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BEZPŁATNY TYGODNIK

REKLAMA

Wstępne ustalenia policji mówią o tym, że jadący 
przez skrzyżowanie ulic Sikorskiego z Leśną 
renault nie udzielił pierwszeństwa przejazdu dwóm 
motocyklistom. Z relacji świadków wynika, że 
kierowcy nie widzieli czerwonego clio i nie zdążyli 
zahamować, ani go ominąć. W efekcie clio wjechało 
w motocyklistów.  
Wypadek wyglądał bardzo poważnie. Strażacy, którzy 
przyjechali na miejsce, zobaczyli leżących na jezdni 
motocyklistów i mężczyznę, którego musieli jak 
najszybciej wyciągać ze zniszczonego auta. Kierowca 

kawasaki ma złamaną rękę, pasażerka hondy - 
drugiego motocykla połamane żebra i urazy miednicy. 
Do szpitala trafi ł też 43-letni mieszkaniec Wejherowa, 
który kierował renault. 
Jeden ze świadków zwrócił też uwagę na zachowanie 
motocyklistów. Poza kaskami nie mieli na sobie żadnej 
odzieży ochronnej...
Wina za całe zdarzenie leży najprawdopodobniej po 
stronie Krzysztofa P., kierowcy renault. - Mężczyzna 
wymusił pierwszeństwo - zwraca uwagę mł. asp. Anetta 
Potrykus z wejherowskiej policji.                        (TM) 

TRAGEDIA NA SIKORSKIEGO
Dwie karetki pogotowia, straż pożarna, policja i porozrzucane części 
renault i dwóch motocykli zobaczyli mieszkańcy Wejherowa, którzy w 
czwartowe popołudnie przechodzili ulicą Sikorskiego. W wyniku wypadku, 
do którego tam doszło, trzy osoby z poważnymi obrażeniami trafi ły do 
wejherowskiego szpitala. 

Na miejscu zdarzenia było bardzo dużo drobnych części pojazdów, które brały udział w wypadku.
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ZAWIESZONY NA DRZEWIE
Mieszkaniec ul. 
Janczarskiego w Rumi, 
Rałał W, poinformował 
Straż Miejską o 
nietypowym znalezisku. W 
rumskich lasach, podczas 
grzybobrania, znalazł                 
mianowicie bardzo 
groźny niewypał granatu 
moździerzowego 
zaklinowany między pniem 
i konarem sosny.         str. 3

DZIEŃ SOLIDARNOŚCI 
Centralne uroczystości 28. 
rocznicy Porozumień Sierp-
niowych odbyły się w Ba-
zylice św. Brygidy w Gdań-
sku. Metropolita Abp Sła-
woj Leszek Głódź w homi-
lii przypomniał o zasługach 
i znaczeniu „Solidarności”. 
Zaznaczył także, że „So-
lidarność” nie zakończyła 
swojej historycznej roli. 

str. 8

Sprzedam dom 

 BLIŹNIAK 
w Kąpinie

tel. 501 175 330

REKLAMA

CESARSKIE CIĘCIE NA ŻYCZENIE STR. 5
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Ważne telefony
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, czynne w dni powszednie 
w godz. 18-8, w soboty, niedziele i święta przez całą dobę ....... (058) 671-15-11
- 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
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Od piątku do piątku
Piątek 5.09.2008 r.
12.00 Jubileusz 40-lecia Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej - Wejherowo, muzeum
15.00 otwarcie nowych pomieszczeń Przedszkola Samorzą-
dowego - Gościcino, ul. Fabryczna 5 (k. poczty)
17.00 warsztaty literackie dla wszystkich - Wejherowo, 
biblioteka
Sobota 6.09.2008 r.
8.30 pierwszy dzień odpustu - Sianowo
12.00 początek dorocznego odpustu - Swarzewo
15.00 V Open Air Rock Festival - Wejherowo, amfi teatr
Niedziela 7.09.2008 r.
5.30 drugi dzień odpustu - Sianowo
15.00 festyn rybny - Linia, stadion
Poniedziałek 8.09.2008 r.
10.00 Apel poległych - Biała, pomnik żołnierzy 1 MPS
Czwartek 11.09.2008 r.
17.00 turniej gry w „baśkę” - WCK
Piątek 12.09.2008 r.
9.00 spotkanie z pisarkami B. Ostrowicką i J. Olech - Wejhe-
rowo, biblioteka
18.00 wystawa obrazów malarzy z Mińska - WCK
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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!

PH A-T SA poszukuje 

przedstawiciela handlowego
 na terenie Wejherowa i okolic. 

Aplikacje prosimy wysyłać na adres 
magdalena.kozlowska@at-krotoszyn.pl 
Kontakt telefoniczny pod numerem tel. 508 036 742Także i w tym roku, który jest rokiem szczególnym — Ro-

kiem Kalwarii Wejherowskiej, pragniemy gromadzić się 
13 i 14 września na świętych górach i modlić za wszyst-
kich nauczycieli, wychowawców, uczniów i ich rodziców.
Nasz odpust w tym roku połączyliśmy także z archidiece-
zjalnym dniem skupienia Liturgicznej Służby Ołtarza.

o. Tyberiusz W. Nitkiewicz OFM, 
 kustosz Sanktuarium

Odpust Podwyższenia Krzyża

Program odpustu:

Piątek 12 września
1600 Droga Krzyżowa na 
Kalwarii (początek w ko-
ściele klasztornym)
Sobota 13 września
Archidiecezjalny Dzień 
Skupienia Liturgicznej 
Służby Ołtarza
1030 Koncert Kleryków z 
Gdańskiego Seminarium 
Duchownego (w kościele 
klasztornym)
1330 Droga Krzyżowa na 

Kalwarii (początek w ko-
ściele klasztornym)
1500  Msza św. pod prze-
wodnictwem Ks. Abp. 
Sławoja Leszka Głódzia 
(przy kościele Trzech 
Krzyży)
Niedziela 14 września
 915 Procesja z Najświęt-
szym Sakramentem na 
Kalwarię (przy kościele 
Trzech Krzyży
1000 Suma odpustowa pod 
przewodnictwem ks. Mar-
ka Wosia

Wrzesień, tradycyjnie już gromadzi na kalwaryj-
skich wzgórzach wiernych z racji odpustu Pod-
wyższenia Krzyża św., a od kilku lat także i całą 
społeczność szkolną, by wypraszać obfi tość łask 
na rozpoczynający się nowy rok szkolny.

- Ostatnie dni wakacji bar-
dzo wiele osób wykorzys-
ta na powroty do domu. 
Spodziewaliśmy się zna-
cznie zwiększonego ruchu, 
zwłaszcza przy wyjazdach 
z miejscowości turystyc-
znych i na głównych ciągach 
komunikacyjnych - mówi 
nadkomisarz Jan Kościuk, 
rzecznik pomorskiej policji. 
- W ostatni weekend sier-
pnia prowadziliśmy więc 
działania “Bezpieczne pow-
roty”.
Policjanci kontrolowali 
stan trzeźwości każdego za-
trzymanego, a w przypad-
ku autokarów sprawdza-
li tachografy i stan techni-
czny pojazdów. Na terenie 

powiatu wejherowskiego 
w ciągu ostatniego week-
endu wpadło 10 kierowców 
na “podwójnym gazie”.  
Niechlubnym rekordzistą 
okazał się mieszkaniec gmi-
ny Luzino, który kierował... 
traktorem. Skontrolow-
any kierowca miał we 
krwi prawie dwa promile. 
Podwójne przestępstwo 
popełnił z kolei kierowca 
vw jetta zatrzymany pod 
Luzinem. Nie tylko był pi-
jany, ale już wcześniej miał, 
wydany przez sąd, zakaz 
prowadzenia samochodów.
Każdemu pijanemu kierow-
cy grozi do 2 lat więzienia.

(TM) 

Bezpieczny powrót... 
11 pijanych kierowców wpadło w weekend. Policja 
prowadziła w tym czasie akcję “Bezpieczne 
powroty”. Zatrzymany rekordzista miał prawie 2 
promile alkoholu w organizmie. 

Wieczorem pierwszego 
września dyżurny redz-
kiego komisariatu dostał 
telefon, że ktoś właśnie 
włamuje się do stolar-
ni w Redzie. Na miejsce 
pojechał patrol. Gdy polic-
janci dojechali pod wska-
zany adres, zauważyli, że z 
warsztatu wybiegają dwaj 
chłopcy. Jakie było ich 
zdziwienie, gdy po zatrzy-
maniu złodziei okazało się, 
że mają raptem po 12 lat!
Chłopcy chceli ukraść 

ze stolarni warte 800 zł 
narzędzia. Uciekając ukry-
li je w pobliskich krzakach. 
Gdy policjanci w nie zajrzeli 
znaleźli wkrętarki, gaśnice i 
pilarkę. Nastoletni złodzieje 
zabrali nawet ładowarki i 
śruby. Już po zatrzyman-
iu okazało się, że złodziei 
było czterech. Pozostali 
dwaj są niewiele starsi od 
złapanych 12-latków. Mają 
15 i 16 lat.  Sprawa trafi ła 
do Sądu Rodzinnego w We-
jherowie.                 (TM)

12-letni złodzieje!
Mają raptem po 12 lat, a już zabrali się za kradzieże. 
Wpadli na gorącym uczynku w dniu rozpoczęcia 
roku szkolnego. 

Kierowca opla omegi przeciął przeciwny pas ruchu i 
zderzył się z jadącym z naprzeciwka vw golfem. 26-latek 
z Wejherowa, który kierował oplem i jego 16-letni pasażer 
mają ogólne obrażenia ciała, a kierowca golfa uraz głowy. 
Kierowcy byli trzeźwi. – Opla „wyrzuciło” na łuku dro-
gi najprawdopodobniej z powodu nadmiernej prędkości – 
mówi mł. asp. Anetta Potrykus z wejherowskiej policji. 
Kolejny wypadek w powiecie wejherowskim miał miejsce 
na trasie Choczewo – Kierzkowo. Kierowca opla astry 
wyprzedzając nie ustąpił pierwszeństwa fi atowi siennie. 
Doszło do zderzenia. Na szczęście nikt nie  zginął. Jak 
poinformowała policja obaj kierujący byli trzeźwi. (TM) 

Prawdopodobnie prędkość była przyczyną wy-
padku, do którego doszło w ubiegłym tygodniu na 
trasie Bieszkowice – Nowy Dwór Wejherowski.

Za duża prędkość

Wejherowski Uniwersytet 

Trzeciego Wieku,

informuje, że 
zapisy na V semestr 

jesienno-zimowy 
odbywać się będą w siedzibie Organizacji Pozarządowych 

przy ul. Hallera 1, na pierwszym piętrze, 

w dniach od 8 do 19 września 
i godzinach od 10.00 do 14.00
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Dożynki 
Powiatowo-Gminne 

w Łęczycach
Odbędą się 14 września, 
wstęp wolny.

Przebieg uroczystości: 
- godz. 1400  Msza Święta 
polowa na boisku sportowym w 
Łęczycach
- godz. 1500  uroczyste otwarcie 
dożynek
- ceremonia przekazania chleba 
dożynkowego
- występ gminnej orkiestry dętej
- prezentacje grup artystycznych 
z terenu gminy Łęczyce
- ogłoszenie wyników Konkursu 
na „Najpiękniejszy Wieniec 
Dożynkowy PowiatuWejherow-
skiego”
- ogłoszenie wyników Konkursu 
„Piękna Wieś” –  eliminacji 
powiatowych
- ok. godz. 1700 występ kabaretu 
„Made in China”
- ok. godz. 1800 koncert Eweliny 
Pobłockiej – Kaszubskiego 
Idola 2008
- zabawa taneczna przy muzyce

Imprezy i przedsięwzięcia 
towarzyszące:
- Stoiska promocyjne gmin i 
powiatu
- Stoiska instytucji działających 
na rzecz rolnictwa
- Wystawa płodów rolnych
- Wystawa sprzętu rolniczego
- Wesołe miasteczko
- Sztuczne ognie

W rumskich lasach, podczas grzybobrania, znalazł mia-
nowicie bardzo groźny niewypał granatu moździerzowe-
go zaklinowany między pniem i konarem sosny. Trud-
no przypuszczać, żeby granat znalazł się w tym miejscu 
na skutek upadku. Najprawdopodobniej ktoś znalazł go 
wcześniej na ziemi i starczyło mu odwagi, by podnieść go 
i umocować na drzewie. Nie starczyło jednak odwagi, by 
powiadomić właściwe służby. - Przedmiot ten rzeczywi-
ście jest bardzo niebezpieczny - stwierdził biegły w dzie-
dzinie broni i amunicji Roman Świrski, komendant Straży 
Miejskiej w Rumi. Ma nietknięty zapalnik typu kontakto-
wego, bardzo czuły na zgniecenie od przodu. Jest to nie-
wypał, gdyż nigdy nie był wystrzelony z moździerza. Jest 
produkcji radzieckiej i zapewne jest pozostałością po ra-
dzieckim stanowisku ogniowym z II Wojny Światowej.                                

(sm)

ZAWIESZONY NA DRZEWIE
Mieszkaniec ul. Janczarskiego w Rumi, 
Rałał W. poinformował Straż Miejską o 
nietypowym znalezisku. 

REKLAMA

St. strażnik Sławomir Pionke i .... niewypał.
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Ambulans czekał na chętnych od godz. 
9 do 14. W tym czasie zgłosiło się pra-
wie pięćdziesiąt osób, które chciały od-
dać krew, by być może uratować w ten 
sposób czyjeś życie. Niestety nie wszy-
scy mogli pomóc. Same dobre chęci nie 
wystarczyły. Żeby oddać krew trzeba 
było wypełnić specjalne oświadczenie, z 
którego wynikało, że dawca jest zdrowy. 
Później przechodziło się przez rejestrację 
i pobranie próbki krwi do podstawowego 
badania. Na tej podstawie lekarz przyj-
mował lub odrzucał krew dawcy. Na tej 
zasadzie w sobotę oddało krew 26 osób. 
Każda z nich oddała 450 ml krwi. Jed-
nak to nie znaczy jeszcze, że zostanie ona 
w przyszłości wykorzystana do ratowa-
nia życia. Będzie musiała zostać jeszcze 
szczegółowo przebadana. Jeśli okaże się, 
że z jakiś powodów nie nadaje się, wów-
czas zostanie zniszczona, a dawca zosta-

450 ml żeby ratować życie
W sobotę na parkingu przy Brico-
marche i Intermarche w Wejherowie 
można było oddać krew w specjal-
nym, przeznaczonym do tego, am-
bulansie oraz poddać się badaniom 
na poziom cukru we krwi i ciśnienia 
w namiocie ustawionym obok. 

nie wezwany do ośrodka zdrowia, gdzie do-
wie się co z jego krwią jest nie tak. Osoby 
uczestniczące w akcji albo pomogą ratować 
czyjeś życie, albo na podstawie nowych in-
formacji dowiedzą się na co chorują. 
W ciągu roku w Polsce koniecznie trzeba 
wykonywać ponad milion przetoczeń, dlate-
go tak ważne jest, aby społeczeństwo pod-
chodziło do oddawania krwi bez lęku. – Lu-
dzie boją się, że czymś się zarażą, że igła bę-
dzie brudna – mówi dawca. Jednak PCK do 
pobierania krwi używa wyłącznie jałowego 
sprzętu jednorazowego użytku. Dawca moze 
obserwować jak każda rzecz jest rozpakowy-
wana a zaraz po użyciu wyrzucana. W związ-
ku z tym lęk jest niepotrzebny.              (ŁB)

Punkt pomiaru ciśnienia i cukru.

Autokar, w którym można oddać krew.
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Struna Światła
WCK wspólnie z LO im. Sobieskiego w Wejherowie zapra-
szają  młodzież do udziału w konkursie poezji śpiewanej 
Struna Światła. Celem konkursu jest popularyzacja twórczo-
ści Zbigniewa Herberta, jak i zachęcenie młodych ludzi do 
komponowania muzyki do tekstów poetyckich. Do konkursu 
mogą przystąpić soliści oraz zespoły muzyczne do 10 osób 
ze szkół ponadgimnazjalnych, które do 19 września złożą do 
organizatorów formularz zgłoszenia.  Finał konkursu zapla-
nowano na 26 września. Początek przesłuchań godz. 12.00 
sala WCK.                                                                   (WzR)
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OBWIESZCZENIE 
Starosta Wejherowski

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

1. w dniu 31.07.2008r. na wniosek Burmistrza Miasta Rumi, ul. Sobie-
skiego 7,  84-230 Rumia, wszczęte zostało postępowanie  administra-
cyjne w sprawie  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi  dla in-
westycji polegającej na:
BUDOWIE DROGI GMINNEJ  – ULICY PODGÓRNEJ  W  RUMI 
na terenie Gminy Rumia  w obrębie 19 na działkach nr ewidencyjny 
72/5, 73/3, 74/3, 75/6, 75/8, 78/4, 78/5, 79/5, 89/7, 90/5, 90/6, 94/18, 
94/19, 101/1, 104/4, 105/1, 145/3, 146/1, 147, 148/3, 148/5, 150/10, 
150/12, 392, 401/1 

2. w dniu 01.08.2008r. na wniosek Burmistrza Miasta Rumi, ul. Sobie-
skiego 7,  84-230 Rumia, wszczęte zostało postępowanie  administra-
cyjne w sprawie  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi  dla in-
westycji polegającej na:
BUDOWIE DROGI GMINNEJ  – ULICY HUTNICZEJ  W RUMI 
na terenie Gminy Rumia  w obrębie 19 na działkach nr ewidencyjny 
281, 282, 283, 286, 287, 288, 293/1, 294, 302/1, 344/1, 345/1, 346/1, 
347/1, 351/1, 352/1, 352/3, 352/5, 352/6, 363/23

3. w dniu 07.08.2008r. na wniosek Prezydenta  Miasta Wejherowa, 
Plac Jakuba Wejhera,  84-200 Wejherowo, wszczęte zostało postępo-
wanie  administracyjne w sprawie  wydania decyzji o ustaleniu lokali-
zacji drogi  dla inwestycji polegającej na:
BUDOWIE DROGI GMINNEJ  – ULICY BOCZNEJ  W WEJHE-
ROWIE  
na terenie Gminy Miasta Wejherowa   położonej  w obrębie 14  na 
działkach nr ewidencyjny 171/5, 176/1, 177/1, 406/2  

- działając na podstawie  art. 24, art. 28  ustawy z dnia 10.04.2003r. o 
szczególnych zasadach przygotowania  i   realizacji inwestycji w za-
kresie dróg publicznych /Dz.U. Nr. 80 z 2003r. poz. 721 z późn. zm./ 
oraz art. 49 i art. 61 ustawy  z   dnia   14  czerwca  1960r. Kodeksu  po-
stępowania administracyjnego /tekst jedn. Dz. U. nr 98 z 2000r. poz. 
1071 z późn. zm./  z a w i a d a m i a,  ż e:

4. w dniu 25.08.2008r. na wniosek Burmistrza Mia-
sta Rumi, ul. Sobieskiego 7,  84-230 Rumia, wydano decyzję 
o pozwoleniu na budowę  dróg gminnych :
 ULIC GARBARSKIEJ I POLNEJ   W RUMI 
na terenie Gminy Rumia  w obrębie 20 na działkach nr ewidencyjny: 
252/3, 189/1, 191/5, 192/3, 193/7, 246/1, 247/1, 254/11, 254/13, 195/2, 
173/3, 194/1, 194/2, 194/3, 193/3, 244/2, 245, 253/1, 253/2, 254/5,  

Strony mają  prawo składania uwag i wniosków w w/w sprawie w termi-
nie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia do Starostwa Wej-
herowskiego,  Wydział Architektury i Budownictwa, 84-200 Wejherowo  
ul. 3 Maja 4, lub osobiście w pokoju 212 w godzinach 8-15 (tel. 
058-572-94-48).   

Ofi cjalne rozpoczęcie im-
prezy zaplanowane jest na 
godz. 15. 

w sobotę, 6 września, zaś 
zakończenie przewidziano 
na niedzielę o godz.18.00.
Piknik odbędzie się na tere-
nie żwirowni (Żwirownia u 
Józefa) specjalnie do tego 
przygotowywanej i zamie-
nionej na swoisty „auto-
drom”. Wytyczone zostaną 
trasy, po których poruszać 
będą się pojazdy ciężkie, 
wożąc w miarę możliwości 
wszystkich chętnych.

Przewodnim celem impre-
zy jest zaprezentowanie 

sprzętu wojskowe-
go oraz jego moż-
liwości. 

Ponadto  na pikniku 
będzie zaprezento-
wana wystawa ple-
nerowa, poświęcona 
żołnierzom Wojska 

Polskiego, walczącym o 
pomorskie ziemie w 1945 
roku. Będzie można zo-
baczyć m.in. stanowiska 
bojowe z okresu II wojny 
światowej wraz z rekon-
struktorami, prezentujący-
mi mundury historyczne, 
sprzęt oraz uzbrojenie for-
macji z tamtego okresu, w 
tym artylerię. 
Wstęp na imprezę jest bez-
płatny. 

(PP)

ZAPROSZENIE
na piknik militarny
Dzięki dwóm stowarzyszeniom Militarni Team oraz 
Trójmiejskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznych 
w Parszczycach (gmina Krokowo) odbędzie się 
piknik militarny.

- To inicjatywa burmistrza, 
który chce nagrodzić osoby 
zaangażowane w ekologię i 
ochronę środowiska - mówi 
Monika Skarżyńska z redz-
kiego Urzędu Miasta. 
Konkurs „Segregacja czyli 
porządek w koszu” właśnie 
się rozpoczął. Aby wziąć w 
nim udział trzeba zgłosić 
się do sekretariatu urzędu. 
Zgłoszenie musi być na 
piśmie i powinno zawierać 
imię i nazwisko właściciela 

nieruchomości, numer tele-
fonu oraz dokładny adres. 
Zwyciężcy mają otrzymać 
- poza wyróżnieniami - na-
grody fi nansowe. Już w tej 
chwili jest jeden kandy-
dat do nagrody. To miesz-
kaniec, który nie oglądając 
się na wyróżnienia, już 
wcześniej sam zaczął 
segregować smieci. - Robi 
to w sposób wyjątkowy, 
ale zdajemy sobie sprawe, 
że nie wszyscy muszą mieć 

na to czas, warunki czy 
ochotę - przyznaje Mariola 
Okrucińska z UM Reda. 
Komisja oceniająca uczest-
ników konkursu, będzie 
składać się z pracowników 
urzędu. A zgłaszać mogą 
się wszyscy; i właściciele 
domów i szkoły i lokale 
użytkowe czy handlowe. - 
To nieustający konkurs. W 
miarę napływania zgłoszeń 
będziemy je weryfi kować - 
mówi Mariola Okrucińska. 

- Trzeba wykazać się 
ponadstandardową segre-
gacją. Chcemy zachęcić 
do tego mieszkańców. Z 
czasem zobaczymy, jak 
rozwinie się ta akcja - 
dodaje. 
Informację o konkursie 
„Segregacja, czyli po-
rządek w koszu”  można 
uzyskać w redzkim mag-
istracie pod numerem (58) 
678-80-23.              

  (TM) 

Reda zachęca do segregacji
Reda chce zachęcić swoich mieszkańców do zwrócenia wiekszej uwagi na ekologię. Miasto 
proponuje konkurs i kusi nagrodami. A wystarczy tylko segregować śmieci. 

Po meczu trasę prze-
jazdu kibiców kontrolow-
ali policjanci z Komendy 
Wojewódzkiej Policji w 
Gdańsku. Część z kibiców 
jechała do Wejherowa. Na 
terenie dworca PKP zostały 
zatrzymane dwie pierwsze 
osoby. “Chuliganiły” w 
SKM-ce, a podczas kontro-

li odmówili podania swoich 
danych. Zostali więc za-
trzymani.   
Tymczasem koledzi post-
anowili odbić ich z rąk 
policji. Gdy policjan-
ci prowadzili zatrzyman-
ych do wejherowskiej ko-
mendy, grupa około 30 in-
nych kibiców próbowała 

przemocą zmusić polic-
jantów do wypuszcze-
nia zatrzymanej dwójki. 
Szarpali funkcjonariuszy 
i wyzywali ich. Piątka z 
agresywnej grupy trafi ła 
więc na komendę. 
- Jak się jednak okazało 
wśród zatrzymanych 
znalazła się również kobie-

ta, która po zatrzymaniu 
oznajmiła, że jest w ciąży. 
Agresywną kobietę prze-
wieziono do Szpitala Spe-
cjalistycznego na badania - 
mówi mł. asp. Potrykus. 
Cała siódemka odpowie za 
swoje zachowanie przed 
Sądem Rejonowym w Wej-
herowie.                    (TM)

Po meczu: kibice kontra policja 
Sześć osób trafi ło do wejherowskiego aresztu po meczu Arka Gdynia - Lech Poznań. - W pociągu za-
chowywali się skandalicznie i agresywnie - mówi mł. asp. Anetta Potrykus z wejherowskiej policji. 

REKLAMA

Prace w jednym egzemplarzu 
maszynopisu należy przesłać 
do 16 września 2008 r.  (li-
czy się data stempla poczto-
wego) na adres: Powiatowa i 
Miejska Biblioteka Publicz-
na, 84-200 Wejherowo, ul. 
Kaszubska 14 z dopiskiem 
„Kalwaria Wejherowska”. 

Temat prac powinien uka-
zywać wartości historyczne, 
kulturowe lub religijne kal-
warii. Konkurs jest otwarty 
dla wszystkich, niezależnie 
od wieku i miejsca zamiesz-
kania. Prace oceniane będą w 
dwóch grupach wiekowych: 
A - 16-19 lat i B - powyżej 

20 lat, oraz w dwóch kate-
goriach literackich: I - esej 
historyczny lub literacki (do 
10 stron maszynopisu) lub 
II - poezja (3 utwory). Prace 
nie mogą być wcześnie na-
gradzane w innych konkur-
sach ani publikowane. Każ-
da praca musi być oznaczona 

godłem oraz określeniem ka-
tegorii wiekowej i literackiej 
(np. BII). Dane autora: imię 
i nazwisko, wiek, adres ko-
respondencyjny, telefon na-
leży dołączyć w osobnej, za-
mkniętej kopercie opatrzonej 
takim samym godłem.                        

(WzR)

Kalwaryjski Konkurs literacki 
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CESARSKIE CIĘCIE NA ŻYCZENIE
Cesarskie cięcie na życzenie to opcja wybierana co roku przez tysiące przyszłych matek. Koniecz-
ność wykonania „cesarki” może wyniknąć ze względów medycznych bądź też osobistych. Tak do 
końca nie wiadomo, czy wzięło się to z pobudek komercyjnych czy jednak powodem jest lęk kobiety 
przed bólem i powikłaniami? 
W środowisku medycznym 
znajduje się liczna grupa 
lekarzy opowiadająca się 
za wyłącznie naturalnymi 
porodami. Dlaczego więc 
warto wybrać naturalną 
drogę przyjścia dziecka na 
świat? 
Na lęk związany z porodem 
lekarstwem mogą być zaję-
cia w szkole rodzenia. Jej 
głównym założeniem jest 
psychiczne i fi zyczne przy-
gotowanie uczestników do 

czynnego udziału w poro-
dzie. 
A zatem, czy zajęcia pro-
wadzone w Szkole Rodze-
nia mają na celu odwieść 
matki od poddania się ce-
sarskiemu cięciu? Pada od-
powiedź – jak najbardziej. 
Do niedawna Narodowy 
Fundusz Zdrowia płacił 
więcej za cesarskie cięcia, 
niż za porody naturalne. 
Teraz obowiązuje nowy 
system i szpital dostaje tyle 

samo pieniędzy bez wzglę-
du na sposób zakończenia 
ciąży. 
Aleksandra Szewczyk z 
Rumi została szczęśliwą 
mamą małego Miłosza. I 
choć pani Ola ze względów 
medycznych musiała pod-
dać się „cesarce” uważa, że 
kobiety powinny mieć pra-
wo wyboru. 
A więc cięcie cesarskie to 
raczej wyjście awaryjne. 
Owszem, są położnicy, któ-

rzy uważają, że cesarka jest 
najlepszym sposobem poro-
du - szybkim, bezpiecznym 
i całkowicie kontrowanym. 
Jednak większość lekarzy 
uważa, że powinna być 
przeprowadzana wyłącznie 
ze wskazań medycznych. 
Tłumaczą to ryzykiem po-
wikłań dwu- i czterokrotnie 
wyższym, niż przy porodzie 
naturalnym.      
       

(TTM)

Konieczność wykonania „cesarki” może wyniknąć ze względów 
medycznych bądź też osobistych.

Nowy parking na ul. Szkolnej
Od lat szkoła podstawowa w Bolszewie boryka się z ogromnym problemem braku parkingu. O ile 
kiedyś, gdy ilość samochodów była dużo mniejsza, ten problemem można było rozwiązać prowi-
zorycznymi miejscami do parkowania, o tyle teraz, w dobie szeroko pojętej motoryzacji sprawa 
nie jest już taka prosta. 
Biorąc pod uwagę ilość dzieci już teraz uczących się oraz 
tych, które od września zaczną edukację w szkole w Bol-
szewie łatwo jest policzyć – przyjmując, że co trzeci ro-
dzic ma samochód, system nauki jest zmianowy, wychodzi 
nam, że miejsc parkingowych powinno być około 50. 
Na tym nie koniec zmian. Pomieszczenia wewnątrz bu-
dynku szkoły nareszcie doczekały się remontów 
Wszystko za łączna kwotę ponad 100 tys. zł. A więc po-
wiało nowym. Zmiany są potrzebne, odświeżają myślenie, 
wnoszą dobra energię na dobry początek roku szkolnego - i 
dla uczniów i dla grona pedagogicznego.              (TTM)
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Przeniesienie namiotu na kortach
Tu nikt się nie nudzi, przychodzą by pograć w tenisa i spotkać się z przyjaciółmi. Wejherow-
skie korty tenisowe przez cały okres letnich wakacji szeroko były otwarte dla dzieci i młodzie-
ży. Prócz codziennych zajęć z ponad 40 osobową grupą trenujących instruktorzy i trenerzy 
udzielali pierwszych lekcji wszystkim chętnym. 
Trzeba zapytać wprost dla-
czego dzieci tak chętnie 
korzystały i korzystają z 
wejherowskich kortów. 
Wspaniała atmosfera, któ-
ra tutaj panuje to zasługa 
samych dzieci i młodzie-
ży, ich instruktorów i tre-
nerów oraz Leszka Bień-
kowskiego, który umie ją 

stworzyć. Również dzięki 
któremu przez ponad 8 lat 
na dolnej płycie stała hala, 
która umożliwiała korzy-
stanie z kortu przez cały 
rok. W tym roku hala zo-
stała przeniesiona - obiekt 
zyskał jeden kort więcej. 
Hala stanęła na terenie 
przyległym do kortów te-

nisowych należącym do 
miasta Wejherowa. Prze-
ciwności, na które napoty-
kano w tej inwestycji nie 
zraziły urzędników. Całą 
inwestycję dopięto do sa-
mego końca. 
To co przychodzi z trudem 
najbardziej cieszy. Cie-
szy na pewno wszystkich 

uczestników tenisa ziem-
nego, tych najmniejszych 
i tych największych, tych 
młodych i tych nieco star-
szych, cieszy też urzędni-
ków, którzy z tą inwesty-
cją się zmagali. Cieszy też 
Wejherowian, gdyż kolejny 
obiekt sportowy wzbogacił 
to miasto.               (TTM)
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 Pełen zakres usług księgowych:
 - ryczałty
 - KPiR
 - księgi handlowe
 - kadry
 - ZUS-y
 - rozliczenia VAT

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

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

ZEFIR

Dyżuruje radny miasta Wejherowa

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

tel. 058 572 94 51
arekszczygieł@poczta.fm

Poseł Jerzy Budnik
Zaprasza do swojego biura poselskiego
Wejherowo 84-200, 
Plac Jakuba Wejhera 9
Godziny urzędowania:
Od poniedziałku do czwartku od 16.00 do 18.00.

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

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

inwalidzkim.

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

Kaszubski Bank Spółdzielczy 
w Wejherowie.

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

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

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

Możesz pomóc

Jeżeli ktoś wybudował dom 
na gruncie, który posiada na 
podstawie dzierżawy, użyczenia 
lub bez tytułu prawnego, to 
nie staje się właścicielem tego 
budynku. Nie ma znaczenia, 
że miał pozwolenie na budowę 
wydane na siebie oraz, że 
sfi nansował wszystkie koszty 
budowy.
W małżeństwach często działka 
gruntu należy do majątku 
osobistego jednego z małżonków, 
a oboje małżonkowie z majątku 
wspólnego fi nansują budowę 
domu. Kłopot powstaje po ustaniu 
małżeństwa (po rozwodzie lub 
śmierci jednego z małżonków), 
bowiem właścicielem budynku 
i całej nieruchomości jest tylko 
jeden z małżonków.
Osoba, która poniosła koszty 
przeważnie ma prawo dochodzić 
zwrotu nakładów poniesionych 
na budowę (pieniężnej spłaty), 
ale nie ma prawa domagać się 

wydzielenia na własność budynku 
lub jego części. Najbardziej 
klarownie sprawa zwrotu 
nakładów uregulowana jest w 
przypadku małżonków. Każdy 
z małżonków musi zwrócić 
nakłady poniesione z majątku 
wspólnego na jego majątek 
osobisty, nakłady te wycenia się 
według ich aktualnej wartości. 
W innych sytuacjach może to 
jednak różnie wyglądać, a czasem 
wręcz może się okazać, że ten kto 
poniósł koszty nic odzyska.
Praktyka pokazuje też, że żadna 
spłata wyliczona przez biegłego 
nie jest zadowalająca. Dlatego 
zalecam, aby przed budowaniem 
uregulować sprawy własności 
gruntu. Pozwoli to uniknąć w 
przyszłości skomplikowanych 
i kosztownych procesów, albo 
przynajmniej zmniejszyć takie 
ryzyko.

Radosław Skwarło
Radca Prawny

Chińczycy mają powody do za-
dowolenia. Zaskoczyli świat roz-
machem, przepychem, gościnno-
ścią i perfekcyjną wręcz organi-
zacją. Udowodnili tym samym, 
że gotowi są sprostać każdemu 
wyzwaniu. Wygrali też z Ame-
rykanami klasyfi kację medalo-
wą (w ilości złotych medali, bo 
w sumie Amerykanie zdobyli ich 
o 10 więcej), co z oczywistych 
względów było miarą ich mocar-
stwowych ambicji. To akurat  ni-
kogo nie powinno dziwić, zwa-
żywszy na  potencjał ludnościo-
wy tego państwa i ogromne środ-
ki, jakie na przygotowanie swo-
ich sportowców przeznaczyli, a 
także na starą jak sportowy świat 
prawdę, że gospodarzom poma-
gają nawet ściany. Przed igrzy-
skami dużo mówiło się o łamaniu 
praw człowieka w Chinach. Za-
nosiło się nawet na bojkot uro-
czystości otwarcia i zamknięcia 
igrzysk i na falę gestów świad-
czących o solidarności z Tybe-
tem. Skończyło się jednak na za-
powiedziach. Może i dobrze, bo 
sportu nie należy mieszać z poli-
tyką. Teraz zewsząd słychać py-

tanie - czy  igrzyska przyczyniły 
się do  symbolicznego obalenia 
muru chińskiego i otwarcia tego 
państwa na standardy wolnego 
świata? Wielu twierdzi, że tak.  
Ja nie jestem takim optymistą. 
Chińczycy idą i będą szli swo-
ją własną drogą, uwzględniającą 
ich kulturę, tradycje i mentalność 
i nikt ich z tej drogi nie zawróci. 
Nie znaczy to oczywiście, że po 
igrzyskach Chiny będą tym sa-
mym państwem, co przed igrzy-
skami. Zwrócono na przykład 
uwagę, że większość sukcesów 
ich sportowców to wynik pracy 
zagranicznych trenerów. Jak wi-
dać, szerokie  otwarcie na świat 
w tej dziedzinie bardzo się Chiń-
czykom opłaciło. Dlaczego nie 
miałoby się opłacić w innych 
dziedzinach, na przykład w go-
spodarce?    
Wróćmy jednak do występów na-
szych olimpijczyków. Moim zda-
niem wypadli na miarę naszych 
obecnych możliwości. Są one 
niestety więcej niż skromne. Co 
prawda w ostatnich latach popra-
wił się u nas i to zdecydowanie 
stan bazy sportowej, ale potrze-

by są wciąż ogromne. Bez bazy 
nie ma prawidłowej selekcji, czy-
li nie ma fundamentu, na którym 
opiera się sport wyczynowy. Ale 
nie tylko dobra baza jest potrzeb-
na do osiągania  wyników na 
światowym poziomie. Potrzebne 
są także zdecydowanie większe 
niż obecnie  pieniądze na opła-
cenie trenerów, lekarzy, psycho-
logów, stypendia, zgrupowania 
oraz  dobra organizacja sportu. Z 
tym ostatnim jest moim zdaniem 
fatalnie. W polskich związkach 
sportowych (nie tylko w osła-
wionym PZPN) pracują od daw-
na ci sami ludzie, tworząc niety-
kalne kółka wzajemnej adoracji. 
Najwyższa pora by zrozumieli, 
że ich czas już minął i ustąpili 
miejsca młodszym, mającym po-
mysły, jak wyjść ze sportowego 
dołka.
                                                                                            

Jerzy Budnik
Poseł na Sejm RP

Archiwalne felietony posła 
można przeczytać 

na stronie www.budnik.pl 

NIE BUDUJ 
NA CUDZYM

Ostatnio w mojej praktyce 
coraz częściej spotykam się 
z problemami rozliczenia 
kosztów budowy domów. 
Chodzi o różne konfi gura-
cje tych rozliczeń – dzie-
ci z rodzicami lub teściami 
(często na podstawie ustnej 
zgody dzieci budują domy 
na działce rodziców lub te-
ściów), byłych małżonków 
po rozwodzie. Większość ze 
zdziwieniem przyjmuje in-
formację, że budynek stano-
wi zawsze własność właści-
ciela lub użytkownika wie-

czystego gruntu (z pewnymi 
szczególnymi wyjątkami).

OLIMPIJSKIE  REMINISCENCJE
Igrzyska Olimpijskie w Pekinie nie były dla nas uda-
ne. Co prawda zdobyliśmy na nich tyle samo meda-
li, co cztery lata temu w Atenach (10, w tym 3 zło-
te), ale to wcale nie znaczy, że są powody do zado-
wolenia. Oczekiwania były zdecydowanie większe, 
tym bardziej, że  do Pekinu wysłaliśmy jedną z naj-
liczniejszych ekip w historii naszych olimpijskich 
występów, a na przygotowania wydaliśmy dwa razy 
więcej niż cztery lata temu. Niestety, kryzys w pol-
skim sporcie wciąż trwa i nic nie wskazuje na to, by 
szybko miał się zakończyć.
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„Z książką od Kaszub do 
Europy - warsztaty literac-
kie i III-cia edycja Wejhe-
rowskiego Konkursu Li-
terackiego Powiew Weny 
- to wspólna nazwa całego 
przedsięwzięcia. Wszystkie 
zajęcia będą trwać ponad 
miesiąc. Na inauguracji, 
która odbyła się 3. wrze-
śnia, swój wykład „Herbert 
i Miłosz - spór o Polskę”, 
przedstawił prof. Stefan 
Chwin. Dwa dni później 
o elementach dzieła arty-
stycznego mówiła dr Aneta 
Lewińska. 
Dr Lewińska będzie pro-
wadzić grupę warsztatową 
i z nią autorzy będą mo-
gli bezpłatnie konsultowac 
wszystkie swoje wątpliwo-
ści. 
- Uczestnicy już wcześniej 
oczekiwali na możliwość 
konsultacji literackich, a 
nie było z kim ich prze-
prowadzić. To są pisarze 
amatorzy i chcemy dać im 
tę możliwość i wsparcie - 
mówi Danuta Balcerowicz. 
Biblioteka otrzymała od 
Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowe-
go 20 tysięcy zł wsparcia 
na warsztaty literackie, na 

gaże i honoraria, dla osób 
które będą uczestniczyć w 
projekcie. 
- Mogą w nich uczestniczyć 
wszystkie osoby, które chcą 
dokształcić się warsztato-
wo - dodaje dyrektor Bal-
cerowicz. 
Zgłaszać można się do bi-
blioteki. Trzeba podać imię 
oraz nazwisko i telefon 
kontaktowy. 
Jednocześnie bibliote-
ka zorganizowała warsz-
taty biblioterapeutyczne. 
Będą to zajęcia nie tylko 
z książką, ale i relaksacyj-
ne. Są skierowane również 
do osób starszych. - To lu-
dzie, którzy piszą, ale mają 
opory pokazać swoją twór-
czość publicznie. W ten 
sposób mogą nawiązać 
bliższe kontakty - mówi 
dyrektor wejherowskiej bi-
blioteki. 
Warsztaty literackie odbę-
dą się w dniach od 5. do 19. 
września. Z kolei warsztaty 
biblioterapeutyczne, pro-
wadzone przez mgr Kata-
rzynę Dettlaff od 22. wrze-
śnia do 4. października. 
Następne 2 tygodnie zosta-
ły zarezerwowane na lite-
racką część projektu. Od-

będzie się 11 spotkań z pi-
sarzami. Pierwsze spotka-
nie „Młodzi w literaturze 
regionalnej” poprowadzi 
Roman Drzeżdżon. Później 
odbędą się spotkania m.in. 
z Edmundem Szczesia-
kiem („Mistrz reportażu”), 
Ewą Warnowską („Litera-
tura dla dzieci”), Piotrem 
Schmandtem („Pomorski 
kryminał”) oraz Kazimie-
rzem Jastrzębskim („Poezja 
ziemi”). Ostatnie spotkanie 
„Kaszuby między słowem 
a wizją”) poprowadzi Eu-
geniusz Pryczkowski. Spo-
tkania będą odbywać się w 
kilku miejsach na terenie 
całego powiatu, m.in. w bi-
bliotekach w Wejherowie, 
Chojnicach, Redzie oraz 
Gniewinie. 
- Są ulotki, są plakaty. 
Chcemy te pieniądze wy-
korzystać. Nie chcemy, 
żeby się zmarnowały - pod-
sumowuje Danuta Balcero-
wicz. - Przyczyną wszyst-
kiego było starostwo, które-
mu zależało, aby biblioteka 
przygotowała ten projekt. 
Połączyliśmy to z naszym 
konkursem literackim.

(TM) 

Miejska Biblioteka Public-
zna w Redzie bierze udział 
w I Spotkaniach Pisarzy z 
Młodymi Czytelnikami. W 
ramach cyklu „Z książką 
na walizkach” miasto 
odwiedzą autorzy książek 
dla dzieci. Czwartkowe 
spotkanie z Beatą Gawry-
luk rozpocznie się o godz. 
13. Spotkania w piątek 
odbędą się w bibliotece 
(o godz. 13.30 z Roksaną 
Jędrzejewska-Wróbel) oraz 
Szkole Podstawowej nr 5 (o 
godz. 11. z Joanną Zagner-
Kołat).

Roksana Jędrzejewska-
Wróbel to gdańszczanka, 
która współpracuje z 
miesięcznikiem dla rodzi-

ców “Dziecko”. Wspól-
nie z prof. Włodzimierzem 
Fijałkowskim jest autorką 
książki “Oto jestem”, 
opowieści o pierwszych 
miesiącach życia człowie-
ka, wyróżnionej w XI edy-
cji konkursu na Dziecięcy 
Bestseller Roku. W 2002 r. 
jej bajka “Królewna” zajęła 
I miejsce w Ogólnopolskim 
Konkursie Literackim im. 
Czesława Janczarskiego. 
Napisała też m.in. “Jak 
to działa? Elementarz 
demokracji” oraz “Florkę”, 
opowieść o myszce z ryjki-
em... czyli ryjówce, która 
jada kanapki z komarem 
i muchy w czekoladzie, a 
poza tym jest zupełnie zw-
yczajna.

Joanna Zagner-Kołat jest 
absolwentką wrocławskiej 
Akademii Sztuk Pięknych. 
Od 1991 r. zajmuje się 
głównie ilustrowaniem 
książek dla dzieci, m.in. 
“Kramu z literkami” Wan-
dy Chotomskiej, czy “Jak 
dżdżownica Akolada o 
muzyce opowiada” Izabeli 
Klebańskiej.  

W ramach cyklu „Z książką 
na walizkach” dzieci z 
redzkiej “piątki” pojadą 
również do Gdańska na 
happening czytelniczy. 
Tam zaprezentują baśń „O 
złotej rybce” Franciszka 
Sędzickiego. 

(TM) 

POŁĄCZONE 
PROJEKTY
Odbywający się jesienią konkurs „Powiew weny” będzie połączony 
z warsztatami literackimi. - To wsparcie, które chcemy dać - mówi 
Danuta Balcerowicz, dyrektor wejherowskiej biblioteki. Placówka 
otrzymała na projekt dofi nansowanie od Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. 

Z książką w Redzie
W najbliższy czwartek 11. września w bibliotece miejskiej w Redzie odbędzie 
się spotkanie dla dzieci z Beatą Gawryluk, a dzień później z Roksaną 
Jędrzejewską-Wróbel i Joanną Zagner-Kołat.

Tadeusz Krotos, rysownik „Expressu” przedstawia „Początek roku szkolnego”

Śmiej się z „Expressem”
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Informacje i rezerwacje stoisk: 
tel. 510-287-589 
reklama@PomorskiSerwisSlubny.pl

PROGRAM II POMORSKIEJ GALI ŚLUBNEJ: 

10.00 Uroczyste otwarcie Gali z udziałem wystawców i pierwszych odwiedzających 
10.30 Prezentacja pojazdów ślubnych od garbusa do limuzyny... (parking przed 
hotelem) 
13.00 I Pokaz Tańca Towarzyskiego w wykonaniu Mistrzowskiej Pary (Studio Tańca 
„TANGO”) 
13.10 Pokaz Makijażu Ślubnego (Anna Jasińska) 
13.30 II Pokaz Tańca Towarzyskiego w wykonaniu Mistrzowskiej Pary (Studio Tańca 
„TANGO”) 
14.00 KONKURSY z nagrodami (zagroda KUKUŁKA, nagrody: suknia ślubna, kurs 
tańca, makijaż ślubny, zaproszenia ślubne...) 
15.00 POKAZ MODY (Suknie Ślubne „PARIS” oraz Moda Męska „EWTEX”) 
17.00 Koncert zespołu muzycznego SWAY (zagroda KUKUŁKA) 
18.00 Zakończenie Gali - zabawa przy muzyce na żywo, grill, ognisko w zagrodzie 
grillowej „KUKUŁKA” 

BĘDZIE GALOWO
Tegoroczna Gala odbędzie się 14 września w Hotelu Murat*** 
w Redzie. Honorowy patronat objął Burmistrz Miasta Redy pan 
Krzysztof Krzemiński.
Jeszcze ciepłe i pachnące latem wrześnio-
we dni sprzyjają spędzaniu miłego czasu 
na świeżym powietrzu, dlatego też połą-
czyliśmy w tym  roku konwencję  targów 
ślubnych z piknikiem ślubnym w zagro-
dzie grillowej Kukułka, mieszczącej się 
przy hotelu.

Piękna okolica umożliwia zorganizowa-
nie tej wspaniałej Gali Ślubnej i stanowi 
doskonałą propozycję dla zaprezentowa-
nia oferty. Dla przyszłych Par Młodych to 
okazja, aby wybrać wszystko, czego nie 
może zabraknąć na wymarzonym ślubie. 

Organizatorem imprezy jest Pomorski Serwis Ślubny

W Warszawie związkowcy z wszystkich 
regionów Polski zorganizowali kilkudzie-
sięciotysięczną manifestację jako formę 
sprzeciwu dla pogarszającej się sytuacji 
ekonomicznej. W kancelarii premiera zo-
stawili petycję, która ma trafi ć do szefa rzą-
du Donalda Tuska. - Domagamy się god-
nej pracy i godnych emerytur dla wszyst-
kich grup zawodowych – napisał przewod-
niczący NSZZ „Solidarność” Janusz Śnia-
dek w petycji. - Apelujemy do Rządu RP o 
respektowanie znaczenia bezpiecznej i go-
dziwie wynagradzanej pracy dla trwałego 

wzrostu gospodarczego kraju oraz bezpie-
czeństwa pracowników i ich rodzin. Tylko 
godna praca i emerytura umożliwiają pra-
cownikom i emerytom godne życie, a Pol-
sce długotrwały rozwój gospodarczy opar-
ty na stabilnych podstawach. 
W Ogólnopolskiej Manifestacji uczestni-
czyli m.in. związkowcy należący do wej-
herowskiego oddziału NSZZ „Solidar-
ność”, kierownik terenowego biura, Irena 
Siudek oraz wejherowianie z gdyńskich i 
gdańskich Komisji Zakładowych „Solidar-
ności”.                Franciszek Sychowski

OGÓLNOPOLSKA MANIFESTACJA SOLIDARNOŚCI
Punktualnie o 5. rano z Wejherowa do Warszawy ruszył specjalny pociąg 
zarezerwowany m.in. dla związkowców należących do wejherowskiego 
oddziału, zabierając na Ogólnopolską Manifestację, dosiadających na 
kolejnych stacjach liczne grupy protestujących pracowników i emerytów 
NSZZ „Solidarność” Komisji Zakładowych z Gdyni, Gdańska i Tczewa. - 
Jedziemy do Warszawy, bo nie ma kto z nami rozmawiać, nie ma dialogu 
społecznego -mówią związkowcy z „Solidarności”. 

W Ogólnopolskiej Manifestacji Solidarności uczestniczyli wejherowianie.
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W uroczystościach uczest-
niczył m.in. prezydent RP 
Lech Kaczyński, marsza-
łek Senatu Bogdan Boru-
sewicz, przewodniczący 

NSZZ „Solidarność” Ja-
nusz Śniadek oraz woje-
woda, parlamentarzyści, 
samorządowcy, Metropoli-
ta Gdański, twórcy Sierp-
nia 80 i liczna reprezenta-
cja związkowców z Soli-

darności. 
Obchody Dnia Solidarno-
ści i Wolności w Wejhero-
wie rozpoczęły się mszą 
św. z ceremoniałem woj-
skowym w Kolegiacie. Ho-
milię wygłosił ks. Prałat 

DZIEŃ SOLIDARNOŚCI I WOLNOŚCI
Centralne uroczystości 28. rocznicy Porozumień Sierpniowych odbyły się w Bazylice św. 
Brygidy w Gdańsku. Metropolita Abp Sławoj Leszek Głódź w homilii przypomniał o zasłu-
gach i znaczeniu „Solidarności”. Zaznaczył także, że „Solidarność” nie zakończyła swo-
jej historycznej roli. Abp apelował do polityków, którzy wywodzą się z Solidarności oraz 
do twórców Sierpnia 80, o pojednanie i zgodną wspólną pracę dla Ojczyzny. Po mszy św. 
uczestnicy uroczystości udali się pod Pomnik Poległych Stoczniowców. 

Daniel Nowak, niestrudzo-
ny i niezłomny kapelan wej-
herowskiej Solidarności. W 
liturgii uczestniczyły m.in. 
władze miasta i powiatu, 
twórcy Solidarności Ziemi 
Wejherowskiej, związkow-
cy, Męski Chór Harmonia 
oraz poczty sztandarowe 
Marynarki Wojennej Wej-
herowskiego Garnizonu, 
Żołnierzy Kombatantów, 
Represjonowanych Żoł-
nierzy Górników, Zespołu 
Szkół nr 3 oraz ZHP z Wej-
herowa. 
Po mszy św. uczestnicy uro-
czystości udali się na Skwer 
Jana Pawła II. Po przemó-
wieniu Prezydenta Mia-
sta Krzysztofa Hildebrand-
ta, Apelu Poległych i Sal-
wie Honorowej marynarzy 
przedstawiciele władz sa-
morządowych i współtwór-
cy Wejherowskiej Solidar-
ności, złożyli razem wią-
zanki kwiatów przed epita-
fi um Solidarności. Następ-
nie pod Krzyżem Wolności i 
Zwycięstwa wiązanki kwia-
tów złożyli przedstawicie-
le Rady Kombatanckiej na 
czele z przewodniczącym 
Rady Lucjanem Bindek, 
dowódca Garnizonu Wejhe-
rowskego komandor Walde-
mar Kornatowski, ks. Prałat 
Tadeusz Reszka z ks. Prała-
tem Danielem Nowakiem, 
Starosta Powiatu Wejhe-
rowskiego Józef Reszke z 
sekretarzem Zarządu Mar-
kiem Pankiem, Prezydenci 
Miasta Wejherowa Krzysz-
tof Hildebrandt, Bogdan To-
kłowicz, Wojciech Kozłow-
ski z Przewodniczącym RM 
Piotrem Bochińskim, Prze-
wodniczący Rady Gminy 
Wejherowo Tadeusz Danil-
czyk, Przedstawiciele zało-
życieli Solidarności Ziemi 
Wejherowskiej, Polskiego 
Związku Emerytów i Ren-
cistów, Cechu Rzemiosł 
Różnych i Małych Przed-
siębiorstw w Wejherowie 
na czele ze starszym cechu 
Brunonem Gajewskim, oraz 
przedstawiciele Stowarzy-
szenia Rodzina Piaśnicka z 
parafi i Chrystusa Króla i na-
uczyciel z młodzieżą z Ze-
społu Szkół nr 3 w Wejhe-
rowie. 
Uroczystości Dnia Wolno-
ści i Solidarności w Wejhe-
rowie przebiegły w atmos-
ferze powagi i zadumy nad 
etosem i dziedzictwem ide-
ałów„Solidarności”.     

Wejherowska Kolegiata tego dnia pełna wiernych. 
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FRANCISZEK SYCHOWSKI
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W poprzednim sezonie Or-
lęta i Orkan spotkały się 
dwukrotnie w ramach roz-
grywek IV ligi Pomorskiej. 
W Rumi wygrał Orkan 1:0, 
a w Redzie padł  remis 0:0. 
Ekipa z Redy w III lidze za-
jęła miejsce Chemika Poli-
ce, po dwóch wygranych 
meczach barażowych z Wy-
brzeżem Rewalskim Rewal. 
Na wyjeździe padł bardzo 
korzystny wynik, bowiem 
redzianie wygrali 4:1, a 
13 sierpnia Orlęta wygra-
ły u siebie 1:0 i awans stał 
się faktem. Po zakończeniu 
ubiegłego sezonu z druży-
ny odeszli trener M. Gier-
szewski (Zatoka Puck) oraz 
kilku czołowych zawodni-
ków, R. Szudorowicz  (Bał-
tyk G.), M. Królik (Zato-
ka Puck), K. Luliński (Or-
kan Rumia), R. Wasilewski 
(Huragan Przodkowo), S. 
Kiełb (Gryf W.).
Drużynę zasilili trener To-
masz Unton i Tomasz Stę-
pień z Bałtyku Gdynia.
Już od pierwszych minut 
spotkania na boisku roz-
poczęła się twarda walka. 
W 12 minucie  po strzale 

Michała Frankowskiego z 
rzutu wolnego Orlęta obję-
ły prowadzenie. Piłka jesz-
cze odbiła się od pięty Pio-
tra Fery i  kompletnie zmy-
lony bramkarz Adam Duda  
nie był w stanie nic zrobić. 
Minutę później Kłos pró-
buje groźnym strzałem za-
skoczyć Michała Musia-
kowskiego, ale bramkarz 
Orląt był na posterunku. W 
40 minucie Dawid Pomor-
ski doprowadził do remisu 
i takim wynikiem skończy-
ła się pierwsza odsłona. Od 
początku drugiej połowy 
piłkarze obydwu drużyn 
próbowali zmienić wynik 
tego spotkania. Szansę na 
podwyższenie rezultatu nie 
wykorzystali między inny-
mi w 47 minucie Kłos, w 
53 Gronowski i w 55 minu-
cie Szymański. Wynik tego 
meczu w 75 minucie usta-
lił na 1:2 Tomasz Broner. 
Po rzucie wolnym wyko-
nywanym przez Gronow-
skiego , piłka odbiła się od 
obrońców, a takich okazji  
pomocnik rumian nie ma w 
zwyczaju marnować i piłka 
wylądowała w siatce Mu-

ORKAN LEPSZY W DERBACH
W Redzie przy pięknej pogodzie zostały rozegrane zawody 4 kolejki III ligi „Bałtyckiej”, w których 
miejscowe Orlęta podejmowały swojego lokalnego rywala Orkana Rumia. Pojedynki derbowe tych 
dwóch zespołów zawsze wzbudzały u kibiców dużo emocji. 

siakowskiego. Pod koniec 
meczu jeszcze Dariusz He-
bel był bliski podwyższenia 
rezultatu. Po podaniu Marka 
Cirkowskiego zabrakło do-
słownie metra, aby napast-
nikowi gości udało się prze-
lobować piłkę nad interwe-
niującym bramkarzem Or-
ląt. Dzięki tej wygranej Or-
kan zasiadł samodzielnie z 
przewagą 2 punktów na fo-
telu lidera tabeli, bowiem 
Kaszubia Kościerzyna zre-
misowała bezbramkowo z 
Bałtykiem, a Zatoka Puck 
poległa z Gryfem w Słupsku 
0:3.                          (APAT)

Składy:
Orlęta Reda: Musiakow-
ski, Bartkowiak, Gołdy-
n,Wierzcholowski, Fran-
kowski (Krzemiński), 
Stępień (Bieliński), Kul-
tys, Heinig,  Szymański, 
Elwart (Jeżowski), Do-
brzyński. 

Orkan Rumia: Duda, 
Skwiercz, Fera, Proko-
pów, Dubicki, Broner 
(Cirkowski), Butowski 
(Karnat), Malinowski, 
Gronowski, Pomorski 
(Luliński), Kłos (Hebel)

Już od pierwszych minut spotkania na boisku rozpoczęła się twarda walka.

Od 28 sierpnia zawodniczki 
TPS Rumia trenują w hali 
MOSiR Rumia,  a zajęcia 
prowadzi trener Jerzy Skro-
becki. W treningu wzię-
ły udział nowe zawodnicz-
ki, które wzmocniły zespół: 
Joanna Kocemba (Geda-
nia II Gdańsk), Emilia Re-
imus, Monika Gorszyniec-
ka, Sandra Biernacik (So-
kół Chorzów) oraz siatkar-
ki ze starego składu Jowi-
ta Jaroszewicz, Magdalena 
Lenz (powrót po kontuzji), 
Kasia Zygmuntowicz, Mi-
chalina Jagodzińska, Alek-
sandra Theis, Iza Hohn, 
Małgosia Jeromin  Drużynę 

Elżbieta Zawadka ma 178 
cm wzrostu i gra na pozy-
cjach 1 i 2. To z pewnością 
nie jest ostatni ruch trans-
ferowy klubu z Gdyni. 
Kadra Lotosu PKO BP 
Gdynia powoli się kompl-

etuje. Nad morze dotarła 
już Michelle Maslowski. 
Amerykanka przyleciała 
ze Stanów Zjednoczony-
chy. W Gdyni pojawły się 
także Katsiaryna Snytsina, 
oraz nowa rozgrywająca 

Województwo pomorskie 
w zawodach tych reprezen-
towało troje zawodników 
GKS Luzino, którzy osią-
gnęli największy sukces w 
historii klubu, zdobywa-
jąc  jeden złoty i dwa brą-
zowe medale. Marta Kąkol 
w konkurencji rzut oszcze-
pem odniosła zdecydowa-
ne zwycięstwo i wynikiem 
46,60 m zdobyła złoty me-
dal. Bardzo duża niespo-
dziankę sprawił Dawid 
Myszka, który zdobył dwa 
brązowe medale: w rzucie 
oszczepem wynikiem 56,86 
m oraz w skoku wzwyż po-
konując poprzeczkę na wy-
sokości 185 cm. Sebastian 

Mielke w rzucie dyskiem 
zajął punktowane ósme 
miejsce oraz w szóste miej-
sce w pchnięciu kulą. Po 
raz kolejny Słubice okaza-
ły się szczęśliwe dla Marty 
Kąkol, która na tym samym 
stadionie w sierpniu repre-
zentowała Polskę w kate-
gorii juniorek młodszych 
w Meczu  Międzypaństwo-
wym Polska-Niemcy. Mar-
ta wynikiem 47,10 m usta-
nowiła nowy rekord ży-
ciowy (49,13 m) i zajęła II 
miejsce przegrywając z o 
rok starszą zawodniczką z 
Niemiec Sarach Meyer.

(S.K)

W imprezie uczestniczyło 
14 młodzieżowych podwór-
kowych drużyn. Od począt-
ku zawodów, które stały na 
wyjątkowo dobrym pozio-
mie ton rywalizacji nada-
wały zespoły, które uczest-
niczą od początku trwania 
podobnych turniejach w 
Luzinie, czyli: Champions 
Kębłowo, Bez nazwy z na-
zwą Luzino, Ketchup Lu-
zino i FC Sprite oraz de-
biutanci goście z Szemudu 
EKO-Prod.
Przez ćwierćfi nały  nie uda-
ło się przebrnąć zespołowi 
Bez Nazwy z Nazwą, któ-
rzy zostali pokonani 1:0 
przez zespół EKO-Prod. W 
tej fazie rozgrywek zakoń-
czył swój udział w turnieju 
zespół FC Arka Barłomino, 
który po raz pierwszy  do-
tarł do tej fazy tak dobrze 
obsadzonego turnieju. W 
półfi nałach niespodziewa-
nie Champions Kębłowo 
pokonany został przez Ket-

chup, a zwycięzca ostatnie-
go turnieju FC Sprite po-
konał EKO-Prod. Zacięty 
fi nał wygrała drużyna Ket-
chup Luzino(wcześniej Ta-
lary) 4:1, wygrywając po 
raz pierwszy w swojej trzy-
letniej historii występów w 
turniejach na terenie Gminy 
Luzino. 
Skład zwycięskiej druży-
ny Ketchup Luzino: Grze-
gorz Toruńczak, Hebel 
Zbigniew, Dębski Łukasz, 
Dębski Damian, Socha Da-
riusz, Pellowski Dominik, 
Szamborowski Michał.
Drugi zespół FC Sprite 
Luzino: Robert Jarząbek, 
Daniel Kreft, Olejniczak 
Adam, Przemek Jarząbek, 
Piotr Zacholl
Trzeci zespół EKO-PROD 
Szemud: Jerzy Kreft, Mar-
cin Lange, Bojke Piotr, Ja-
nusz Balandowski, Szymon 
Andryskowski, Mateusz 
Lizins.                          
                                    (PK) 

EC Wybrzeże TPS Rumia przed sezonem
Po  zgrupowaniu w Zakopanem  siatkarki TPS Rumia rozegrały  dwie gry kontrolne z  Gedanią Gdańsk. 
Pierwszy mecz rumianki wygrały w Gdańsku  3:1  (25:17, 14:25, 24:26, 20:25). W kolejnym sparingu 
tych drużyn  padł rezultat  remisowy 2:2  w setach  (23:25, 25:19, 25:27, 25:17). 

po ubiegłym sezonie opu-
ściły Anna Hohn - Alpat 
Gdynia, Anna Brodacka – 
Trefl  Gdynia, Anna Forbot-
ko – Alpat Gdynia, Alek-
sandra Goździewicz, która 
prawdopodobnie zagra w 
barwach Czarnych Słupsk 

oraz Katarzyna Ćwikła, 
która powróciła po wypo-
życzeniu do Pałacu Byd-
goszcz. Jak się dowiedzie-
liśmy do następnego spa-
ringu może dojść już w naj-
bliższy weekend w Cetnie-
wie, gdzie na zgrupowaniu 

Nowa koszykarka Lotosu PKO BP Gdynia
Elżbieta Zawadka nową koszykarką Lotosu PKO BP Gdynia. Była zawodniczka AZS 
Toruń, grająca przez ostatnie dwa sezony w NCAA (Michigan), pozytywnie przeszła 
testy w gdyńskim klubie i zyskała uznanie trenera Jacka Winnickiego.

Natalia Marchanka. Przy-
pomnijmy, Katia i Natalia 
brały udział w Igrzyskach 
Olimpijskich z reprezentacją 
Białorusi. Spodziewany jest 
przylot Chorwackiej silnej 
skrzydłowej Emiliji Podrug, 

w przyszłym tygodniu tren-
ingi rozpocznie Ivana Ma-
tovic. Najpóźniej do zespołu 
dołączą Jennifer Fleischer i 
Alana Beard. Ta pierwsza z 
reprezentacją Izraela wal-
czy w eliminacjach Mis-
trzostw Europy i w Gdyni 
zobaczymy ją pod koniec 
września. Alana Beard z 
kolei przyleci na początku 
października.                (JJ)

Ketchup Luzino najlepszy
Zwycięstwem zespołu Ketchup Luzino zakończył 
się Turniej Halowej Piłki Nożnej z okazji 
Zakończenia Lata. 

Mistrzostwa Polski 
Słubice gościły w tym roku najlepszych 
lekkoatletów zrzeszonych w Ludowych Zespołach 
Sportowych. 

przebywa Centrostal Byd-
goszcz. Szóstego września 
zaplanowany jest wyjazd 
ekipy trenera Skrobeckiego 
do Szwecji, gdzie  TPS ro-
zegra kilka sparingów z En-
gelholmem. Niewykluczo-
ny jest także udział  siatka-
rek TPS Rumia w turnieju 
na Białorusi, ale to jeszcze 
nie jest pewne. 
27 września TPS Rumia za-
inauguruje sezon i  podej-
mie w pierwszej kolejce I 
ligi  SCS Sokół Chorzów , 
na to spotkanie serdecznie 
zapraszamy wszystkich ki-
biców.

(APAT)
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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 SIERAKOWICACH, 3 
pokoje, spółdzielcze wł.zadbane 62m2, parter. Tel.698231462
- WYNAJMĘ POWIERZCHNIĘ USŁUGOWĄ, 1 piętro, 
320 m2,  na siłownię, fi ttnes klub, hurtownię (centrum Wejhe-
rowa) 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 - pane-
le, 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 kuchnia, 
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/KAWALERKI 
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, czwarte 
piętro, płyta. Wejherowo,
Osiedle Chopina, tel. kom. 511148861, 
solcar@op.pl
- SPRZEDAM DOM W GOŚCICINIE, w stanie surowym, 
otwartym, tel. 880 287 676
- SPRZEDAM MIESZKANIE W REDZIE 33m2,własność 
hipoteczna, zadbane 
tel. 058 671 31 44
- SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ, 2126m2 bardzo 
atrakcyjnie położona, media, 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 Wzgó-
rze 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, umeblowane 33m2  160 tys., cenę można negocjo-
wać tel. 0603 925 896, drugie piętro

- MAŁŻEŃSTWO Z DZIECKIEM wynajmie kawalerkę w 
Wejherowie lub okolicy nr tel 514-340-152
- SPRZEDAM DZIAŁKĘ ogrodniczą z domkiem do 
zamieszkania całorocznego w Wejherowie tel. 0601 877 240

- BASIA, LAT 44 SZUKA PARTNERA NA DOBRE I 
ZŁE z Wejherowa i okolic. tel. 698 057 001
- WDOWA 55 LAT, SZCZUPŁA, NIEZALEŻNA FINAN-
SOWO, 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 hu-
moru, 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 -  172 cm z wejherowa poznam pania 40-45 lat tel. 
889-28-40-52
- WOLNA, l. 57, szczupła sympatyczna, pozna Pana 
kulturalnego, w odpowiednim wieku na dobre i złe, tel. 505 
948 529
- WOLNA, lat 55, zadbana, kulturalna z Wejherowa, pozna 
pana, ciepłego serdecznego mężczyznę  tel.696 175 202

- SPRZEDAM SUZUKI SWIFT 1,3, 1997 r., sedan czerwo-
ny, 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 techniczny 
bdb, cena 7000zl. RUMIA, tel.: +48501163690
- FIATA PUNTO sprzedam, 75SX rok prod.1997,140000 
km, 75KM, poj.1,2, kolor
zielony (verden garden), lakier metalik, cent.zamek, imobila-
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iser, 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 grana-
towy,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,AA,ES-
D,2xPP,R,WK,zarejstrowany w
PL.,ważne opłaty  cena 5700zł tel 503-855-404
- SPRZEDAM OPEL VECTRA B, 1998rok 2,5v6 ig sek-
fencyjna,aa,cz,wk,rm,4xes,el,abs,komputer,klimatronic,kon-
trola 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,za-
rejestrowany 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,- pierw-
sza rejestracja w kraju 2004r. zadbany, stan bdb, zarejestro-
wany 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 
komputerowych, 28 lat, znajomość worda, exela, płatnika, 
szuka pracy w domu, tel. 696 584 387
- SZUKAM PRACY W SALONIE SAMOCHODOWYM. 
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
-  ZATRUDNIĘ POMOCNIKA do gospodarstwa rolnego, 
wymagane prawo jazdy kategorii T, możliwość zamieszkania, 
tel. 606 357 857

- 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 ha-
mulcami 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 różny-
mi funkcjami, cena 2000 zł, tel. 602 478 830
- PRZYJMĘ KUCHENKĘ GAZOWĄ (w miarę dobrym 
stanie, może być zepsuta), najlepiej z terenu Wejherowa lub 
Redy tel. 0501 834 279
- PRZYJMĘ STARĄ KUCHENKĘ MIKROFALOWĄ na 

chodzie. Najlepiej z terenu Wejherowa tel. 0501 834 279
- SPRZEDAM 4 ALUFELGI, rozstaw 4x100, ET 38, 
7Jx15H2 8 - ramienne, razem z oponami 195/50/15 komplet 
1200 zł, tel. 664 929 923
- SPRZEDAM, okazyjnie chłodziarko-zamrażarkę,posiada 2 
niezależne agregaty,kompletna, jedynie uszkodzony regulator 
temperatury chłodziarki, cena 150 zł tel.0600243070
- ODDAM w dobre ręce udomowionego rudego kota. Wejhe-
rowo, 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 oponami 
z szerokim rantem, komplet 1700 zł, tel. 782 168 317
- SPRZEDAM Drzwi łazienkowe “Bulaj” osiemdziesiątki 
prawe, kolor wenge (ciemny brąz), ościeżnica regulowana, 
nowe, tel. 501 274 733
- SPRZEDAM LAPTOPA, Microstar-medion, model FID 
2040, nowy, cena okazyjna, tel. 0501 276 279
- SPRZEDAM MEBLOŚCIANKĘ, kolor jasny, 300 zł, 
0508 116 602
- SPRZEDAM TELEFON Simens A52, 70 zł Nokia, panel 
kolorowy 100 zł tel. 511 485 822
- PRZYJMĘ ZIEMIĘ, tel. 607 467 770
- SPRZEDAM FAKS PANASONIC, stan bardzo dobry, 
cena 250 zł, tel. 694 681 118
- SPRZEDAM AKWARIUM 160 litrów z korzeniami + 
rośliny sztuczne+10 rybek, cena 200 zł, tel. 508 819 771
- TURBINĘ DO NADMUCHU paleniska kuzni, kompletna 
z małym silnikiem sprzedam tel. 058 672 19 69
- POMPĘ DO OPRYSJIWACZA roślin, sprzedam tel. 058 
672 19 69
- SPRZEDAM KUCHENKĘ gaz. elek. Amica + reduktor, 
stan b.dob 450 zł 511 485 822
 - SPRZEDAM części do LADy 2107 2105: silnik, skrzynia, 
most itd. cena do uzgodnienia 
tel.  058 678 02 72
- SPRZEDAM KOZĘ DOJNĄ 2-letnia cenia 200 zł Wejhe-
rowo, 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.
- SPRZEDAM fotele wiklinowe nowe- szt. 3 -żyrandol 
drewniany z 4 okr. kloszami - białe kule + kinkiet - kpl. 
całość -350zł. tel. 665 264 111
- SPRZEDAM zdemontowany zlew dwukomorowy -stan 
dobry mało używany cena 70zł. tel (o58)671 03 22

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? 
07:50     Leksykon PRL
08:00     Wiadomości, Pogoda
08:15     Kwadrans po ósmej
08:35     Małgosia i buciki - serial
09:05     Moliki książkowe 
09:15     Pani Pająkowa - serial
09:45     Zaopiekuj się mną - serial 
10:25     Sąsiedzi - serial komediowy 
10:55     Tajemnice przyrody - serial 
11:20     Między mamami - magazyn
11:40     Telezakupy
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes - magazyn
12:20     Gdzie przyszłość... - cykl
12:40     Plebania - telenowela
13:05     Klan - telenowela 
13:35     Jaka to melodia? 
14:00     Nasza planeta - cykl dok.
15:00     Wiadomości, Pogoda
15:15     Jaka to melodia?
16:00     Moda na sukces - serial 
16:50     Przed meczem Polska
  - Słowenia
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     Rzym - serial, USA 2005
21:20     Ciemnoniebieski świat 
 - dramat wojenny,  
 Czechy 2001
23:20     Stephanie Daley - dramat
01:00     Spirala - serial kryminalny
02:40     Notacje - Maria Wiśniew-

05:50     W labiryncie - serial
06:55     Telezakupy
07:15     Niezwykły świat natury 
 - cykl dokumentalny 
07:40     Przygody Goździka Ogrodnika 
 - serial animowany
08:00     Pytanie na śniadanie
10:20     M jak miłość
  - serial
11:15     Nawiedzony dom
  - fi lm fabularny, USA 2000
13:00     Wojciech Cejrowski 
 - cykl reportaż
13:35     Ulica lemurów 
 - serial dokumentalny 
14:05     Statek miłości 
 - telenowela 
15:00     Dla niesłyszących 
 - Pogoda na piątek
15:55     Rodzina Trendych
  - widowisko
16:40     Gwiazdy tańczą na lodzie 
 - Szkółka łyżwiarska
16:50     Sophie 
 - serial obyczajowy
17:20     Dzięki Bogu już piątek! 
17:55     Sport Telegram
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
18:55     Sopot Hit Festiwal
20:10     Gwiezdne Wojny 
 - Mroczne Widmo 
 - fi lm sci-fi c, USA `99
22:40     Wichrowe wzgórza 
 - fi lm fabularny, Włochy 2004
00:30     Panorama
00:50     Stanley i Iris 
 - dramat obyczajowy , USA `90
02:30     Zakończenie dnia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

04.55     Pogromcy hitów  
 – magazyn muzyczny
05.20     FIFA Futbol Mundial 
05.45     Muzyczne listy 
 – magazyn muzyczny 
06.50     TV Market
07.25     Kasa Na Bank 
 – program interaktywny
08.25     Melrose Place – serial obyczajowy 
09.25     Lalola – serial komediowy
10.30     mała Czarna – talk show 
11.30     Idiotki nie idą do nieba 
 – serial meksykański
12.30     J & J – czyli Jola i Jarek 
 – reality comedy
13.30     FIFA Futbol Mundial
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     Wielkie Happy Hour – informacyjny  
 program rozrywkowy
19.00     KŁAMCZUCH – program Krzysztofa  
 Ibisza – program rozrywkowy
20.00     J & J – czyli Jola i Jarek 
 – reality comedy
21.00     Geneza – serial sensacyjny 
22.20     KŁAMCZUCH – program Krzysztofa  
 Ibisza – program rozrywkowy     
23.20     Przygoda z dreszczykiem – fi lm dla  
 dorosłych USA, 2002 
01.35     Wydarzenia, Sport, Pogoda 
02.15     Muzyczne listy – magazyn muzyczny
03.15     Wielkie Happy Hour – informacyjny  
 program rozrywkowy
04.00     Celtic Woman – A New Journey 
 – program muzyczny

05:15     Wstawaj! Gramy!, odc.640
06:00     Żar młodości, odc.5 5/260 (7091)
07:15     Wielka Wygrana, odc.325
07:30     TV Market
08:00     Poranek z POLSAT NEWS, odc.5
09:00     Czarodziejki, odc.105
10:00     Rodzina zastępcza, odc.161
11:00     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.54
11:30     Na kocią łapę, odc.1
12:00     Guardian, The, odc.5
13:00     Dom nie do poznania, odc.116
14:00     Pierwsza miłość, odc.740
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.55
15:15     Świat według Bundych, odc.175
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.1168
16:30     Tylko miłość, odc.38
18:00     Pierwsza miłość, odc.741
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda .
19:30     Na kocią łapę, odc.2
20:00     Pan i władca: Na krańcu świata;  
 USA, 2003; r. Peter Weir; w.  
 Russell Crowe, Chris Larkin,  
 Max Benitz, Max Pirkis, Paul  
 Bettany, James D’Arcy
22:00     Studio Lotto
23:10     Przymusowe lądowanie; USA,  
 1998; r. Michael Shapiro; w. Bill  
 Campbell, Geoffrey Blake, Ned  
 Vaughn, Paget Brewster, Tasha  
 Smith Wyprodukowany przez  
 Jerry’ego Bruckheimera fi lm  
 katastrofi czny/sci-fi . 
00:50    Ale kasa, odc.65
01:50     Zakazana kamera, odc.158

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, Polska
08:30     Dzień dobry TVN 
11:00     Republika małolatów - serial , 
 USA 2007
12:05     Sąd rodzinny - serial fabularno 
 - dokumentalny
13:05     Szymon Majewski Show 
 - pr. rozrywkowy
14:05     W-11 Wydział Śledczy 
 - serial dokumentalny
14:45     Detektywi  
 - serial dokumentalny
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, Sport, Pogoda
19:50     Uwaga! 
 - magazyn reporterów
20:00     Szybcy i wściekli 
 - fi lm sensacyjny, Niemcy `01
22:15     Matrix 
 - fi lm S-F, USA 1999
01:00     Kuba Wojewódzki 
 - talk show
02:00     Wrzuć na luz
  - pr. rozrw.
03:00     Telesklep
03:20     Uwaga! 

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

ŚWIĘTO W GDYNI
Mecz przyjaźni jak się określa mecze m. in. Arki z Lechem był wspaniałym widowiskiem. 
Stadion przy Olimpijskiej wypełnili kibice do ostatniego miejsc. Od pierwszego gwizdka 
sędziego oglądaliśmy futbol na wysokim poziomie. 

Przewagę w pierwszej połowie 
meczu mieli piłkarze Arki, ale 
pierwsza groźna akcja Lecha 
zakończyła się trafi eniem do siatki 
Lewandowskiego. Na szczęście 
po 10-ciu minutach Zbigniew 
Zakrzewski doprowadził do 
wyrównania. Jeszcze przed 
przerwą Lech mógł objąć 
prowadzenie, na szczęście dla 
żółto-niebieskich piłka po strzale 
Murawskiego trafi ła w słupek. W 
drugiej połowie piłkarze Lecha 
uzyskali niewielką przewagę nad 
Arką. - Mieliśmy kilka okazji do 
strzelenia bramki, szczególnie 
w końcówce, gdy goniliśmy 
wynik - mówi Piotr Reiss, piłkarz 
Lecha Poznań. Po bardzo dobrym 
rajdzie Karwana, Zakrzewski 
podwyższył wynik na 2:1 dla 
Arki. - Szkoda, że Lech stracił 
trzy punkty, ale taka jest piłka. 

Tak jak w Poznaniu strzelałem 
bramki dla Lecha Poznań, tak 
teraz gram dla Arki Gdynia i 
zrobię wszystko, żeby strzelać 
tych bramek jak najwięcej – mówi 
Zbigniew Zakrzewski. Końcówka 
meczu należała do piłkarzy z 
Poznania, którzy bardzo chcieli 
wyrównać wynik spotkania. W 
końcówce meczu z bardzo dobrej 
strony zaprezentował nam się 
nowy nabytek gdynian, Marcin 
Pietroń. Wyśmienitą okazję na 
podwyższenie wyniku zmarnował 
Bartek Karwannie trafi ając w 
światło bramki Kotorowskiego.
ARKA: Witkowski – Sokołowski, 
Łabęcki, Żuraw, Kowalski, 
Przytuła, Ulanowski, Ława (78 
Pietroń), Karwan,Zakrzewski, 
Wachowicz (87 Nawrocik)
LECH: Kotorowski – Arboleda, 
Bosacki, Wojtkowiak,  Henrquez  

(74 Reiss), Bandrowski, 
Murawski, Injac (46 Peszko), 
Stilić, Lewandowski, Regnifo.                                  

(PiR)

Drużyna Gryfa nie zwiodła oczekiwań swoich kibiców.

Pogoda i ryb dopisały, zawodnicy 
w sumie złowili 80 sztuk fl ądry. 
Dwudziestu jeden zawodników z 
stawiło się nad brzegiem Bałtyku. 
Oprócz wędkarzy z Wejherowa 
startowało pięciu zawodników z 
koła wędkarskiego z Helu. - Są to 
moje drugie zawody wędkarskie, 
w jakich biorę udział i na pewno 
nie ostatnie – mówi Krzysztof 

Guppert. Jak na każdych tego 
typu zawodach nie ważny jest 
wynik, tylko dobra atmosfera i 
obcowanie z naturą. Mistrzem 
koła został Wacław Skowronek 
który zgromadził 1500 pkt. 
Drugie miejsce zajął Alfons 
Piesiu z 1300 pkt., a trzecie Piotr 
Szałecki, który zgromadził 800 p
kt.                                        (PiR)

Łowienie z plaży
Na pięknej plaży w helu zostały rozegrane Morskie zawody 
o Mistrzostwo Koła z plaży.
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06:00     W labiryncie - serial
07:00     EUROexpress - magazyn
07:10     Telezakupy
07:25     Przystanek praca - magazyn
07:40     Przygody Goździka Ogrodnika 
 - serial animowany 
08:00     Pytanie na śniadanie
10:15     M jak miłość - serial
11:05     Sąsiedzi - serial komediowy 
11:35     Córki McLeoda - serial obyczajowy
12:25     Harry i Hendersonowie 
 - serial komediowy
12:55     Anna Dymna - spotkajmy się
13:20     Znaki czasu - magazyn
13:50     Statek miłości - telenowela, USA 
14:50     Dla niesłyszących - Na dobre i na złe
15:50     Fort Boyard 
 - teleturniej przygodowy (powt.)
16:50     Sophie - serial obyczajowy
17:20     Sierociniec dla słoni 
 - serial dokumentalny 
17:55     Sport Telegram
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
18:55     Koło fortuny - teleturniej
19:30     Na wyłączność - wywiad
20:05     Barwy szczęścia - serial obyczajowy 
20:40     M jak miłość - serial 
21:30     Kulisy serialu „M jak miłość”
21:40     Tomasz Lis na żywo - talk-show
22:40     Kryminalne zagadki Las Vegas
  - serial sensacyjny
00:30     Panorama
00:45     Latawce  - fi lm dokumentalny

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05.05     Wielkie Happy Hour – informacyjny  
 program rozrywkowy
05.50     Muzyczne listy – magazyn muzyczny 
06.55     TV Market
07.30     Kasa Na Bank 
 – program interaktywny
08.30     Mali bohaterowie – fi lm familijny  
 USA, 1999; reż.: Henri Charr;  
 wyst.: Camryn Walling
10.30     mała Czarna  – talk show 
11.30     Idiotki nie idą do nieba 
 – serial meksykański
12.30     J & J – czyli Jola i Jarek 
 – reality comedy
13.30     V-max – program 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     Bogaci i przegrani 
 – serial dokumentalny 
18.30     Zakochane gwiazdy 
 – cykl dokumentalny 
19.00     Happy Hour – informacyjny 
 program rozrywkowy
20.00     J & J – czyli Jola i Jarek 
 – reality comedy
21.00     Prawda o wilkach 
 – fi lm dokumentalny                         
22.10     Lalola – serial komediowy 
23.10     Happy Hour – informacyjny program  
 rozrywkowy
00.10     mała Czarna  – talk show 

 
 
         
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05:05     Uwaga! - magazyn
05:25     Telesklep
06:25     Hej-nał show - pr. rozrywkowy
07:25     Fabryka Gry - pr. interaktywny
08:00     Taniec z gwiazdami - kulisy 
08:30     Dzień dobry TVN
11:00     Pascal: po prostu gotuj 
 - mag. kulinarny 
11:30     Wielkie porządki 
 - relity show, USA `06
12:05     Sędzia Anna Maria Wesołowska
  - serial
13:00     Taniec z gwiazdami - pr. rozrw.
14:45     Detektywi - serial dokumentalny
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, Sport, Pogoda
19:50     Uwaga! - mag. reporterów
20:10     Na Wspólnej - serial obyczajowy
20:45     W-11 Wydział Śledczy 
 - serial dokumentalny
21:30     Szymon Majewski Show - talk show 
22:35     Teraz my! - pr. publicystyczny
23:20     Superwizjer - mag. reporterów
23:55     Nie z tego świata - serial S-F, USA
00:50     Wydanie drugie poprawione
  - pr. edukacyjny
01:20     Co za tydzień - magazyn
01:45     Uwaga! - magzyn
02:05     Wrzuć na luz - pr. rozr. 
03:05     Telesklep

06:00     Kawa czy herbata? 
07:50     Leksykon PRL - felieton
08:00     Wiadomości, Pogoda
08:15     Kwadrans po ósmej
08:35     Strażak Sam - serial anim.
09:15     Atlantis High - serial kom. 
09:45     Zaopiekuj się mną - serial
10:30     Złota sobota - widowisko
11:20     Wielki świat małych...
11:35     Laboratorium XXI wieku
12:00     Wiadomości
12:25     W kolejce po euro - cykl
12:40     Plebania - telenowela 
13:05     Klan - telenowela
13:35     Jaka to melodia? -teleturniej
14:00     Podróżnik - Tikal
14:25     Errata do biografi i 
14:50     Kolarstwo
15:00     Wiadomości, Pogoda
15:14     Jaka to melodia?
16:00     Moda na sukces - serial
16:50     Przed meczem - reportaż
16:54     Encyklopedia Solidarności
17:00     Teleexpress 
17:20     Celownik - magazyn
17:35     Klan - telenowela 
18:00     Jaka to melodia?
18:25     Plebania - telenowela 
18:50     300 % normy - teleturniej
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości 
20:20     Ciemno-spektakl teatralny
21:30     „Jest dobrze... ” - koncert 
22:30     Reportaż

06:00     Savannah - serial
06:45     Smaki polskie - magazyn
07:00     Dzień dobry w sobotę 
 - pr. poradnikowy
07:30     Rok w ogrodzie
08:00     Wiadomości, Pogoda
08:15     Pod prasą 
 - pr. publicystyczny
08:35     Dziesięcioro Przykazań
09:05     Ziarno - magazyn
09:35     Siódme niebo - serial
10:20     Zagubieni z Lotu 29 - serial
10:45     Kadra 2012 - magazyn
11:00     Kuchnia z Okrasą - mag.
11:25     ZOO bez tajemnic - cykl 
11:45     Podróżnik - Marrakesz
12:05     Hurtownia książek 
 - magazyn
12:25     Weekendowy magazyn
13:00     Wiadomości
13:10     Przed meczem Polska 
 - Słowenia
13:15     Apetyt na miłość - serial 
13:45     Mansfi eld Park - fi lm
15:25     Śmiechu warte
15:50     Młoda godzina - serial
16:25     Teleexpress
16:45     Piłka nożna - eliminacje  
 Mistrzostw Świata -  
 2010: Polska - Słowenia 
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości
20:15     VI Batalion - dramat  
 wojenny, USA/ 
 Australia `05
22:35     Kuffs - fi lm sensacyjny,
00:25     Strażnik czasu - fi lm, USA
02:00     Komancze - western, USA 
03:30     Zakończenie dnia

06:10     Tajemnica IZBY 
 - fi lm animowany
07:35     Klub przyjaciół Myszki  
 Miki
08:00     Domisie - pr. dla dzieci
08:30     Teleranek - magazyn
09:00     Ręce precz od Mississippi 
 - fi lm fabularny
10:40     Od słów do głów - magazyn
11:00     Święto Dziękczynienia za  
 Plony - Jasna Góra `08
13:30     Anioł Pański 
13:50     Wiadomości
14:00     Hotel Pod Żyrafą i  
 Nosorożcem - serial
14:50     Kapitan Ron - komedia
16:30     29. Lidzbarskie Wieczory  
 Humoru i Satyry 
17:00     Teleexpress 
17:20     300 % normy - teleturniej
17:55     Przebojowa noc
18:05     Jaka to melodia? 
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości
20:15     Seks, kasa i kłopoty 
 - serial obyczajowy
21:10     Zupełnie obcy człowiek 
 - fi lm fabularny, 
 USA 1994
22:50     Vanity Fair 
 - fi lm fabularny 
01:15     Kronika wypadków  
 miłosnych - fi lm  
 fabularny
03:10     Zakończenie dnia

05:30     Dla niesłyszących - Echa Panoramy
06:05     Plecak pełen przygód - serial
06:30     Spróbujmy razem - mag. dla   
 niepełnosprawnych
07:00     Magazyn Ligi Mistrzów
07:30     Poezja łączy ludzi 
 - Krzysztof K. Baczyński
07:40     M jak miłość - serial
08:30     Barwy szczęścia - serial obyczajowy
09:30     Na dobre i na złe - serial 
10:25     Nie tylko dla pań
  - serial dokumentalny
11:30     Kobieta w czerwieni 
 - komedia, USA 1984
13:00     Półfi nały Miss Polonia 2008 
 - reportaż
13:10     Kulisy Fortu Boyard
13:20     Święta wojna - serial
14:00     Familiada - teleturniej
14:30     Złotopolscy - telenowela
15:05     Półfi nały Miss Polonia 2008 -reportaż
15:30     Gwiezdne Wojny 
 - fi lm sci-fi c, USA 1999
17:55     Sport Telegram
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:00     Sopot Hit Festiwal 
19:45     Fort Boyard - prolog !!!!!!!!!!!!!!!!
19:55     Fort Boyard
 - teleturniej przygodowy (1)
21:00     Taneczny konkurs Eurowizji 2008 
23:20     Słowo na niedzielę 
23:35     Rzym 
 - serial, USA 2005
00:30     Panorama
00:50     Włóczęga 
 - fi lm fabularny, USA 1999
02:20     Europa da się lubić
03:05     Zakończenie dnia

05:25     Słowo na niedzielę dla niesłyszących 
05:35     Dla niesłyszących - Radio Romans 
06:05     Złotopolscy - telenowela 
07:05     Sto tysięcy bocianów
  - serial dokumentalny 
07:35     M jak miłość - serial 
08:25     Barwy szczęścia - serial obyczajowy
09:30     Doktorologia stosowana
  - cykl dokumentalny
09:55     Wojciech Cejrowski-boso przez świat  
 - cykl reportaży
10:30     W łonie matki - fi lm dokumentalny
11:25     Makłowicz w podróży 
 - mag. kulinarny
12:05     Angelika i sułtan - fi lm przygodowy,  
 Francja 1968
14:00     Familiada - teleturniej
14:30     Złotopolscy - telenowela 
15:05     Szansa na sukces 
 - koncert laureatów 2008 
16:10     Na dobre i na złe - serial 
17:00     Brzydula Betty - serial komediowy
17:55     Sport Telegram
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
18:55     Tak to leciało! - teleturniej
20:05     Czas honoru - serial
21:00     PKO BP London LIVE na żywo 
 - koncert
23:15     43. Międzynarodowy Festiwal  
 Wratislavia Cantans 
00:15     EUROexpress - magazyn
00:30     Panorama
00:45     Himilsbach - fi lm dokumentalny
01:45     Pożegnalne przyjęcie - dramat, USA 

05.35     Sztukateria – magazyn 
06.00     V-max – program motoryzacyjny 
06.30     VIP – magazyn kulturalny 
07.00     Kinomaniak  – magazyn fi lmowy 
07.30     Dekoratornia – magazyn 
08.00     cruZer Sport:eX
08.30     Nieposkromiona Australia 
 – serial dokumentalny .  
09.05     Mali bohaterowie – fi lm familijny  
 USA, 1999; reż.: Henri Charr;  
 wyst.: Camryn Walling, Dean  
 Howell, Kristine Mejia, Brad Ser- 
 gi, Thomas Garner; Familijny
11.00     mała Czarna  – talk show 
12.00     Kinomaniak  – magazyn fi lmowy 
12.30     Dekoratornia – magazyn 
13.00     Wielkie Happy Hour – informacyjny  
 program rozrywkowy
14.00     Bogaci i przegrani 
 – serial dokumentalny 
14.30     Zakochane gwiazdy – cykl dok.
15.00     SPORT
16.50     KŁAMCZUCH
  – program rozrywkowy
17.50     Selekcja – survival show
19.00     Galileo – program 
 popularno-naukowy 
20.00     Włatcy Móch – serial animowany 
20.30     Ace Ventura : Psi detektyw – kome- 
 dia USA, 1994; reż.: Tom  
 Shadyac; wyst.: Jim Carrey
22.25     J & J – czyli Jola i Jarek 
 – reality comedy
23.25     Don Juan – komedia romantyczna   
 Hiszpania/Francja/Niemcy, 1998; 

05.20     Sztukateria – magazyn 
05.40     Kinomaniak – magazyn fi lmowy 
06.05     VIP – magazyn kulturalny 
06.35     V-max – program motoryzacyjny 
07.05     Rajdowe Mistrzostwa Świata – Rajd  
 Nowej Zelandii 
08.05     Melrose Place – serial obyczajowy 
09.05     Opiekunka. Dalszy ciąg bajki – fi lm  
 familijny USA / Francja, 2001;  
 reż.: Mark Griffi ths; wyst.: Grego-
 ry Harrison, Heidi Lenhart, Jake  
 Dinwiddie, Katie Volding, Rachel  
 York, Robin Dunne
11.00     mała Czarna – talk show 
12.00     Gram.Tv – program rozrywkowy
12.30     V-max – program motoryzacyjny 
13.00     VIP – magazyn kulturalny 
13.30     cruZer-Sport:eX
14.00     Rajdowe Mistrzostwa Świata – Rajd  
 Nowej Zelandii
15.00     SPORT
16.50     KŁAMCZUCH 
 –  program rozrywkowy
17.50     Prawda o wilkach 
 – fi lm dokumentalny                        
19.00     Galileo – program popularno- 
 naukowy  
20.00     Luz Blues – komediodramat USA,  
 1999; reż.: Brian Robbins;  
 wyst.: James Van Der Beek,  
 Amy Smart, Jon Voight, Paul  
 Walker, Ron Lester, Scott Caan; 
22.20     J & J – czyli Jola i Jarek 
 – reality comedy
23.20     Dom miłości 
 – fi lm dla dorosłych USA
01.25     Don Juan – komedia romantyczna  
 Hiszpania/Francja/Niemcy, 1998;  
 reż.: Jacques Weber 

05:30     Wstawaj! Gramy!, odc.641
06:15     Captain Flamingo, odc.1
06:45     Yin Yang Yo!, odc.1
07:15     Przygody w siodle, odc.40
07:45     Przygody w siodle, odc.41
08:15     Hugo, odc.168
08:45     Pasjonaci, odc.117
09:15     Ewa gotuje, odc.28
09:45     Samo życie, odc.1132
10:15     Samo życie
10:45     Samo życie, odc.1134
11:15     Na kocią łapę, odc.1
11:45     Na kocią łapę, odc.2
12:15     SIĘ KRĘCI, odc.80
12:45     Czarodziejki, odc.112
13:45     Się kręci
14:00     F1 Kwalifi kacje
15:00     Świat według Kiepskich
15:45     Zemsta frajerów; USA, 1984; r. 
 Jeff Kanew; w. Robert Carradine,  
 Anthony Edwards, Timothy  
 Busfi eld, Andrew Cassese
17:45     Piotr Bałtroczyk przedstawia - 18-tka  
 OT.TO, odc.1
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Ranking Gwiazd, odc.1
20:00     Jak oni śpiewają, odc.40
22:00     Studio Lotto
22:30     Szkoła uwodzenia
00:30     Zawód: Reporter; Włochy/ 
 Hiszpania, 1975; w. Jack 
 Nicholson, Ambroise Bia, Ian  
 Hendry, Jenny Runacre, 
 Steven Berkoff, Maria   
 Schneider 
02:30     Ale kasa, odc.66
03:30     Zakazana kamera, odc.159

05:30     Wstawaj! Gramy!, odc.642
06:15     Mad Jack the Pirate, odc.1
06:45     Miejskie szkodniki, odc.11
07:15     Monster Warriors, odc.21
07:45     Power Rangers Mystic Force, odc.19
08:15     Jak oni śpiewają, odc.40
10:45     Czterej Pancerni i Pies: Załoga,  
 Radość i Gorycz
13:15     Się kręci
13:30     F1 Studio
14:00     FORMUŁA 1 GP Belgii
16:00     F1 Studio
16:45     Halo, Hans!, odc.12
17:45     Rodzina zastępcza, odc.290
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Ranking Gwiazd, odc.2
20:00     Skazany na śmierć, odc.45
21:00     CSI: Kryminalne zagadki Miami,  
 odc.112
22:00     Studio Lotto
22:05     Kości, odc.25
23:05     Wallander: Afrykanin; Szwecja,  
 2005; r. Stephan Apelgren;  
 w. Krister Henriksson, Angela  
 Kovacs, Douglas Johansson,  
 Fredrik Gunnarsson, Mats  
 Bergman, Ola Rapace, Tomas  
 Bolme, Johanna Sällström  
 Premiera. Kolejny raz detektyw  
 Wallander staje w obliczu  
 niezwykle trudnego śledztwa.
01:05     Sport retransmisje
03:05     Zakazana kamera, odc.160

05:35     Uwaga! - magazyn
05:55     Telesklep
08:00     Proste zycie - serial, USA
08:30     Dzień dobry TVN 
10:55     Pascal: po prostu gotuj 
 - mag. kulinarny
11:30     Na Wspólnej 
 - serial obyczajowy
13:20     You can dance
  - Po prostu tańcz!
14:20     Sopot Festival 2008
16:15     Akademia policyjna IV 
 - fi lm komedia, USA 1987
18:00     Milionerzy 
 - teleturniej
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:45     Uwaga! 
 - magazyn reporterów
20:00     Niania 
 - serial komediowy
20:35     Terminal - fi lm komedia, USA `04
 „Terminal” opowiada historię  
 Viktora Navorskiego,   
 pochodzącego z Europy  
 Wschodniej turysty, który  
 chce odwiedzić Nowy Jork.  
 W czasie, gdy Navorski leci  
 do Ameryki, w jego ojczyźnie  
 dochodzi do zamachu stanu.  
 Uwięziony na lotnisku   
 Kennedy’ego, z paszportem  
 znikąd, Viktor nie może  
 legalnie przedostać się na teren  
 Stanów ...
23:10     Urwanie głowy 
 - fi lm komedia, USA 1996
01:05     Uwaga! 
 - magazyn
01:25     Telesklep

05:35     Uwaga! - magazyn
05:55     Telesklep
08:00     Niania - serial komediowy
08:30     Dzień dobry TVN 
10:55     Kawa na ławę - talk show
11:45     Szymon Majewski Show - talk show
12:45     Małpa na boisku 
 - fi lm komedia, USA `96
14:45     Naga broń - fi lm komedia, USA 1988
16:30     Co za tydzień - magazyn
17:00     Superniania - reality show
18:00     Milionerzy - teleturniej
19:00     Fakty, Sport, Pogoda 
19:45     Uwaga! - magazyn reporterów
20:00     Taniec z gwiazdami
  - pr. rozrywkowy
21:55     Teraz albo nigdy - serial, Polska
22:55     Taniec z gwiazdami - kulisy 
23:25     Seks w wielkim mieście 
 - serial, USA 
00:00     Ostry poker w Małym Tokio
  - fi lm sensacyjny, USA `91
 Dwaj policjanci, Amerykanin 
 Chris Kenner (D.   
 Lundgren) i Japończyk  
 wychowany w Kalifornii,  
 Johnny Murata (B. Lee),  
 mistrzowie wschodnich sztuk  
 walki, wyruszają do japońskiej 
 dzielnicy z zamiarem   
 odszukania i oddania w ręce  
 sprawiedliwości lokalnego  
 szefa mafi i, Yoshidy...
01:35     Uwaga! - magazyn
01:55     Telesklep

05:15     Wstawaj! Gramy!
06:00     Żar młodości, odc.6
07:00     TV Market
07:15     Wielka Wygrana
08:00     Poranek z POLSAT NEWS
09:00     Czarodziejki, odc.106
10:00     Rodzina zastępcza, odc.162
11:00     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.55
11:30     Samo życie, odc.1134
12:00     Obrońca, odc.6
13:00     Dom nie do poznania, odc.117
14:00     Pierwsza miłość, odc.741
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.56
15:15     Świat według Bundych, odc.176
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja
16:30     Tylko miłość, odc.39
17:30     Świat według Kiepskich, odc.128
18:00     Pierwsza miłość, odc.742
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1135
20:00     Pewnego razu w Meksyku: 
 Desperado 2; USA, 2003; r. 
 Robert Rodriguez; w. Antonio  
 Banderas, Danny Trejo
22:00     Studio Lotto
22:15     Pocałunek smoka; Francja, USA,  
 2001; r. Chris Nahon
01:15     Zakazana kamera, odc.161

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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Rozgrywki w B klasie rozpoczę-
ła druga drużyna Gryfa – Gryf 
Orlex Wejherowo II. Pierwszy 
mecz, młody zespół prowadzo-
ny pod wodzą trenera Wojciecha 
Borka, rozegrał na wejherowskim 
Wzgórzu Wolności. Ich przeciw-
nikiem był zespół KS Żukowo. 
Gryfi ci zwyciężyli aż 6:0! Do 
przerwy prowadząc 5:0. Przez 
całe 90 minut spotkania gospoda-
rze mieli ogromną przewagę nad 
swoim rywalem i taki wynik to 
najmniejszy wymiar kary. Wejhe-

rowski Gryf zdobył swoje pierw-
sze trzy punkty na inaugurację i 
to w pięknym stylu.
Bramki zdobyli: Kepka, Rompca, 
Michalak, Tomecki i ostatnie tra-
fi enie to bramka samobójcza. 
Gryf Orlex Wejherowo II wy-
stąpił w składzie: Katzor (S. To-
ruńczak 46’), Bogucki, Kupski, 
Malinowski, Kaleta, Michalak, 
Wicki (Wyszecki 46’), Tomecki, 
Wicon (Jakubczak 46’), Kepka 
(Kwidziński 46’), Rompca. 

Łukasz Nowaczyk

Chyba nikt z obecnych w sobo-
tę na Wzgórzu Wolności nie spo-
dziewał się, że tak potoczą się 
losy tego meczu. Żółto – czar-
ni zaczęli od  ataków  na bram-
kę rywala i to bardzo szybko po-
skutkowało. W 2 minucie fatalny 
błąd bramkarza gości wykorzy-
stał Adam Wolszlegier strzela-
jąc na pustą bramkę. To był po-
czątek strzeleckiego festiwalu w 
wykonaniu Gryfa. Druga bramka 
padła w 15 minucie, a strzelcem 
okazał się grający wyjątkowo w 
środku pomocy, Maciej Pliński. 
Po dośrodkowaniu z rzutu rożne-
go wywalczył piłkę od bramka-
rza i strzałem z bliskiej odległo-
ści podwyższył wynik na 2:0. Po 
25 minucie gryfi ci prowadzili już 

3:0, a to za sprawą bramki zdoby-
tej przez Łukasza Króla. Mierzo-
nym strzałem wykorzystał ideal-
nie dograną piłkę od swojego ko-
legi z drużyny. To jeszcze nie był 
koniec. Zespół Gryfa grał jak za-
czarowany, goście natomiast nie 
mogli się otrząsnąć po utracie 
trzech bramek. Zespół z Prusz-
cza – przed tą kolejką lider IV ligi 
nie postawił wysokich wymagań 
swojemu rywalowi w tym meczu, 
a to dobitnie wykorzystał zespół 
z Wejherowa. W 36 minucie zdo-
byli kolejną, czwartą już bram-
kę i po raz kolejny do siatki tra-
fi ł Adam Wolszlegier, po dośrod-
kowaniu od Łukasza Króla głową 
podwyższył wynik na 4:0. Minu-
tę później po dokładnym dośrod-

FESTIWAL BRAMEK NA WZGÓRZU WOLNOŚCI
W piątej już kolejce spotkań IV ligi Gryf Orlex Wejherowo 
zagrał na własnym boisku z liderem Czarnymi Pruszcz 
Gdański. Festwial bramek – tak można tylko nazwać 
sobotnie spotkanie na Wzgórzu Wolności. Podopieczni 
trenera Wojciecha Waśka zwyciężyli aż 6:1, do przerwy 
prowadząc 5:0. Bramki zdobyli: Adam Wolszlegier (2’, 
36’), Maciej Pliński (15’, 37’), Łukasz Król (25’) i Krzysztof 
Jezierski (81’ – k). Jest to drugie zwycięstwo wejherowian 

Trener Gryfa
Wojciech Wasiek 
Bardzo dobra pierwsza połowa. Cały 
zespół wyszedł na boisko z wolą ostrej 
walki i wielkiego zaangażowania w grę. 
Dzięki tej agresywnej grze strzeliliśmy 
bardzo szybko pierwszą bramkę. 
Zespół z Pruszcza był dosłownie 
bezradny, dlatego też mecz ułożył 
się nam genialnie. Presing i walka 
moich podopiecznych spowodowały, 
taki, a nie winny wynik. Widać było, 
że zespół odzyskał wiarę w siebie 
i swoje możliwości po tym meczu 
i poprzednim, kiedy to wygraliśmy 
z Przechlewie 2:1. Druga połowa 
wyglądała gorzej, było to spowodowane 
tym, że weszli zawodnicy odbiegający 
trochę umiejętnościami. Jednak jestem 
oczywiście bardzo zadowolony z 
całego meczu. Super mecz zagrał dziś 
Adam Wolszlegier strzelec dwóch 
bramek. Stworzył on wraz z Łukaszem 
Królem dobry duet napastników. 
Poza tym we wszystkich formacjach 
zawodnicy zagrali poprawnie. Myślę, 
że jest to dobry prognostyk przed 
kolejnymi meczami. Szkoda tylko 
straconej bramki, która wyniknęła z 
rozluźnienia z drużynie. Weszło dziś 
dwóch młodych nowych zawodników, 
nad którymi trzeba jeszcze popracować. 
Jednak są to bardzo dobre „materiały” 
na grę w pierwszej drużynie. 

kowaniu bramkarz z Pruszcza po 
raz piąty musiał wyciągać piłkę z 
siatki. Drugą bramkę w tym me-
czu zdobył Maciej Pliński poko-
nując bramkarza strzałem z gło-
wy. Po pierwszych 45 minutach 
gospodarze prowadzili 5:0. Na 
drugą odsłonę spotkania wyszli 
już spokojniejsi. I taka też była 
druga połowa. Goście przestali 
wierzyć w choćby jeden punkt w 
tym meczu, a gospodarze mogli 
spokojnie utrzymać ten wynik. 
Jednakże kibice obejrzeli jeszcze 
dwie bramki. Honorową na Czar-
nych Pruszcz i szóstą dla wejhe-
rowskiego Gryfa. W 68 minucie 

lekkie rozluźnienie w szeregach 
gospodarzy wykorzystał Tomasz 
Późniak i zdobył, jak się później 
okazało honorową bramkę dla 
swojej drużyny. Końcowy wy-
nik sobotniego pojedynku ustalił 
kapitan Krzystof Jezierski. W 81 
minucie po faulu w polu karnym 
na Radosławie Kostuchu – naj-
nowszym nabytku naszego klubu 
sędzia wskazał na jedenasty metr. 
Rzut karny na bramkę zamienił 
właśnie Jezierski. 
Gryf Orlex Wejherowo wystąpił 
w składzie: M. Szlaga, J. Przybyl-
ski, W. Klemczyk, K. Jezierski, P. 
Politowski, K. Czarnocki (K. Ko-

SPONSOR TYTULARNY

NORTHPOL-BUD

P.H.U. KOSZAŁKA P.P.H.U. BORAMXWP 
USŁUGI

BUDOWLANE P.H.U. ELSTATF.H. ADAM LOEWENAU

ALMARES
SKŁADY BUDOWLANE

WKS GRYF ORLEX WEJHEROWO

sicki 73), M. Szymański, M. Pliń-
ski (M. Filipski 63’), S. Kiełb, Ł. 
Król (R. Kostuch 46’), A. Wolsz-
legier (B. Gałek 67’).    

Łukasz Nowaczyk

Doskonała inauguracja 
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Wyśmienity mecz w wykonaniu piłkarzy Gryfa.

WYPOWIEDŹ  PO MECZU

Adam Wolszlegier - strzelec dwóch bramek w kolejnym wygranym pojedynku.

Druga drużyna Gryfa dobrze rozpoczęła nowy sezon.
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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 2003
12:05     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
13:05     Superniania 
 - reality show `08
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 fabularno 
 - dokumentalny
19:00     Fakty, Sport, Pogoda 
19:50     Uwaga! - mag. reporterów
20:10     Na Wspólnej - serial, Polska
20:45     W-11 Wydział Śledczy 
 - serial dokumentalny
21:30     Poznaj moich rodziców 
 - fi lm komedia, USA 2004
23:50     Twarzą w twarz - serial
00:50     Multikino - mag. fi lmowy
01:15     Uwaga! - magazyn
01:35     Wrzuć na luz - pr. rozryw.
02:35     Telesklep

05:50     W labiryncie - serial
06:55     Telezakupy
07:15     Niezwykły świat natury 
 - cykl dokumentalny 
07:40     Przygody Goździka Ogrodnika 
 - serial animowany
08:00     Pytanie na śniadanie 
10:25     M jak miłość - telenowela
11:15     Święta wojna - serial
11:50     Córki McLeoda - serial obyczajowy
12:40     Koło fortuny - teleturniej
13:10     Film dokumentalny 
 - Prawdziwe imię róży
14:00     Statek miłości - telenowela
14:55     Dla niesłyszących - Pogoda na piątek 
15:55     Kabaret pod Wyrwigroszem 
 - pr. rozrywkowy
16:55     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
19:30     Chopin i jego Europa - reportaż
20:05     Barwy szczęścia - serial obyczajowy
20:40     Trzeci Ofi cer - serial sensacyjny 
21:40     Dr House - serial obyczajowy
22:35     Warto rozmawiać
23:25     Magazyn kryminalny 997
  - Michała Fajbusiewicza
23:55     Niebezpieczne klikanie 
 - serial dokumentalny 
00:30     Panorama
00:50     Czy świat oszalał? - Śladami Bin 

06:00     Kawa czy herbata? 
07:50     Leksykon PRL - felieton
08:00     Wiadomości,  Pogoda
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     300 % normy - teleturniej
11:00     Kuchnia z Okrasą - mag.
11:25     W-skersi - 
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes - mag. rolniczy
12:20     Europa bez miedzy
12:40     Plebania - telenowela 
13:05     Klan - telenowela 
13:35     Jaka to melodia?
14:00     Życie i terror - reportaż
14:25     My Wy Oni - magazyn
14:50     Kolarstwo 
15:00     Wiadomości
15:10     Jaka to melodia?
16:05     Moda na sukces - serial
16:50     Encyklopedia Solidarności 
17:00     Teleexpress
17:20     Celownik - magazyn
17:30     Klan - telenowela
18:00     Jaka to melodia?
18:25     Plebania - telenowela
18:55     Wieczorynka
19:30     Wiadomości 
20:20     Zagubieni IV - serial, USA
22:00     Sprawa dla reportera
22:40     Gala Olimpijska

06:00     Kawa czy herbata?
07:50     Leksykon PRL - felieton
08:00     Wiadomości, Pogoda
08:15     Kwadrans po ósmej
08:35     Tata Lew - serial
08:50     Jedynkowe Przedszkole 
09:20     Legenda Nezha - serial 
09:45     Zaopiekuj się mną - serial 
10:30     Sąsiedzi - serial komediowy 
10:55     29. Lidzbarskie Wieczory  
 Humoru i Satyry
11:25     Pora na doktora- magazyn
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes - magazyn
12:20     Tak jak w Unii
12:40     Plebania - telenowela
13:05     Klan - telenowela
13:30    Jaka to melodia? - teleturniej 
14:00     Zniewolony teatr - fi lm dok
14:25     Ktokolwiek widział, ktokol 
 wiek wie...
14:50     Kolarstwo 
15:00     Wiadomości, Pogoda
15:14    Jaka to melodia? -
16:00     Moda na sukces - serial 
16:50     Przed meczem San Marino  
 - Polska - reportaż;
16:54     Encyklopedia Solidarności 
17:00     Teleexpress 
17:20     Celownik - magazyn
17:35     Klan - telenowela 
18:00     Jaka to melodia? 
18:30     Plebania - telenowela 
18:50     300 % normy - teleturniej
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości
20:20     Złoto dla naiwnych
  - komedia, USA 1994
22:20     Misja specjalna  magazyn 

 

06:00     W labiryncie - serial
07:00     Telezakupy
07:20     Tabita - reportaż
07:40      Przygody Goździka Ogrodnika 
 - serial animowany
08:00     Pytanie na śniadanie 
10:15     M jak miłość - serial
11:05     Codzienna 2 m. 3 
 - serial komediowy
11:40     Córki McLeoda - serial obyczajowy
12:30     Harry i Hendersonowie - serial 
12:55     Kulisy Formuły 1 
 - serial dokumentalny `06
13:55     Taneczny konkurs Eurowizji 2008 
 - widowisko;
15:00     Dla niesłyszących - M jak miłość
16:00     Taneczny konkurs Eurowizji 2008
  - widowisko
16:55     Sophie - serial obyczajowy
17:25     Przygody Tarzana 
 - serial przygodowy
17:55     Sport Telegram
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
18:55     Koło fortuny
  - teleturniej
19:30     Międzynarodowy Festiwal Filmowy  
 w Wenecji 2008 - podsumowanie
20:05     Barwy szczęścia
  - serial obyczajowy 
20:40     M jak miłość - serial 
21:35     Kulisy serialu „M jak miłość” 
21:45     Magazyn Ekspresu Reporterów
22:30     Genialny klan
 - dramat, USA 2001
00:30     Panorama
00:50     Druga noc poślubna
  - dramat, Włochy 2005
02:35     Zakończenie programu

06:00     Kawa czy herbata?
07:50     Leksykon PRL - felieton
08:00     Wiadomości,  Pogoda
08:15     Kwadrans po ósmej
08:35     Krówka Mu Mu - serial 
08:45     Domisie - pr. dla dzieci
09:15     Atlantis High - serial
09:45     Zaopiekuj się mną - serial 
10:30     Sąsiedzi - serial komediowy 
11:00     Rok w ogrodzie - poradnik
11:25     Zapytaj prawnika - magazyn
12:00     Wiadomości
12:20     Siła z natury - magazyn
12:40     Plebania - telenowela 
13:05     Klan - telenowela 
13:30     Jaka to melodia?
14:00     Zwierzęta świata - fi lm dok.
14:25     Raj - magazyn
14:50     Kolarstwo
15:00     Wiadomości, Pogoda
15:15     Jaka to melodia? 
16:00     Moda na sukces - serial 
16:50     Przed meczem
16:54     Encyklopedia Solidarności
17:00     Teleexpress 
17:20     Celownik - magazyn
17:35     Klan - telenowela 
18:00     Jaka to melodia?
18:25     Plebania - telenowela 
18:50     300 % normy - teleturiej
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości 
20:15     Piłka nożna - eliminacje
22:35     Niebezpieczna piękność 
 - dramat, USA `98

05:50     W labiryncie - serial
06:55     Telezakupy
07:10     Niezłomni
07:15     Program katolicki
07:40     Przygody Goździka Ogrodnika 
 - serial animowany 
08:00     Pytanie na śniadanie
10:25     M jak miłość - telenowela
11:20     Święta wojna - serial
11:50     Córki McLeoda - serial obyczajowy
12:40     Koło fortuny - teleturniej
13:15     Zabójcze sąsiadki
  - fi lm dokumentalny
14:15     Statek miłości - telenowela
15:10     Dla niesłyszących 
 - M jak miłość
16:05     Gwiazdy Festiwalu Kabaretu 
 w Koszalinie
17:00     Sophie - serial obyczajowy 
17:25     Przygody Tarzana 
 - serial, Francja/Meksyk
17:55     Sport Telegram
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
18:55     Jeden z dziesięciu - teleturniej
19:30     Wideoteka dorosłego człowieka 
20:05     Barwy szczęścia - serial obyczajowy 
20:40     Och, Karol - komedia, Polska `85
22:25     Puerto Vallarta - fi lm sensacyjny,  
 USA/Meksyk
00:30     Panorama; 
00:50     Napad 
 - fi lm fabularny, USA 1999
02:20     Smaczne Go! - mag. kulinarny
03:05     Zakończenie dnia

04.55     V-max – program motoryzacyjny 
05.15     Kinomaniak  – magazyn fi lmowy 
05.40     Muzyczne listy – magazyn muzyczny 
06.45     TV Market
07.20     Kasa Na Bank 
 – program interaktywny
08.20     Melrose Place – serial obyczajowy 
09.20     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     cruZer Sport:eX
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     Happy Hour – informacyjny program  
 rozrywkowy
20.00     Na samym dnie – dramat psycho- 
 logiczny USA, 2001; reż.: David  
 Siegel, Scott McGehee; wyst.:  
 Tilda Swinton, Goran Visnjic,  
 Jonathan Tucker, Peter Donat,  
 Josh Lucas
22.05     Lalola – serial komediowy 
23.10     Happy Hour – informacyjny program  
 rozrywkowy
00.10     mała Czarna  – talk show  
01.10     Wydarzenia, Sport, Pogoda
01.55     Muzyczne listy
  – magazyn muzyczny 
03.00     Happy Hour – informacyjny program  
 rozrywkowy
03.45     Drogówka – magazyn policyjny 
04.10     Komenda – magazyn policyjny 

05.00     Dekoratornia – magazyn 
05.20     cruZer Sport:eX 
05.45     Muzyczne listy – magazyn muzyczny 
06.50     TV Market
07.25     Kasa Na Bank 
 – program interaktywny
08.25     Melrose Place – serial obyczajowy 
09.25     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     Kinomaniak  – magazyn fi lmowy 
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     Happy Hour – informacyjny program  
 rozrywkowy
20.00     Tygrysi rejs – fi lm familijny USA,  
 2004; reż.: Duwayne Dunham;  
 wyst.: Hayden Panettiere, Bill  
 Pullman, Bianca Collins, Mer- 
 cedes Colon, Nathaniel Lee Jr.
22.05     Lalola – serial komediowy
23.05     Happy Hour – informacyjny program  
 rozrywkowy
00.05     mała Czarna  – talk show 
01.05     Wydarzenia, Sport, Pogoda
01.45     Muzyczne listy – magazyn muzyczny 
02.50     Happy Hour – informacyjny program  
 rozrywkowy

04.55     VIP – magazyn kulturalny 
05.15     FIFA Futbol Mundial
05.40     Muzyczne listy – magazyn muzyczny 
06.50     TV Market
07.25     Kasa Na Bank 
 – program interaktywny
08.25     Melrose Place – serial obyczajowy 
09.25     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 
18.00     Lalola – serial komediowy
19.00     KŁAMCZUCH 
 – program rozrywkowy
20.00     Azyl – thriller  USA, 2002; reż.:  
 David Fincher; wyst.: Jodie  
 Foster, Kristen Stewart, Forest  
 Whitaker, Dwight Yoakam,  
 Jared Leto 
22.20     KŁAMCZUCH 
 –  program rozrywkowy
22.20     Geneza – serial sensacyjny 
00.35     mała Czarna  – talk show 
01.35     Wydarzenia, Sport, Pogoda 
02.15     Muzyczne listy - teleturniej
03.15     Wielkie Happy Hour – informacyjny 

05:15     Wstawaj! Gramy!, odc.644
06:00     Żar młodości, odc.7
07:00     TV Market
07:15     Wielka Wygrana, odc.327
08:00     Poranek z POLSAT NEWS, odc.7
09:00     Czarodziejki, odc.107
10:00     Rodzina zastępcza, odc.163
11:00     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.56
11:30     Samo życie, odc.1135
12:00     Obrońca, odc.7
13:00     Dom nie do poznania, odc.118
14:00     Pierwsza miłość, odc.742
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.57
15:15     Świat według Bundych, odc.177
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja
16:40     Miodowe Lata, odc.69
17:30     Świat według Kiepskich, odc.135
18:00     Pierwsza miłość, odc.743
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1136
20:00     Hitch: Najlepszy doradca przecięt- 
 nego faceta. Premiera. Kome- 
 dia romantyczna z Willem  
 Smithem i Evą Mendes w  
 rolach głównych, która stała się  
 wielkim przebojem kinowym. 
22:00     Studio Lotto
22:45     Zaborcza miłość; USA, 1998; r.  
 Jonathan Darby; w. Jessica  
 Lange, 
00:45    Ale kasa
01:45     Zakazana kamera, odc.162
03:45     Nocne randki 

05:15     Wstawaj! Gramy!, odc.645
06:00     Żar młodości, odc.8
07:00     TV Market
07:15     Wielka Wygrana, odc.328
08:00     Poranek z POLSAT NEWS
09:00     Miodowe Lata, odc.69
10:00     Rodzina zastępcza, odc.164
11:00     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.57
11:30     Samo życie, odc.1136
12:00     Obrońca, odc.8
13:00     Dom nie do poznania, odc.119
14:00     Pierwsza miłość, odc.743
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.58
15:15     Świat według Bundych, odc.178
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja
16:40     Miodowe Lata, odc.70
17:30     Świat według Kiepskich, odc.138
18:00     Pierwsza miłość, odc.744
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1137
20:00     Piotr Bałtroczyk przedstawia - 18-tka  
 OT.TO, odc.2
21:00     Dziewczyny z drużyny; USA,  
 2000; r. Peyton Reed; w. Kirsten  
 Dunst, Eliza Dushku, Jesse  
 Bradford, Gabrielle Union,  
 Clare Kramer Doskonała  
 komedia młodzieżowa          
22:00     Studio Lotto
23:15     Daleko od noszy, odc.151
23:45     Ranking Gwiazd, odc.1
00:15     Ranking Gwiazd, odc.2

05:15     Wstawaj! Gramy!
06:00     Żar młodości, odc.9
07:00     TV Market
07:15     Wielka Wygrana, odc.329
08:00     Poranek z POLSAT NEWS, odc.9
09:00     Miodowe Lata, odc.70
10:00     Rodzina zastępcza, odc.165
11:00     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.58
11:30     Na kocią łapę, odc.2
12:00     Obrońca, odc.9
13:00     Dom nie do poznania, odc.120
14:00     Pierwsza miłość, odc.744
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.59
15:15     Świat według Bundych, odc.179
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja
16:40     Miodowe Lata, odc.71
17:30     Świat według Kiepskich, odc.163
18:00     Pierwsza miłość, odc.745
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Na kocią łapę, odc.3
20:00     Tylko miłość, odc.40
21:00     Sekretne okno; USA, 2004; r. David  
 Koepp; w. Johnny Depp,  
 Charles S. Dutton, Timothy  
 Hutton. Premiera. Znakomity  
 thriller, który powstał na  
 podstawie opowiadania   
 Stephena Kinga z Johnnym  
 Deppem w roli głównej.         
22:00     Studio Lotto
23:15     Dorota Gawryluk - konfrontacje, odc.1

05:05     Uwaga! - magazyn
05:25     Telesklep
06:25     Hej-nał show 
 - pr. rozryw.
07:25     Fabryka Gry
  - pr. interaktywny
08:00     Na Wspólnej 
 - serial, Polska
08:30     Dzień dobry TVN 
11:00     Zostań top modelką 
 - reality show 
12:05     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
13:05     Milionerzy 
 - teleturniej
14:05     W-11 Wydział Śledczy 
 - serial dokumentalny 
14:45     Detektywi 
 - serial dokumentalny
15:15     Ryzykanci
  - serial sensacyjny, `04
16:15     Rozmowy w toku - talk show
17:25     Sąd rodzinny - serial fabularno 
 - dokumentalny
18:25     Detektywi - serial dokumentalny
19:00     Fakty, Sport, Pogoda 
19:50     Uwaga! - magazyn reporterów
20:10     Na Wspólnej - serial
20:45     W-11 Wydział Śledczy 
 - serial dokumentalny
21:30     Twarzą w twarz 
 - serial, Polska
22:30     Kuba Wojewódzki 
 - talk show
23:30     Dexter 
 - serial kryminalny, USA
00:40     Szkoła Auto 
 - inne, 2008
01:00     Uwaga! 
 - magazyn

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     Milionerzy - teleturniej
14:05     W-11 Wydział Śledczy 
 - serial dokumentalny
14:45     Detektywi 
 - sewrial dokumentalny
15:15     Ryzykanci 
 - serial sensacyjny 
16:15     Rozmowy w toku - talk show
17:25     Sędzia Anna Maria Wesołowska
  - serial dokumentalny 
18:25     Detektywi - serial fabularno 
 - dokumentalny
19:00     Faktym, Sport, Pogoda 
19:50     Uwaga! 
 - magazyn reporterów
20:10     Na Wspólnej - serial obyczajowy
20:45     W-11 Wydział Śledczy 
 - serial dokumentalny
21:30     You can dance 
 - Po prostu tańcz!
22:30     Ring 
 - fi lm horror, Japonia 2002
00:45     Superwizjer 
 - magazyn
01:15     Uwaga! -  magazyn
01:35     Wrzuć na luz - pr. rozrywkowy
02:35     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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