: Allan A.  
 Goldstein; wyst.: David Fox,  
 Asif Mohammed Seth, Lea  
 Moreno, Jeremy Roberts,  
 Chippy Gangjee
17.00     Trampolina – reality show 
18.00     Idol – reality show                       
19.00     Big Brother V – Omnibus
20.00     Biali nie potrafi ą skakać – komedia  
 sportowa USA, 1992; reż.: Ron  
 Shelton; wyst.: Woody Harrelson,  
 Wesley Snipes, Rosie Perez, Cylk  
 Cozart, Tyra Ferrell; 
22.30     Rządy terroru: Zakładnicy 
 – miniserial dokumentalny 
23.40     Zdążyć do Las Vegas 
 – fi lm dla dorosłych USA, 2000
01.50     Wydarzenia, Sport, Pogoda 
02.30     VIP – magazyn kulturalny 

05:30     Wstawaj! Gramy!, odc.634
06:15     Kochanie, zmniejszyłem dzieciaki,  
 odc.30
07:15     Przygody w siodle, odc.38
07:45     Przygody w siodle, odc.39
08:15     Hugo, odc.167
08:45     Pasjonaci
09:15     Alicja w krainie czarów
10:45     Grizzly Adams. Legenda o Mrocznej  
 Górze; USA, 1999; r. John  
 Huneck, David Sheldon; w. Tom  
 Tayback, Joseph Campanella
12:55     Czarodziejki, odc.111
13:55     Dom nie do poznania, odc.123
14:55     SIĘ KRĘCI, odc.78
15:40     Reguły miłości; USA, 2004; 
 r. Steven Robman; w. Maggie  
 Lawson, Adam MacDonald,  
 Joseph Cappellitti, Kiran  
 Friesan, Raven, Joseph   
 Lawrence Komedia romantyczna. 
17:45     Rodzina zastępcza, odc.246
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Świat według Kiepskich, odc.113
20:00     Szklanką po łapkach; USA, 1996; 
 r. Rick Friedberg; w. Leslie  
 Nielsen, Andy Griffi th, John Ales, 
 Nicollette Sheridan, Charles  
 Durning, Marcia Gay Harden,  
 Barry Bostwick
21:40     Z piekła rodem; USA / Wielka  
 Brytania/Czechy, 2001; r. Albert  
 Hughes, Allen Hughes; w.  
 Johnny Depp, Ian Richardson
22:00     Studio Lotto
00:25     Kabaret; USA, 1972; r. Bob Fosse
03:05     Zakazana kamera, odc.151

05:30     Wstawaj! Gramy!, odc.635
06:15     Piotruś Pan i piraci, odc.63
06:45     Piotruś Pan i piraci, odc.64
07:15     Monster Warriors, odc.20
07:45     Power Rangers, odc.17
08:15     Power Rangers, odc.18
08:45     SIĘ KRĘCI - EXTRA, odc.79
09:45     Rodzina zastępcza, odc.246
10:45     Straszny hotel; USA, 1997; r. D.J.  
 MacHale; w. Steve Guttenberg,  
 Amzie Strickland, Michael  
 McShane, Kirsten Dunst, Nia  
 Peeples Horror komediowy. 
12:35     Reggae na lodzie; USA, 1993; r. Jon  
 Turteltaub
14:45     Między uczuciem a powinnością;  
 Niemcy, 2002; r. Axel de Roche; 
 w. Eva Habermann, Pascal  
 Breuer, Heinz Drache, Olivia  
 Pascal, Marcus Mittermeier  
 Romans rozgrywający się w 
 kręgach niemieckiej arystokracji
16:45     Halo, Hans!, odc.11
17:45     Rodzina zastępcza, odc.247
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Świat według Kiepskich, odc.116
20:00     CSI: Kryminalne zagadki Miami,  
 odc.111
21:00     Wzór, odc.8
22:00     Studio Lotto
22:05     Kości, odc.24
23:05     Prawo miasta odc.90’, odc.4 
01:05     Magazyn sportowy

05:40     Uwaga! 
 - magazyn
06:00     Telesklep
08:00     Zorro 
 - serial animowany
08:30     Dzień dobry TVN
10:55     Projekt plaża 
11:35     Pascal: po prostu gotuj 
12:10     Teraz albo nigdy 
 - Tajemnice serialu
12:45     Na Wspólnej 
 - serial, Polska
14:10     You can dance
  - Po prostu tańcz! 
15:55      Siłacze - Strongcup, 2007
17:00     Wygraj randkę
  - fi lm komedia, USA, 2004
19:00     Fakty, Sport, Pogoda 
19:45     Uwaga! 
 - magazyn reporterów
20:00     Niania 
 - reality show
21:10     Władza absolutna - fi lm  
 sensacyjny,  USA, 1997,   
 Włamywacz wychodzi z 
 więzienia i postanawia dokonać  
 ostatniego skoku. Obiektem 
 włamania ma być willa   
 zamożnego potentata,   
 chwilowo opuszczona przez  
 właścicieli. Włamywacz  
 przedostaje się do wnętrza  
 - i jest świadkiem sceny, której  
 nikt nie powinien był oglądać.
23:35     Liczą się tylko Frankliny - fi lm  
 komedia, Niemcy, 2002
01:25     Kuba Wojewódzki - talk show
02:20     Uwaga! - magazyn
02:40     Telesklep

05:40     Uwaga! - magazyn
06:00     Telesklep
08:00     Zorro - serial animowany, Irlandia
08:30     Dzień dobry TVN 
10:55     Projekt plaża 
11:35     Junior 
 - fi lm komedia, USA, 1994
13:45     Niania 
 - reality show
14:50     Po prostu tańcz z gwiazdami
15:00     Teraz albo nigdy 
 - serial
17:00     Co za tydzień 
 - magazyn
17:20     Po prostu tańcz z gwiazdami
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:45     Uwaga! 
 - mag. reporterów 
20:00     Ze śmiercią jej do twarzy - fi lm  
 komedia, USA, 1992
22:05     Twarzą w twarz - serial obyczajowo  
 - sensacyjny 
23:55     Striptizerki - fi lm sensacyjny, USA  
 1998, Diana jest młodą matką, 
 która boryka się z kłopotami  
 fi nansowymi. Pracuje w sklepie  
 obuwniczym, ale jej życie ulega  
 zmianie, gdy spotyka Ronnie  
 i Tricks, striptizerki pracujące 
 w nocnym klubie. Te   
 namawiają ją żeby rozpoczęła  
 pracę w klubie gdzie może  
 zarobić duże pieniądze.
01:40     Uwaga! - magazyn
02:00     Telesklep

05:15     Wstawaj! Gramy!, odc.636
06:00     Żar młodości, odc.1
07:00     TV Market
07:15     Wielka Wygrana
08:00     Poranek z POLSAT NEWS, odc.1
09:00    Czarodziejki, odc.101
10:00     Rodzina zastępcza, odc.157
11:00     Zwariowany świat Malcolma, odc.107
11:30     Samo życie, odc.1131
12:00     Obrońca, odc.1
13:00     Dom nie do poznania, odc.112
14:00     Pierwsza miłość, odc.736
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.51
15:15     Świat według Bundych, odc.171
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja
16:30     Tylko miłość, odc.34
17:30     Świat według Kiepskich, odc.118
18:00     Pierwsza miłość, odc.737
18:50    Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1132
20:00     Desperado; USA, 1995; r. Robert 
 Rodriguez; w. Antonio   
 Banderas, Salma Hayek,  
 Joaquim De Almeida, Cheech  
 Marin, Steve Buscemi, Quentin  
 Tarantino 
22:00     Studio Lotto
22:15     Bunkier SS; USA / Wielka Brytania,  
 2001; r. Rob Green

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN
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05:05     Uwaga! - magazyn
05:25     Telesklep
06:25     Hej-nał show - pr. rozrywkowy
07:25     Fabryka Gry - pr. interaktywny
08:00     Na Wspólnej - serial obyczajowy
08:30     Dzień dobry TVN
11:00     Proste zycie - serial, USA `03
12:05     Sopot Festival 2008
14:05     W-11 Wydział Śledczy 
 - serial dokumentalny
14:45     Detektywi 
 - serial dokumentalny
15:15     Ryzykanci 
 - serial sensacyjny, USA
16:15     Rozmowy w toku - talk show
17:25     Sąd rodzinny 
 - serial dokumentalny
18:25     Detektywi 
 - serial dokumentalny
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:50     Uwaga! 
 - magazyn reporterów
20:10     Na Wspólnej - serial obyczajowy
20:45     W-11 Wydział Śledczy
  - serial dokumentalny
21:30     Nigdy w życiu! 
 - fi lm komedia, Polska, 2004
23:30     Twarzą w twarz 
 - serial obyczajowy
00:35     Multikino
  - mag. fi lmowy
01:00     Uwaga! 
 - magazyn
01:20     Wrzuć na luz - pr. rozrywkowy

05:55     W labiryncie - serial
07:00     Telezakupy
07:15     Kacper - serial animowany
07:40     Przygody Goździka Ogrodnika 
 - serial animowany 
08:00     Pytanie na śniadanie
10:15     M jak miłość - serial
11:05     Święta wojna - serial komediowy
11:40     Córki McLeoda - serial obyczajowy
12:30     Koło fortuny - teleturniej
13:00     Kino zaprasza do stołu 
 - fi lm dokumentalny
14:05     Statek miłości - telenowela
15:00     Dla niesłyszących - Pogoda na piątek 
16:00     Scena Dobrego Humoru 
 - pr. kabaretowy
16:50     Sophie - serial obyczajowy, Niemcy
17:25     Przygody Tarzana - serial przygodowy
17:55     Sport Telegram
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
18:55     Jeden z dziesięciu - teleturniej
20:05     Barwy szczęścia - serial obyczajowy
20:40     Trzeci Ofi cer - serial sensacyjny,Polska
21:35     Dr House - serial obyczajowy, USA 
22:30     Warto rozmawiać
23:25     Magazyn kryminalny 997
  - Michała Fajbusiewicza
23:55     Czy telewizja to wróg naszych dzieci?
00:30     Panorama
00:45     Czy świat oszalał? - Przeznaczone 
 do burdelu
02:10     Wiedźmin - serial przygodowy
03:05     Europa da się lubić 

06:00     Kawa czy herbata?
07:50     Leksykon PRL
08:00     Wiadomości
08:15     Kwadrans po ósmej
08:35     Baranek Shaun - serial
08:45     Jedynkowe Przedszkole
09:15     Owocowe ludki - serial
09:45     Zaopiekuj się mną - serial 
10:30     Sąsiedzi - serial komediowy 
10:55     Kuchnia z Okrasą
11:20     W-skersi
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes - magazyn
12:20     Europa bez miedzy
12:40     Plebania - telenowela
13:05     Klan - telenowela 
13:30     Jaka to melodia? 
14:00     Film dokumentalny
14:30     My Wy Oni - magazyn
15:00     Wiadomości
15:15     Jaka to melodia? 
16:00     Moda na sukces - serial 
16:50     Przed meczem Polska 
 - Słowenia - reportaż
16:55     Encyklopedia Solidarności
17:00     Teleexpress
17:20     Celownik - magazyn
17:35     Klan - telenowela 
18:00     Jaka to melodia?
18:30     Plebania - telenowela
18:55     Wieczorynka
19:30     Wiadomości
20:20     Zagubieni - serial, USA 
22:00     Sprawa dla reportera

06:00     Kawa czy herbata?
07:50     Leksykon PRL - felieton
08:00     Wiadomości, Pogoda
08:15     Kwadrans po ósmej 
 - magazyn
08:35     Tata Lew 
 - serial animowany
08:50     Jedynkowe Przedszkole 
 - program dla dzieci
09:20     Legenda Nezha 
 - serial animowany
09:45     Zaopiekuj się mną - serial 
10:30     Sąsiedzi - serial komediowy 
10:55     Kabaret Neo - Nówka 
 - widowisko rozryw.
11:20     Pora na doktora - magazyn
11:40     Telezakupy
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes - magazyn
12:20     Tak jak w Unii - magazyn
12:40     Plebania - telenowela 
13:10     Klan - telenowela
13:35     Jaka to melodia? 
14:00     Modlitwa ekumeniczna
15:00     Wiadomości
15:15     Jaka to melodia? 
16:00     Moda na sukces - serial
16:55     Encyklopedia Solidarności
17:00     Teleexpress
17:20     Celownik - magazyn
17:35     Klan - telenowela
18:00     Jaka to melodia?
18:30     Plebania - telenowela 
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości 
20:20     Życie - komedia,USA,1999
22:10     Misja specjalna - magazyn
22:45     Narzeczone Allaha - dok.
23:45     Detektyw Foyle - serial 

 

06:00     W labiryncie - serial, Polska
07:00     Telezakupy
07:20     Iwierska Ikona Matki Bożej - reportaż
07:40     Przygody Goździka Ogrodnika 
 - serial animowany
08:00     Pytanie na śniadanie 
10:20     M jak miłość 
 - serial
11:10     Sąsiedzi - serial komediowy
11:40     Córki McLeoda 
 - serial, Australia
12:35     Harry i Hendersonowie 
 - serial komediowy
13:05     Kulisy Formuły 1 
 - serial dokumentalny, 2006
14:00     Statek miłości 
 - telenowela, USA
15:00     Dla niesłyszących 
 - M jak miłość 
16:00     XII Międzynarodowy Festiwal 
 Piosenki i Kultury Romów 2008
16:55     MASH - serial komediowy
17:55     Sport Telegram
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
18:55     Koło fortuny - teleturniej
19:30     Międzynarodowy Festiwal Filmowy  
 w Wenecji (na  żywo)
20:05     Barwy szczęścia 
 - serial obyczajowy
20:40     M jak miłość - serial 
21:30     Kulisy serialu „M jak miłość”
21:40     Magazyn Ekspresu Reporterów
22:30     Patch Adams 
 - fi lm fabularny, USA 1998
00:30     Panorama
00:50     Polowanie na króliki 
 - dramat, Australia `02
02:20     Zakończenie dnia

06:00     Kawa czy herbata? 
07:50     Leksykon PRL
08:00     Wiadomości, Pogoda
08:15     Kwadrans po ósmej
08:35     Krówka Mu Mu - serial
08:45     Domisie - pr. dla dzieci
09:15     Maszyna zmian - serial 
09:45     Zaopiekuj się mną - serial 
10:30     Sąsiedzi - serial komediowy 
10:55     Rok w ogrodzie
11:20     Zapytaj prawnika - magazyn
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes - magazyn
12:20     Siła z natury - magazyn
12:40     Plebania - telenowela 
13:05     Klan - telenowela 
13:35     Jaka to melodia?
14:00     Piasek w tryby
14:30     Raj - magazyn
15:00     Wiadomości
15:15     Jaka to melodia?
16:00     Moda na sukces - serial
16:50     Encyklopedia Solidarności  
 - felieton
17:00     Teleexpress 
17:20     Celownik - magazyn
17:35     Klan - telenowela 
18:00     Jaka to melodia? 
18:30     Plebania - telenowela
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości
20:20     Ze slumsów na Harvard 
 `- fi lm obyczajowy
22:00     Przeczucie - fi lm fabularny
23:35     Stracona szansa m- cykl 

06:00     W labiryncie - serial
07:00     Telezakupy
07:15     Program katolicki 
07:40     Przygody Goździka Ogrodnika 
 - serial animowany
08:00     Pytanie na śniadanie
10:20     M jak miłość - serial
11:15     Święta wojna - serial komediowy
11:45     Córki McLeoda - serial obyczajowy
12:35     Koło fortuny - teleturniej
13:05     Opowieści zza grobu 
 - fi lm dokumentalny 
14:05     Statek miłości - telenowela 
15:00     Dla niesłyszących - M jak miłość
16:00     XII Międzynarodowy Festiwal 
 Piosenki i Kultury Romów 2008 
16:55     Sophie - panna młoda mimo woli
  - serial obyczajowy
17:25     Przygody Tarzana 
 - serial przygodowy
17:55     Sport Telegram
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
18:55     Jeden z dziesięciu - teleturniej
19:35     Wideoteka dorosłego człowieka
20:05     Barwy szczęścia - serial obyczajowy
20:40     Kingsajz - komedia, Polska 1988
22:35     W potrzasku - fi lm sensacyjny, 
 USA `01
00:10     Stop! Reportaż 
00:30     Panorama
00:50     Mocne uderzenie 
 - fi lm fabularny, USA 1998
02:20     Smaczne Go! - mag. kulinarny
03:05     Zakończenie dnia

04.35     V-max – magazyn motoryzacyjny
05.00     Kinomaniak – magazyn fi lmowy 
05.25     Muzyczne listy 
 – magazyn muzyczny
06.25     TV Market
07.00     Kasa Na Bank 
 – program interaktywny
08.00     Melrose Place
09.20     Selekcja – survival show
09.55     Selekcja – survival show
10.30     mała Czarna – talk show 
11.30     Idiotki nie idą do nieba 
 – serial meksykański
12.30     Happy Hour – informacyjny program  
 rozrywkowy
13.30     V-max – magazyn motoryzacyjny
14.00     Wygraj fortunę – teleturniej 
15.00     Melrose Place – serial obyczajowy  
16.00     Idiotki nie idą do nieba – serial  
 meksykański
17.00     mała Czarna – talk show
18.00     Lalola – serial komediowy
19.00     Happy Hour – informacyjny program  
 rozrywkowy
20.00     Córka d’Artagnana – komedia  
 przygodowa Francja, 1994; reż.: 
 Bertrand Tavernier; wyst.:  
 Sophie Marceau, Philippe  
 Noiret, Claude Rich, Sami Frey,  
 Jean-Luc Bideau; 
22.40     Lalola – serial komediowy
23.55     Happy Hour – informacyjny program  
 rozrywkowy
00.55     mała Czarna – talk show 
01.55     Rządy terroru: Samobójcy w Inter- 
 necie – miniserial dokumentalny
02.55     Wydarzenia, Sport, Pogoda
03.25     Muzyczne listy – magazyn muzyczny
04.15     Happy Hour – informacyjny program 

05.00     Dekoratornia – magazyn 
05.25     Ręce, które leczą
05.50     Muzyczne listy – magazyn muzyczny
06.55     TV Market
07.30     Kasa Na Bank 
 – program interaktywny
08.30     Melrose Place – serial obyczajowy 
09.30     Lalola – serial komediowy
10.30     mała Czarna – talk show 
11.30     Idiotki nie idą do nieba 
 – serial meksykański
12.30     Happy Hour – informacyjny program  
 rozrywkowy
13.30     VIP – magazyn kulturalny 
14.00     Wygraj fortunę - teleturniej
15.00     Melrose Place – serial obyczajowy
16.00     Idiotki nie idą do nieba
  – serial meksykański    
17.00     mała Czarna – talk show
17.45     Lalola – serial komediowy 
19.00     Happy Hour – informacyjny program  
 rozrywkowy
20.00     Apollo 11 – dramat USA, 1996; reż.:  
 Norberto Barba; wyst.: Carmen  
 Argenziano, Jeffrey Nordling,  
 Tuck Milligan, Dennis Lip-
 scomb, William Mesnik, Jack  
 Conley, Jane Kaczmarek, Jim  
 Metzler, Maureen Mueller,  
 Michael Fairman
22.00     Lalola – serial komediowy  
23.05     Rajdowe Mistrzostwa Świata 
 – Rajd Nowej Zelandii  
00.05     Happy Hour – informacyjny program  
 rozrywkowy

04.50     VIP – magazyn kulturalny 
05.10     FIFA Futbol Mundial
05.35     Muzyczne listy – magazyn muzyczny
06.40     TV Market
07.15     Kasa Na Bank 
 – program interaktywny
08.15     Melrose Place – serial obyczajowy 
09.15     Lalola – serial komediowy
10.30     mała Czarna – talk show 
11.30     Idiotki nie idą do nieba 
 – serial meksykański 
12.30     Happy Hour – informacyjny program  
 rozrywkowy
13.30     Dekoratornia – magazyn 
14.00     Wygraj fortunę - teleturniej
15.00     Melrose Place – serial obyczajowy 
16.00     Idiotki nie idą do nieba 
 – serial meksykański
17.00     mała Czarna – talk show 
17.55     Lalola – serial komediowy
19.00     KŁAMCZUCH” – program Krzysz- 
 tofa Ibisza
20.00     Doktor Dolittle – komedia familijna  
 USA, 1998; reż.: Betty Thomas;  
 wyst.: Eddie Murphy, Ossie  
 Davis, Oliver Platt, Peter Boyle,  
 Richard Schiff, Kristen Wilson; 
21.45     KŁAMCZUCH” – program Krzysz- 
 tofa Ibisza – program
22.45     Geneza – serial sensacyjny 
00.05     mała Czarna – talk show 
01.05     Wydarzenia, Sport, Pogoda 
01.45     Muzyczne listy
02.50     Rajdowe Mistrzostwa Świata – Rajd 

05:15     Wstawaj! Gramy!, odc.637
06:00     Żar młodości, odc.2
07:00     TV Market
07:15     Wielka Wygrana
08:00     Poranek z POLSAT NEWS, odc.2
09:00     Czarodziejki, odc.102
10:00     Rodzina zastępcza, odc.158
11:00     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.51
11:30     Samo życie, odc.1132
12:00     Obrońca, odc.2 Reunion
13:00     Dom nie do poznania, odc.113
14:00     Pierwsza miłość, odc.737
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.52
15:15     Świat według Bundych, odc.172
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja
16:30     Tylko miłość, odc.35
17:30     Świat według Kiepskich, odc.119
18:00     Pierwsza miłość, odc.738
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda .
19:30     Samo życie
20:00     Wykiwać klawisza; USA, 2005;  
 r. Peter Segal; w. Adam San- 
 dler, Bill Goldberg, Kevin  
 Nash, Michael Irvin, Rob  
 Schneider, Steve Austin, Chris  
 Rock, Burt Reynolds, James  
 Cromwell, Nelly, William  
 Fichtner Premiera. 
22:00     Studio Lotto
22:25     Milczenie; Kanada / USA, 2001
00:25     Ale kasa, odc.62
01:25     Zakazana kamera, odc.155
02:55     Nocne randki 

05:15     Wstawaj! Gramy!, odc.638
06:00     Żar młodości, odc.3
07:15     Wielka Wygrana, odc.323
07:30     TV Market
08:00     Poranek z POLSAT NEWS, odc.3
09:00     Czarodziejki, odc.103
10:00     Rodzina zastępcza, odc.159
11:00     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.52
11:30     Samo życie
12:00     Obrońca, odc.3 Lolita?
13:00     Dom nie do poznania, odc.114
14:00     Pierwsza miłość, odc.738
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.53
15:15     Świat według Bundych, odc.173
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja
16:30     Tylko miłość, odc.36
17:30     Świat według Kiepskich, odc.120
18:00     Pierwsza miłość, odc.739
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1134
20:00     Piotr Bałtroczyk przedstawia - 18-tka  
 OT.TO, odc.1
21:00     Książę w Nowym Jorku; USA, 1988;  
 r. John Landis; w. Eddie Murphy,  
 Madge Sinclair, Arsenio Hall
22:00     Studio Lotto
23:45     Bez uczucia; USA, 1989; 
 r. Blake Edwards;
01:40     Ale kasa, odc.63

05:15     Wstawaj! Gramy!, odc.639
06:00     Żar młodości, odc.4
07:15     Wielka Wygrana, odc.324
07:30     TV Market
08:00     Poranek z POLSAT NEWS, odc.4
09:00     Czarodziejki, odc.104
10:00     Rodzina zastępcza, odc.160
11:00     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.53
11:30     Się kręci
12:00     Obrońca, odc.4
13:00     Dom nie do poznania, odc.115
14:00     Pierwsza miłość, odc.739
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.54
15:15     Świat według Bundych, odc.174
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja
16:30     Tylko miłość, odc.37
17:30     Świat według Kiepskich, odc.123
18:00     Pierwsza miłość, odc.740
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Na kocią łapę, odc.1
20:00     Skazany na śmierć, odc.42
21:00     Skazany na śmierć, odc.43
22:00     Studio Lotto
22:05     Skazany na śmierć, odc.44
23:05     Wielbicielka; USA, 2002; r. John  
 Polson; w. Jesse Bradford
00:50     Ale kasa, odc.64
01:50     Zakazana kamera

05:05     Uwaga! - magazyn 
05:25     Telesklep
06:25     Hej-nał show 
 - pr. rozrywkowy
07:25     Fabryka Gry 
 - pr. interaktywny
08:00     Na Wspólnej 
 - serial obyczajowy
08:30     Dzień dobry TVN 
11:00     Zostań top modelką 
 - reality show 
12:05     Sędzia Anna Maria Wesołowska
13:05     You can dance 
 - Po prostu tańcz! 
14:45     Detektywi 
 - serial dokumentalny
15:15     Ryzykanci 
 - serial sensacyjny
16:15     Rozmowy w toku
  - talk show
17:25     Sąd rodzinny 
 - serial dokumentalny
18:25     Detektywi 
 - serial dokumentalny
19:00     Fakty
19:50     Uwaga! - magazyn reporterów
20:10     Na Wspólnej 
 - serial obyczajowy
20:45     W-11 Wydział Śledczy 
 - serial dokumentalny
21:30     Twarzą w twarz - serial 
22:30     Kuba Wojewódzki - talk show
23:30     Dexter 
 - serial kryminalny, USA
00:35     Projekt plaża - nocą
01:05     Uwaga! - magazyn
01:25     Wrzuć na luz 
 - pr. rozrywkowy
02:25     Telesklep

05:05     Uwaga! - magazyn
05:25     Telesklep
06:25     Hej-nał show - pr. rozrywkowy
07:25     Fabryka Gry - pr. interaktywny
08:00     Na Wspólnej - serial obyczajowy
08:30     Dzień dobry TVN
11:00     Zmien swój styl - reality show 
12:05     Sąd rodzinny - serial dokumentalny
13:05     Sopot Festival 2008
14:05     W-11 Wydział Śledczy 
 - serial dokumentalny
14:45     Detektywi 
 - serial dokumentalny
15:15     Ryzykanci - serial sensacyjny, 
 USA `04
16:15     Rozmowy w toku - talk show
17:25     Sędzia Anna Maria Wesołowska
18:25     Detektywi 
 - serial dokumentalny
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:50     Uwaga! 
 - magazyn reporterów
20:10     Na Wspólnej 
 - seial obyczajowy
20:45     W-11 Wydział Śledczy 
 - serial dokumentalny
21:30     You can dance 
 - Po prostu tańcz!
22:30     Oszukać przeznaczenie 
 - fi lm horror, USA 2000
00:30     Superwizjer - magazyn
01:05     Uwaga! - magazyn
01:25     Wrzuć na luz 
 - pr. rozrywkowy
02:25     Telesklep

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN
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