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MUNDURKOM JUŻ DZIĘKUJEMY? STR. 5

Szkoła im. Lecha Wałęsy

Podczas październikowych obchodów 20-lecia istnienia Zespołu Szkoły nr 1 w Redzie, 
szkole zostanie nadane imię prezydenta RP, Lecha Wałęsy. Z tej okazji we wtorek prezydent 
spotkał się z uczniami gimnazjum. 

11. października Zespół 
Szkół nr 1 w Redzie będzie 
obchodzić 20 - lecie istnie-
nia. Podczas tej uroczysto-
ści szkole ma zostać nada-

ne imię laureata Pokojowej 
Nagrody Nobla i prezyden-
ta RP, Lecha Wałęsy. Pro-
pozycja powstała jeszcze w 
ubiegłym roku szkolnym. 

- To jest wniosek uczniów 
i rady rodziców - tłumaczy 
Łukasz Kamiński z ZS nr 
1. - Teraz czekamy na zgo-
dę Rady Miasta, która zbie-

rze się 17. września. Radni 
muszą przegłosować tę 
propozycję jako uchwałę.  

str. 3

Spoczywają tam 
polegli w obronie 
Wejherowa, Redy, 
Kępy Oksywskiej, 
a także wsi gminy 
Wejherowo: Gowina, 
Zbychowa, Reszek, 
Gniewowa i innych. 
W tym roku, wzorem 
lat ubiegłych, odbyły 
się uroczystości przy 
grobach żołnierzy, 
którzy w 1939 roku 
oddali życie w obronie 
kraju.                  str. 8

Rocznica w Białej

Awaria miała miejsce w 
środowe popołudnie. W 
“erce” najprawdopodob-
niej zerwało się przednie 
zawieszenie. Przez tą awa-
rię kierowca biało niebie-
skiego neoplana nie miał 
zbytniej możliwości kiero-
wania pojazdem i nie mógł 
ominąć płynnie ronda. Ru-

chem kierowała policja, 
przy pomocy straży miej-
skiej. Kierowcy musieli 
więc przez kawałek drogi 
jechać najpierw przejściem 
dla pieszych, a potem 
ścieżką rowerową. Jeszcze 
wieczorem autobus stał na 
rondzie...

(tm, ajg) 

„R” zaryła w rondo

Autobus jadący ulicą Dąbrowskiego w Rumi miał 
poważną awarie. I zamiast ominąć rondo Solidar-
ności wjechał prawie że w sam jego środek. 



2   Aktualności Piątek, 12 września 2008 r.

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
- Starostwo Powiatowe w Wejherowie ..................................... (058) 572 94 00
- 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 12.09.2008 r.
9.00 spotkanie z Joanną Olech - Wejherowo, biblioteka
11.00 spotkanie z Beatą Ostrowicką - Luzino, biblioteka
Sobota 13.09.2008 r.
10.00 Piknik Czytelniczy - Gdańsk, Plac Wałowy
11.00 pierwszy dzień „Kolorów Kaszub” - Wejherowo, muzeum
Niedziela 14.09.2008 r.
11.00 drugi dzień „Kolorów Kaszub” - Wejherowo, muzeum
14.00 Dożynki Powiatowo-Gminne - Łęczyce, boisko 
16.00 zlot harleyowców - Rumia, park przy ul. Żelewskiego
Poniedziałek 15.09.2008 r.
10.00 pokaz polskich bajek animowanych - WCK
16.00 wystawa edukacyjna „Kaszuby” - Kartuzy, muzeum
Wtorek 16.09.2008 r.
8.30 pokaz polskich bajek animowanych - WCK
10.30 polskie fi lmy animowane - WCK
Środa 17.09.2008 r.
8.30 pokaz bajek animowanych - WCK
13.00 Światowy Dzień Sybiraka - Szymbark, Centrum Edukacji
18.00 koncert alternatywy trójmiejskiej - Gdynia, klub „Anawa”, ul. 
Warszawska 5
Czwartek 18.09.2008 r.
8.30 fi lmy „Podróż za jeden uśmiech” i „Paragon gola” - WCK
19.30 koncert krajowego bluesa - Gdynia, Blues Club
20.00 koncert dżezowy - Gdynia, klub „Ucho”
Piątek 19.09.2008 r.
8.30 fi lm „Mały pasterz” - WCK
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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

Strażacy, przyglądając się 
zdarzeniom, widzą zależ-
ność: śmietniki często pło-
ną w nocy i nad ranem, z 
soboty na niedzielę, gdy... 
młodzież wraca z imprez. 
- Jest kilka schematów - 
mówi jeden ze strażaków. - 
To nie przypadek, gdy np. 
ktoś w sezonie grzewczym 
wysypie do śmietnika gorą-
cy popiół, który potem za-
pali się. 
W tym roku na terenie po-
wiatu wejherowskiego stra-
żacy do takich zdarzeń jeź-
dzili już prawie 100 razy. O 
ile w Choczewie i Gniewi-
nie nie było żadnego takie-
go zdarzenia, to w Redzie 
było ich 15, w Rumi 23, a 
w samym Wejherowie już 
46. Na szczęście, z reguły 
są to małe pożary. - W za-
leżności od tego, co znaj-
dowało się w tym śmietni-
ku, i czy w kontenerze było 
dużo rzeczy - mówi st. kpt. 
Stanisław Baranowski, na-
czenik wydziału operacyj-

no - szkoleniowego wejhe-
rowskiej straży pożarnej. - 
Takie zdarzenia mieliśmy 
np. na ulicach Puckiej i So-
bieskiego. Trudno powie-
dzieć, czy było to celowe 
działanie. Może tak było w 
przypadku zdarzeń na Har-
cerskiej i Bukowiej? Tam 
ogień pojawił się w odstę-
pie 30 minut.  
W Rumi z kolei w zgło-
szeniach powtarza się uli-
ca Dąbrowskiego. Poło-
wa zdarzeń ma miejsce w 
nocy. Środa, godzina 23. 
Zgłoszenie z ulicy Dąbrow-
skiego. Gdy strażacy przy-
jeżdżają na miejsce zastają 
palące się kartony. Czwar-
tek, godzina 14. W konte-
nerze na ulicy Sobieskiego 
palą się śmieci. Poniedzia-
łek, godzina 23. Wezwanie 
na ulicę Broniewskiego. W 
śmietniku znowu palą się 
śmieci. Pożary nie są duże, 
więc udaje się je bardzo 
szybko ugasić. 

(TM)

Dwójka nastoletnich miesz-
kańców Rumi obrzuciła 
kamieniami w sobotnią 
noc wiatę na ulicy Żwirki 
i Wigury. Na szczęście 
mieszkańcy, którzy to 
widzieli, zadzwonili na 
policję. Gdy na miejscu 
dojechał patrol wandali już 
tam nie było. - Ale nieopo-
dal przystanku znajdowa-
li się świadkowie, którzy 
wskazali policjantom drogę 
ucieczki - mówi mł. asp. 
Anetta Potrykus z wejhe-
rowskiej policji. - Po kilku 
minutach dwóch sprawców; 
17-latek i 18-latek zosta-
li zatrzymani. Nastolatki, 
po przesłuchaniu, zostały 
zwolnione do domów. W 
przypadku 18-latka trwało 
to dłużej, ponieważ w 
chwili zatrzymania był pi-
jany. Chłopakom przed-
stawiono już zarzuty zniszc-
zenia mienia. 
Nie zdążyła minąć doba od 
tego zdarzenia, gdy dzięki 
szybkiemu zgłoszeniu od 
mieszkańców, trójka wan-
dali wpadła w ręce policji. 

Tym razem w Redzie. 
Było wczesne niedzielne 
popołudnie, gdy ktoś 
zadzwonił do komisaria-
tu informując, że trójka 
mężczyzn chodzi po jezd-
ni i zaczepia kierowców. 
Gdy policjanci pojecha-
li na miejsce zobaczy-
li trzy osoby, które fakty-
cznie chodziły po ulicy i 
uderzały pięściami w lus-
terka przejeżdżających 
samochodów. Przez swoją 
“zabawę” zmusili jednego 
z nich do zahamowania. 
Po zatrzymaniu, wan-
dale nie powstrzymali się 
nawet od zbluzgania polic-
jantów. Jeden z nich trafi ł 
do aresztu na dłużej, bo w 
momencie kontroli był pi-
jany. Za dewastacje grozi 
im od 3 miesięcy do 5 lat 
więzienia.
- Reakcja mieszkanców 
była natychmiastowa i 
dzięki takiej postawie tych 
osób udało się zatrzymać 
wandali - zwraca uwagę 
mł. asp. Anetta Potrykus. 

(TM) 

ZDEWASTOWANY 
PRZYSTANEK I SAMOCHÓD 
Mieszkańcy Rumi, widząc co wyrabiają dwaj nas-
tolatkowie z przystankiem autobusowym, zgłosili 
sprawę na policję. Potem wskazali, w którą 
stronę uciekli sprawcy. Dzięki temu chuliganów 
udało się zatrzymać. Również dzięki szybkiemu 
zgłoszeniu od mieszkańców udało się złapać 
trzech pijanych mężczyzn, którzy pięściami tłukli 
w przejeżdżające auta. 

35-letni kierujący osobo-
wym oplem jechał w kie-
runku Kostkowa. Na łuku 
drogi stracił panowanie nad 
pojazdem, zjechał na prawe 
pobocze i dachując zsunął 
się ze skarpy, w kierunku 
pobliskiego lasu. Kiedy sa-
mochód zatrzymał się kie-
rowca wraz ze swoją żoną 
i piątką dzieci udał się pie-
szo w kierunku najbliż-
szej miejscowości. Jeden z 
przejeżdżających zauważył 
idącą gromadkę i podwiózł  
ich do Lisewa.
Policjanci, kiedy otrzyma-
li zgłoszenie o wypadku, 
natychmiast udali się na 

miejsce. Szybko odnaleź-
li sprawcę wraz z rodziną. 
Pogotowie zabrało całą sió-
demkę do szpitala w Wej-
herowie. 
Kierowca pozostał w szpi-
talu na obserwacji, a pozo-
stali uczestnicy wypadku 
zostali zwolnieni do domu. 
Ponadto funkcjonariusze 
poddali kierującego bada-
niu na zawartość alkoho-
lu. Okazało się, że ma 1,32 
promila.
Sprawca odpowie za popeł-
nione przestępstwo przed 
Sądem Rejonowym w Wej-
herowie.                  
     (KWP)

Płoną śmietniki
W Choczewie i Gniewinie jest spokój, ale w Wej-
herowie strażacy już kilkadziesiąt razy w tym roku 
wyjeżdżali do płonących śmietników. Podobnie 
jest w Redzie i Rumi. 

STOWARZYSZENIE  

“AKADEMIA ZŁOTEGO WIEKU”
OGŁASZA  ZAPISY  DO

Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Wejherowie

BIURO SLD POKÓJ NR 3 
TEL. 0-784 659 795     

 www.utww.pl

Studentami mogą zostać: osoby po 55 roku życia, emeryci i renciści, bez wzglę-
du na to, jakie szkoły kończyli. 

08.09- 12.09.2008    godz. 10:00 – 12:00;  16:00 - 18:00
15.09- 19.09.2008    godz.  10:00 – 12:00;  16:00 - 18:00
22.09– 27.09.2008   godz.  10:00 – 12:00

WEJHEROWO  ul. SOBIESKIEGO 255 (WEJHEROWSKIE CENTRUM KULTURY)

Dachowanie na promilach 
Na trasie Rybno - Kostkowa nietrzeźwy kierowca 
spowodował wypadek drogowy. Auto dachowało, 
po czym zsunęło się ze skarpy. 35-letni kierujący 
wiózł swoją żonę i piątkę dzieci. Miał ponad 1,3 
promila alkoholu w organizmie.
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We wtorek, na życzenie 
Lecha Wałęsy, odbyło 
się spotkanie z uczniami 
gimnazjum. Po krótkim 
wstępie prezydenta mło-
dzież zaczęła zadawać 
pytania, również o ży-
cie prywatne Lecha Wa-
łęsy. Uczniów ciekawi-
ło m.in. jak poznał żonę, 
jak ocenia karierę swo-
ich dzieci oraz czy sam 

lubił chodzić do szkoły? 
Prezydent mówił m.in. 
o przedmiotach związa-
nych z elektrycznością, 
które lubił w szkole i ko-
legach ze szkolnych ła-
wek. Na każde pytanie 
prezydent obszernie od-
powiadał. 
W spotkaniu uczestni-
czyły wszystkie kla-
sy gimnazjum redzkie-

Marek Kamiński, dyrek-
tor placówki:
- Decyzja o tym zapadła 
trzy lata temu, jeszcze 
za poprzedniego dyrek-
tora. Zdecydował o tym 
samorząd szkolny, który 

Do końca tego miesiąca po-
trwa akcja „Skuter”, pod-
czas której strażnicy zajmą 
się młodymi kierowcami 
motorowerów i skuterów.
- W akcji „Kosz przed każ-
dym sklepem” - mówi Ro-
man Świrski, komendant 
rumskiej SM, - chcemy 
spowodować, by kosze na 
śmieci pojawiły się przed 
sklepami i by służyły nie 
tylko klientom sklepów, ale 
także innym przechodniom. 
Jest to zgodne z przepisami 

ustawy o utrzymaniu po-
rządku w gminach.
Akcja „skuter” ma na celu 
przede wszystkim ukróce-
nie brawurowych poczy-
nań młodych kierowców 
skuterów i motorowerów, 
którzy nierzadko stwarza-
ją niebezpieczne sytuacje. 
Jeżdżą m..in. po chodni-
kach trawnikach, ścieżkach 
rowerowych.
- Nagminna jest brawurowa 
jazda po drogach osiedlo-
wych i brak kasków, które 

są obowiązkowe - uzasad-
nia konieczność podjęcia 
akcji komendant Świrski.
Szczególną uwagę na mo-
torowerzystów strażni-
cy miejscy będą zwracać 
do końca października. W 
uzasadnionych przypadka 
kontrolowane będzie także, 
czy w skutery kierowane 
przez młodych kierowców 
nie mają przeróbek umoż-
liwiających jazdę powyżej 
dozwolonej prędkości – 50 
km/h.                          (ajg)

W poniedziałek po godzinie 
19. na terenie Wejherowa 
Śmiechowa trzej sprawcy 
pałką zadali ciosy 64-letnie-
mu mężczyźnie, a następ-
nie okradli go, zabierając 
1000 zł. Pokrzywdzony do-
znał ran tłuczonych głowy 
oraz urazu nosa, w związ-
ku z czym pozostał w szpi-
talu na obserwacji. Funk-
cjonariusze bezpośrednio 
po otrzymanym zgłoszeniu 
udali się w okolicę miej-
sca zdarzenia i po przeszu-
kaniu terenu znaleźli i za-
trzymali sprawców rozboju. 
Okazali się nimi 26 i 35 let-
ni mieszkańcy Wejherowa 
oraz 22-letni mieszkaniec 
Rumi. Za popełnione prze-
stępstwo grozi im kara po-
zbawienia wolności od 2 do 
12 lat.                      (KWP)

Akcje Straży Miejskiej
Dwie  szeroko zakrojone akcje zaczyna realizować Straż Miejska w Rumi.  
Pierwsza z nich – „Kosz przed każdym sklepem” - ma na celu zwiększenie 
ilości punktów odbierania śmieci od mieszkańców miasta. Potrwa ona do 
połowy października.

Pobili
i okradli 
64-latka
Policjanci z Komisaria-
tu Policji w Wejherowie 
Śmiechowie wspólnie z 
policjantami z Redy za-
trzymali trzech spraw-
ców rozboju. Mężczy-
znom, którzy pobili i 
okradli 64-latka grozi 
nawet 12 lat więzienia.

Szkoła w Redzie im. Lecha Wałęsy 
wybierał spośród wielu 
propozycji. Jedną z opcji 
bylo nazwanie szkoły imie-
niem Jana Pawła II, ale taka 
szkoła już jest. Pojawił sie 
również płk Dąbek, ale z 
kolei z wojskowych nazw 
zrezygnowano. 
Gdy zapytali o Lecha 
Wałęsę, powiedziałem, że 
możemy spróbować, ale 
muszą mieć zgodę kandy-
data. I rodzice to załatwili! 
Byli na spotkaniu w biurze 
prezydenta w gdańskiej 
Zielonej Bramie. Później 
otrzymaliśmy ofi cjalny list 
ze zgodą. Wtedy zaczęła się 
moc pracy. Rodzice bardzo 
nas popierają.  
Wtorkowe spotkanie 
miało trwać być pół godz-
iny, a ostatecznie trwało 
ponad godzinę. Młodzież 
zachowywała się super. 
Dla nich nie jest ważne, co 
mówi się o Lechu Wałęsie, 
ale to, że był prezydentem 
i jest laureatem Pokojowej 
Nagrody Nobla. To dla nich 
jest ważne, bo tego nikt nie 
zabierze. Dzieciaki po spot-
kaniu powiedziały, że pr-
ezydent jest normalnym 

go Zespołu Szkół nr 1. 
Nie zabrakło nauczycieli, 
przedstawicieli rady ro-
dziców oraz władz mia-
sta i radnych.            (tm) 

człowiekiem. 
Sam prezydent pytał się, czy 
będziemy zasłaniać tablicę 
z imieniem, gdy będziemy 
kogoś przyjmować. 
Odpowiedzieliśmy, że nie. 

A z tego, co wiem, za kilka 
dni inna szkoła w wojew-
ództwie kujawsko - pomor-
skim przyjmie imie Lecha 
Wałęsy.  

(tm)
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33 FESTIWAL POLSKICH FILMÓW FABULARNYCH W GDYNI

ZAPROSZENIA DLA CZYTELNIKÓW EXPRESSU
Dla naszych Czytelników od organizatorów festiwalu 
oraz kina Silver Screen w Centrum Kultury i Rozryw-
ki Gemini w Gdyni mamy zaproszenia na festiwalowe 
projekcje. Otrzyma je siedem osób, które pierwsze w 
dniu 11 września między godz. 12.00 - 12.30 zadzwo-
nią do redakcji na numer 058 736 16 92.

PROGRAM XXXIII FPFF
KONKURS GŁÓWNY 

POKAZY DLA PUBLICZNOŚCI - SALA 7

PONIEDZIAŁEK (15.09)
13.00 - NIEZAWODNY SYSTEM Reż. Izabela Szylko 78’
15.30 - LEKCJE PANA KUKI Reż. Dariusz Gajewski 93’
18.00 - LEJDIS Reż, Tomasz Konecki 135’
21.00 - RANCHO WILKOWYJE Reż. Wojciech Adam-
czyk ‘96
WTOREK  (16.09)
16.00 - RANCHO WILKOWYJE Reż. Wojciech Adam-
czyk ‘96
18.00 - LEKCJE PANA KUKI Reż. Dariusz Gajewski 93’
20.30 - SERCE NA DŁONI Reż Krzysztof Zanussi 96’
ŚRODA  (17.09)
11.00 - LEJDIS Reż, Tomasz Konecki 135’
14.00 - RYSA Reż. Michał Rosa 90’
16.00 - JESZCZE NIE WIECZÓR Reż. Jacek Bławut 100’
18.00 - 0-1-0 Reż Piotr Łazarkiewicz 86’
20.30 - CZTERY NOCE Z ANNĄ - Reż. Jerzy Skolimow-
ski 91’
CZWARTEK (18.09)
12.00 - JESZCZE NIE WIECZÓR - Reż. Jacek Bławut 
100’
14.00 - BOISKO BEZDOMNYCH - Reż  Kasia Adamik 
126’
17.00 - 33 SCENY Z ŻYCIA Reż. Małgorzata Szumowska 
100’
19.00 - SERCE NA DŁONI Reż Krzysztof Zanussi 96’
21.15 - SENNOŚĆ - Reż. Magdalena Piekorz 105’
PIĄTEK (19.09)
12.00 - DROGA DO RAJU Reż. Gerwazy Reguła 90’
(Pokaz Ofi cjalny) Bez sprzedaży biletów.
15.00 - DRZAZGI - Reż. Maciej Pieprzyca 100’
(Pokaz Ofi cjalny) Bez sprzedaży biletów.
17.30 - 0-1-0Reż Piotr Łazarkiewicz 86’
(Pokaz Ofi cjalny) Bez sprzedaży biletów.
20.00 - BRACIA KARAMAZOW Reż. Paweł Zelenka
(Pokaz Ofi cjalny) Bez sprzedaży biletów. ‘100
22.00 - MAŁA MOSKWA Reż. Waldemar Krzystek 113’
SOBOTA (20.09)
12.00 - 0-1-0 Reż Piotr Łazarkiewicz 86’
14.00 (beta) „ZABIĆ PAPAŁĘ” Reż. Sylwester Latkowski 
90’

Dokonania fi lmowców 
z Czech zostaną przed-
stawione na Festiwalu w 
dwóch wymiarach: arty-
stycznym (w ciągu pięciu 
dni odbędą się projekcje 
siedmiu fi lmów) oraz or-
ganizacyjnym. Temu dru-
giemu celowi ma służyć 

konferencja „Jak w cze-
skim fi lmie”, poświęcona 
obecnej sytuacji czeskiego 
kina. Zabiorą na niej głos 
reprezentanci instytutów 
fi lmowych, osoby odpo-
wiedzialne za produkcję i 
fi nansowanie fi lmów. Kon-
ferencja stworzy miejsce 

Dzień Czeski - dorobek artystyczny sąsiadów
Prezentacja kinematografi i jednego z krajów europejskich jest tradycją Festiwalu Polskich Filmów 
Fabularnych w Gdyni. W tym roku podczas 33. FPFF odbędzie się Dzień Czeski. 

dla wymiany poglądów i 
doświadczeń. Będzie rów-
nież okazją do nawiązania 
kontaktów z sąsiadami zza 
południowej granicy.
Konferencja „Jak w cze-
skim fi lmie” odbędzie się 
18 września 2008 roku w 
Sali Jantarowej w Hotelu 

Gdynia (parter) o godzi-
nie 12. 
Organizatorem Dnia Cze-
skiego jest Festiwal Pol-
skich Filmów Fabularnych 
w Gdyni, a współorganiza-
torem konferencji – Media 
Desk Polska.              

    (ff)

Reżyser, zamiast przygo-
towywać notatki opisujące 
poszczególne sceny fi lmo-
we, wolał je rysować. Po-
dobnie było z jego wyobra-
żeniami postaci, które mia-
ły pojawić się w fi lmie. Tak 
więc u podstaw obrazu fi l-
mowego zazwyczaj leżał 
obraz rzeczywisty, naryso-
wany wprawną ręką artysty 
Felliniego.
Wystawa jest próbą uka-

zania procesu powstawa-
nia fi lmów Federico Felli-
niego. 
Poprzez szkic, rysunek, 
scenariusz i komentarz - 
pokazuje jak zamysł stop-
niowo przeradzał się w ru-
chomy obraz. Przedstawia 
Felliniego jako artystę bez 
wątpienia wszechstronne-
go, posługującego się w 
swojej pracy umiejętno-
ściami z różnych dziedzin 

sztuki w sposób równie mi-
strzowski. 
Eksponaty zgromadzone 
na wystawie Maestro Fel-
lini, pochodzą z niezwykle 
obszernej kolekcji Funda-
cji Fellini pour le cinéma w 
Sion (Szwajcaria). Zosta-
nie na niej zaprezentowa-
nych ok. 50 faksymiliów 
rysunków Felliniego, 130 
zdjęć dokumentujących 
pracę na planie fi lmowym 

Koncerty odbędą się 16 i 18 
września o godz. 19.00 w 
Teatrze Miejskim w Gdy-
ni. 16. września – Vadim 
Brodski z towarzyszeniem 
tria jazzowego w składzie: 
Konstanty Wileński – for-
tepian i współtwórca aran-
żacji, Tomasz Kupiec – 
kontrabas, Piotr Biskupski 
– perkusja oraz Cappella 
Gedanensis. 

W programie koncertu 
znajdują się:
Antonio Vivaldi – z cyklu 
„Cztery pory roku” 
(fragmenty) 
Henryk Wieniawski – Po-
lonez Vinicius De Moraes, 
Francis Lai, Baden Powell 
– Muzyka do fi lmu „Ko-
bieta i Mężczyzna” (1966) 
(fragmenty)
Michel Legrand – Muzyka 

Przyjdź na koncerty muzyki fi lmowej
Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni byłby niemy bez koncertów muzyki fi lmowej. 
Przez lata stały się one nieodzowną częścią tego święta polskiego kina. Nie zabraknie ich rów-
nież w trakcie jego 33. edycji. 

do fi lmu „Parasolki z 
Cherbourga” (fragmenty)
Scott Joplin – Solage
Konstanty Wileński – Kon-
cert – Fantazja na tematy 
Gershwina
Claude Bolling – Suita na 
skrzypce klasyczne i forte-
pianowe trio jazzowe
Konstanty Wileński – 
Blues
Konstanty Wileński –

 Ragtime
Victor Young – „Stella by 
Starlight” (piano solo)
Vittorio Monti – Czardasz
18. września  – muzyka fi l-
mowa Henryka Kuźniaka 
(m.in. „Vabank”, „Seksmi-
sja”, „Na kłopoty Bednar-
ski”) – orkiestra Polskiej 
Filharmonii Bałtyckiej, dy-
rygent – Janusz Powolny.            

 (ff)

WIRTUOZ OŁÓWKA I KREDKI
Wystawa pod takim właśnie tytułem jest drugą - obok biografi cznej o życiu i karierze - ekspozycją, 
którą w dniach od 15. września do 12. października będzie gościła w Muzeum Miasta Gdyni, w ra-
mach imprez towarzyszących 33. Festiwalowi Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Federico Felli-
ni olbrzymiej większości widzów kojarzy się wyłącznie ze światem fi lmu, niezwykle rzadko natomiast 
funkcjonuje jako wirtuoz ołówka i kredki, znakomity, pełen ekspresji rysownik i karykaturzysta. 

i ustawianie scen, rękopisy 
listów, elementy dekoracji, 
kostiumy (z fi lmu Casano-
va, nagrodzone Oscarem), 
scenariusze z odręcznymi 
komentarzami i wskazów-
kami reżysera, dokumenty 
produkcyjne, osobiste no-
tatki reżysera, wycinki pra-
sowe, książki, czasopisma i 
plakaty fi lmowe. 
Wystawa dokumentuje pra-
cę Felliniego nad fi lmami: 
Vitteloni (Wałkonie), L’A-
more in citta (Miłość w mie-
ście), La Strada, Il Bidone 
(Niebieski ptak), Dolce Vita 
(Słodkie życie), Boccac-
cio’70, 8 1/2 (Osiem i pół), 
Roma (Rzym), Amarcord, 
Casanova, Prova d’Orche-
stra (Próba orkiestry), E la 
Nave va (A statek płynie). 
Głównym organizatorem 
wystawy jest Stowarzysze-
nie „NOWE HORYZON-
TY”. Współorganizatora-
mi są Fundacja Fellini pour 
le cinéma z Sion (Szwajca-
ria), Stowarzyszenie Edu-
c’art z Chamoson (Szwajca-
ria) oraz Centrum Kultury w 
Gdyni.                       
           (mf)
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W ubiegłym tygodniu dzie-
ci, w wieku od 3 do 6 lat, 
odwiedziły wejherowską 
policję. Przedszkolaki zo-
stały oprowadzone po bu-
dynku komendy. Później 
policjantka omówiła z nimi 
podstawowe zasady bez-

pieczeństwa w ruchu dro-
gowym, przede wszystkim 
dotyczące przechodzenia 
przez jezdnię oraz zasady 
używania światełek odbla-
skowych, które na koniec 
spotkania dzieci otrzyma-
ły. Na ten tydzień została 

Remont był szybki. Rozpo-
czął się w pierwszej poło-
wie lipca, a zakończył jesz-
cze w sierpniu. Wyremon-
towany został ponad 500 
metrowy odcinek Nowej od 
ulicy Brzozowej do rzeki 
Redy. Robotnicy położyli 

nową kostkę brukową oraz 
nowy chodnik. Wcześniej 
w tym miejscu była zwykła 
nawierzchnia piaskowa. 
Remont Nowej w 100 
procentach sfi nansowa-
ło miasto. Ulica kosztowa-
ła mieszkańców ponad 850 

W ubiegłym roku szkol-
nym wszyscy uczniowie 
szkół podstawowych i gim-
nazjów w Polsce musieli 
nosić mundurki. Od tego 
roku nie ma już takiego 
obowiązku. Szkoły mogą 
same podjąć decyzję, co 
dalej. O stroju uczniów 
decyduje więc rada peda-
gogiczna i rada rodziców. 
Niektóre z nich podjęły już 
decyzję o rezygnacji z mun-
durków, choć niekoniec-
znie z jednolitego stroju.
- Postanowiliśmy z radą 
rodziców nie wprowadzać 
mundurków, ale ujednolicić 
strój - mówi Mario-
la Nawrocka, dyrektor 
szkoły w Gniewinie. - I to, 
jak uczeń ma wyglądać, 
jest wpisane do statutu 
szkoły. Ubiór ma być sk-
romny, w ciemnych bar-
wach, z elementem charak-
terystycznym danej klasy, 
bez żadnego jaskrawego 
makijażu i pomalowanych 
paznokci. 
Część rodziców chciała, 
aby mundurki zostały. 
Większość zdecydowała 
jednak inaczej. - Mieliśmy 
tutaj kłopot - przyznaje 
Mariola Nawrocka. - Nie 
byłoby problemu, gdyby 
po mundurek można pójść 
do sklepu i go kupic. Takiej 

możliwości nie ma. A nasza 
krawcowa nie podjęła 
się tego, bo dzieci jest za 
dużo. 
W ubiegłym roku sz-
kolnym, jeszcze przed 
rozpoczęciem wakacji, 
dzieci były mierzone. 
Potem okazało się, że cześć 
mundurków nie pasuje i... 
zostały w szkolnych szaf-
ach. Rodzice nie chcieli za 
nie płacić. 
Niektóre szkoły, jak we-
jherowska “dziewiątka”, 
czekają wciąż na decyzję 
rodziców, a uczniowie, 
przynajmniej na razie, 
chodzą bez mundurków. - 
Na radzie pedagogicznej 
podjęliśmy decyzję, że 
mundurków nie będzie, ale 
czekamy jeszcze na radę 
rodziców, która będzie w 
drugiej połowie września 
- mówi Olga Tomaszews-
ka, dyrektor szkoły. - Teraz 
jeśli dzieci chcą, to mogą 
nosić mundurki, a jeśli rada 
tak zadecyduje to wszyscy 
będą je nosić. 
- U nas rada pedagogiczna 
jest dzisiaj, do tego czasu 
wszystko było w zawi-
eszeniu - dodaje Irena Ko-
pa-czewska z rumskiego 
gimnazjum nr 1. - Nauczy-
ciele jeszcze się nie wypo-
wiedzieli. Określą się 

wspólnie na dzisiejszej 
radzie. Obecnie pierwsze 
klasy chodzą bez mun-
durków. Są one mile wid-
ziane, ale nie jest to przy-
mus. Ci uczniowie, którzy 
je już mają, noszą od począ-
tku roku. Jest to około 
połowa uczniów, bo na 
temat strojów pojawiały się 
różne informacje. 
- Czekaliśmy wiosną na 
podstawę prawną - doda-
je Ewa Uberman, dyrek-
tor Szkoły Podstawowej 
nr 5 w Redzie. Placówka 
przygotowała listę dzie-
ci, na którą wpisywa-
li się rodzice. - Żebyśmy 
wiedzieli, jak to wyglada, 
bo niektóre dzieci z nich już 
wyrosły, inne mają znisz-
czone mundurki - tłumaczy 
dyrektor. Na początku tego 
tygodnia rodzice uczniów 
zdecydowali, że mun-
durków nie będzie. O ile w 
młodszych klasach część 
rodziców je popierała, to 
już w starszych prawie 
100 proc. rodziców było 
przeciw. - Jeśli ktoś chce, 
to może mundurek nosić, 
ale obowiązku nie ma. Ucz-
niowie muszą ubierać się 
w sposób stosowny, a na 
uroczystości galowo - pod-
sumowuje Ewa Uberman. 

(TM) 

PRZEDSZKOLE 
NA POLICJI I STRAŻY 
Ledwo rozpoczął sie rok szkolny, a dzieci z wejherowskiego przedszkola 
„Skrzaty” już odwiedziły policję i straż pożarną. Niebawem odwiedzi ich 
PCK. - Dzieci muszą wszystko zobaczyć, obejrzeć i dotknąć - mówi Teresa 
Gostomska, dyrektor placówki. 

zaplanowana też wycieczka 
do straży pożarnej. 
- Mamy w programie tema-
tykę bezpieczeństwa i stąd 
te wycieczki - mówi Teresa 
Gostomska. - Dzieci dowie-
działy się, jaka jest rola po-
licjanta i strażaka. W przy-
szłym tygodniu odwiedzi 
nas PCK. Będą to zajęcia 
mówiące o pierwszej pomo-
cy. Na pewno będziemy też 
„przerabiać” służbę zdro-
wia, dzieci zobaczą karetkę 
pogotowia. 
Jak mowi dyrektor, takie za-
jęcia są dla nich ciekawsze 
niż tylko oglądanie obraz-
ków. - Muszą wszystko zo-
baczyć, obejrzeć i dotknąć - 
dodaje Teresa Gostomska.  
        (TM) 

W Redzie ulica Nowa jest nowa 
Ponad półkilometrowy odcinek ulicy Nowej w Redzie został wyremon-
towany. Powstała nowa nawierzchnia i chodniki. We wtorek odbył sie 
ofi cjalny odbiór ulicy. 

tysięcy zł. Dzięki temu te-
raz znacznie wygodniej bę-
dzie można tamtędy jeździć. 
- Ostatecznie wydano 7 ty-
sięcy więcej niż planowano, 
ponieważ przez zjazdy z uli-
cy wzrosła powierzchnia ro-
bót - tłumaczy UM Reda. 
W najbliższym czasie Reda 
będzie przygotowywać się 
do remontu parkingu przy 
Urzędzie. Niebawem będzie 
również przebudowywana 
ulica Pucka (krajowa 216) 
na odcinku od skrzyżowa-
nia z krajową „szóstką” do 
przejazdu kolejowego. Ro-
boty rozpoczną się jesz-
cze we wrześniu. Pozostałe 
ubytki w redzkich jezdniach 
łatane są „na bieżąco”.  

(TM)

Mundurkom już dziękujemy?  
Wiele szkół na terenie powiatu wejherowskiego rezygnuje z 
mundurków dla swoich uczniów. Niektóre jeszcze się zastanawiają. 
- Na radzie pedagogicznej podjęliśmy decyzję, że mundurków 
nie będzie, ale czekamy jeszcze na radę rodziców, która będzie w 
drugiej połowie września - mówi Olga Tomaszewska, dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 9 w Wejherowie. 
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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

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

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

www.pomocdlamateusza.pl 
 Fundacja „Na ratunek dzieciom 

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

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

Z dopiskiem 
„dla Mateusza Pełechaty”

Możesz pomóc

Dyżuruje radny miasta Wejherowa

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

tel. 058 572 94 51
arekszczygieł@poczta.fm

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

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

Prezydent Kaczyński ma oczy-
wiście rację mówiąc, że  Unia 
nie składa się „z samych Polsk”. 
Tam nie wszyscy podzielają nasz 
punkt widzenia, nie tylko zresztą 
w tej sprawie. Na miejscu okaza-
ło się, że większość państw unij-
nych nie chce pogorszenia sto-
sunków z Rosją, bo doprowadzi-
łoby to - ich zdaniem - do pogor-
szenia bezpieczeństwa między-
narodowego i wojny handlowej 
ze wszystkimi tego negatywnymi  
konsekwencjami. Groźba zakrę-
cenia kurka i postraszenie rakie-
tami zrobiły swoje. W tej sytuacji 
przyjęcie wspólnego oświadcze-
nia, chociaż mniej ostrego i mniej 
radykalnego niż oczekiwał pre-
zydent Kaczyński należy uznać 
za duży sukces. Szczyt przebie-
gał pod hasłem „Monachium nie 
może drugi raz się  powtórzyć”. 
Warto w tym miejscu przypo-
mnieć, co to był  tzw. „Układ  
Monachijski” i dlaczego do dziś 
wywołuje on tak jednoznacznie 
negatywne reakcje całego wol-
nego świata. Otóż na mocy ukła-

du zawartego 30 września 1938 
roku w Monachium przez Niem-
cy, Włochy, Wielką Brytanię 
i Francję Hitler zaanektował dużą 
część Czechosłowacji (wówczas 
30% ludności i 40% potencja-
łu przemysłowego tego kraju). 
Władz Czechosłowacji na spo-
tkanie „wielkiej czwórki” w ogó-
le nie zaproszono. Układ z  Mo-
nachium był ukoronowaniem (i 
pozostał niechlubnym symbo-
lem) polityki ustępstw (appease-
ment) Wielkiej Brytanii i Francji 
wobec agresywnej polityki Hitle-
ra, co stworzyło mu dogodne wa-
runki do realizacji jego zbrodni-
czych planów. (nota bene Polska 
wykorzystała Układ Monachijski 
do zajęcia Zaolzia, czego Czesi 
nigdy nam nie zapomną). Jeżeli 
przed i w czasie szczytu ostrzega-
no przed  nowym „Układem Mo-
nachijskim” to znaczy, że wolny 
świat nie chce drugi raz popeł-
nić tego samego błędu. Ja jednak 
uparcie będę pytał, czy naprawdę 
Unię, szczególnie tą „starą”, stać 
na zrewidowanie dotychczaso-

wej polityki wobec  Rosji i sze-
rzej wobec tzw. przestrzeni post-
sowieckiej.
Na szczyt, po kilkudniowych 
przepychankach (to już polska 
specjalność) pojechali prezydent 
Kaczyński, premier Tusk i mini-
ster Sikorski. Pojechali, co godzi 
się odnotować, bo to rzecz nie-
zwyczajna ze wspólnym, wcze-
śniej uzgodnionym  stanowi-
skiem. Nie jest tajemnica, że było 
ono kompromisem między do-
magającym się twardego stano-
wiska prezydentem, a ostrożnym 
premierem, który ostrzegał przed 
wpadnięciem w pułapkę niesku-
tecznego radykalizmu. Ten przy-
kład pokazuje, że w każdej spra-
wie jest szansa na kompromis, 
tylko trzeba chcieć się dogadać. 
Tym razem prezydent i premier 
chcieli. Oby na tym jednym razie 
się nie skończyło.                                                               

Jerzy Budnik                                                                
Poseł na Sejm RP   

Archiwalne felietony posła 
można przeczytać na stronie 

www.budnik.pl 

Kodeks rodzinny i opiekuńczy 
zabrania zawierania małżeństwa 
przez osoby spokrewnione w li-
nii prostej (dziadkowie, rodzice, 
dzieci, wnuki), rodzeństwo oraz 
powinowaci w linii prostej (ma-
cocha z pasierbem, teść z synową 
- po rozwodzie lub owdowieniu). 
Sąd rodzinny z ważnych wzglę-
dów może zezwolić na małżeń-
stwo powinowatych w linii pro-
stej. Ponadto zabronione jest 
małżeństwo pomiędzy rodzicami 
i dziećmi adopcyjnymi.
Prawnie dopuszczalne jest mał-
żeństwo między kuzynami, stryja 
z bratanicą, ciotki z siostrzeńcem 
lub bratankiem. Normy obycza-
jowe są w tym zakresie bardziej 
restrykcyjne. Również kościół 
katolicki bardziej surowo traktu-
je małżeństwa pomiędzy człon-
kami rodziny. Kodeks prawa ka-
nonicznego zabrania małżeństwa 
między krewnymi w linii prostej, 
krewnymi w linii bocznej aż do 
4 stopnia włącznie (krewnymi 
4 stopnia w linii bocznej są np. 

kuzyni), powinowatymi w linii 
prostej oraz pomiędzy osobami 
związanymi przez adopcję w li-
nii prostej i w linii bocznej do 2 
stopnia.
Kodeks karny przewiduje karę 
pozbawienia wolności do 5 lat 
wobec osoby, która dopuszcza 
się obcowania płciowego w sto-
sunku do wstępnego (rodzice, 
dziadkowie), zstępnego (dzieci, 
wnuki), przysposobionego, przy-
sposabiającego, brata lub siostry. 
Przestępstwem jest takie współ-
życie także za zgodą obu stron. W 
przypadku stosunków płciowych 
z własnym dzieckiem wbrew jego 
woli sprawca dopuszcza się jed-
nocześnie przestępstwa gwałtu. 
Jeżeli dziecko nie ukończyło 15 
lat, to czyn kwalifi kowany będzie 
z 3 przepisów kk (jako kazirodz-
two, gwałt i pedofi lia), wówczas 
karę wymierza się na podstawie 
najsurowszego z przepisów (do 
12 lat pozbawienia wolności).

Radosław Skwarło
Radca prawny

UE  POTĘPIŁA  ROSJĘ
Można powiedzieć - z dużej chmury, mały deszcz. Nad-
zwyczajny szczyt przywódców krajów unijnych w Bruk-
seli, poświęcony w całości kryzysowi w Gruzji, zakoń-
czył się przyjęciem bardzo wyważonego oświadczenia, 
w którym z jednej strony uznano prawo Gruzji do obro-
ny swojej integralności terytorialnej, a z drugiej  potę-
piono Rosję jako agresora i wezwano ją do opuszcze-
nia zbuntowanych prowincji – Osetii Południowej i Ab-
chazji. Unia nie zdecydowała się na zastosowanie wo-
bec Moskwy ostrych sankcji, np. gospodarczych czy wi-
zowych, na co liczył prezydent L. Kaczyński. Prezydent 
żalił się potem polskim dziennikarzom, że niestety „Unia 
nie składa się z samych Polsk”.

KAZIRODZTWO
Serwisy informacyjne do-
niosły o ujawnieniu w Pol-
sce szokującego przypadku 
seksualnego wykorzysty-
waniu młodej kobiety przez 
ojca. Stosunki seksualne 
pomiędzy bliskimi krewny-
mi są napiętnowane zarów-
no przez normy obyczajo-
we, religijne jak i prawne. W 
każdej z tych sfer zakres za-
kazów jest nieco inny.
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Ubiór to jedna z metod dzia-
łania kieszonkowców. Zła-
pany mężczyzna wykorzy-
stywał to: - Działał sam, bez 
żadnych „narzędzi”. Rozpi-
nał torebkę albo korzystał, 
gdy ktoś jej nie zamknął. 
Jeździł w MZK w stroju ty-
powo robotniczym, w ubra-
niu roboczym. To mogło 
zdobywać zaufanie, bo nie 
zwracał na siebie uwagi - 
opowiada jeden z wejhe-
rowskich „kryminalnych”, 
tzw. KR. Młodsza aspirant 
Anetta Potrykus, rzecznik 
prasowy komendanta po-
wiatowego policji w Wej-
herowie: - Coraz częściej 
dochodzi do kradzieży po-
pełnianych w takich miej-
scach jak puby, zakłady pra-
cy, a nawet biura i urzędy. 
Kradzieże w tych miejscach 
mogą dotknąć każdego z 
nas. Złodziej będzie nas ob-
serwować i na pewno wyko-
rzysta nieuwagę. Dlatego, 
aby nie stać się ofi arą prze-
stępców, staraj się w każdej 
sytuacji stosować do podsta-

wowych zasad bezpieczeń-
stwa. W kawiarni, pubie ni-
gdy nie zostawiaj portfela w 
kieszeni kurtki. Idąc do toa-
lety, staraj się mieć przy so-
bie dokumenty, karty kredy-
towe, telefon komórkowy i 
inne cenne przedmioty. 

DWIE GRUPY 
W MIEŚCIE

W Wejherowie jest kilka 
grup zajmujących się kra-
dzieżami kieszonkowymi. 
KR: - Stąd są dwie kilkuoso-
bowe grupy. Ale wywodzą 
się nie tylko z kieszonek, 
chodzą na sklepy 
- zależnie od dnia. 
W godzinach du-
żego tłoku chodzą 
na torebki. Wyko-
rzystują przypad-
kowe popchnięcia, 
np. moment wejścia 
do sklepu. Powstaje 
małe zamieszanie i 
portfela nie ma... Mamy ich 
na oku. Mamy własne roz-
pracowanie, ale żeby kogos 
złapać trzeba się nachodzić. 
Za tym, który jeździł auto-
busami, „chodziliśmy” w 

czwórkę. Aż go złapaliśmy. 
Własnie wysiadał z „dwój-
ki”. Okazało się, że mężczy-
zna kradł wracając z pracy. 
W ten sposób dorabiał so-
bie na życie. Jeżdżąc MZK 
- przez ubranie - nie zwracał 
na siebie uwagi. Częstym 
miejscem kradziezy kieszon-
kowych są targowiska. - Od 
kilku miesięcy dzieje się to 
rzadziej, ale zimą kradzieże 
są częste. Pokrzywdzony nie 
wie, w którym momencie 
wychodzi z targowiska bez 
pieniedzy - zwraca uwagę 
jeden z policjantów. - Port-

fel idzie z ręki do ręki, i już 
nie wiadomo, kto go trzyma, 
nawet gdy złodziej zostanie 
złapany. W pobliskiej klat-
ce złodzieje zgarniają kasę i 
zostawiają pusty portfel. Te-

raz, gdy kredyt można wziąć 
na sam dowód, czasem i go 
zabierają. 

LWÓW

KR: - W latach przedwo-
jennych było tak; płaszcz i 
pozakładane na tym surdu-
cie dzwonki. I kieszonkow-
cy uczyli się, tak żeby, jak 
sami wyjdą na „robote”, ża-
den dzwoneczek nie dzwo-
nił. Kiedyś we Lwowie w 
ten sposób się uczyli. To był 
szczebel nauki. W Wejhero-
wie kieszonkowcy to ludzie 
w wieku 30 - 50-parę lat, i 
mężczyźni i kobiety. Wcho-
dzą nowe osoby, ale młodzi 
raczej nie chcą się w to mie-
szać. Wszyscy są z Wejhero-
wa i znają się, więc grupy są 
płynne. Nawet czujki mają 
porozstawiane - jak jest gru-
pa kilku osób to nie wszyscy 
kradną. 
Statystki zatrzymań kieszon-
kowców są bardzo niskie. 
Policjanci i złodzieje po 
prostu znają się nawzajem. 
- Wylegitymujemy ich na 
targowisku, to idą na sklepy. 
Raz ich zatrzymamy i już 

nas znają. Mało jest zatrzy-
mań na gorącym uczynku. 
To jest bardzo trudne - przy-
znaje jeden z policjantów. 
Miejscem charakterystycz-
nym, poza targowiskiem, są 
duże markety. Ale tam kie-
szonkowcom ze względu 
na monitoring jest trudniej. 
Nagranie z jednego ze skle-
pów: klient stoi przy kasie. 
Zapłacił za towar. Zaczyna 
się pakować. Portfel kładzie 
obok. Złodziej kładzie na 
niego swój koszyk. Klient 
się spieszy. Zapomina o 
portfelu. Złodziej przesuwa 
się z ukrytym portfelem do 
kasy, specjalnie upuszcza go 
na ziemię i potem najzwy-
czajniej w świecie podnosi, 
żeby zapłacić tymi pieniędz-
mi. 

W PRACY 

Biuro to kolejne miejsce, 
w którym możemy zostać 
okradzeni. Mł. asp. Potry-
kus: - Nie wieszaj w pobli-
żu drzwi wejściowych tecz-
ki ani torby, nie zostawiaj 
w kieszeniach ubrań, po-
wieszonych na wieszaku w 

widocznym miejscu port-
feli, dokumentów, kluczy... 
Przedmioty te umieszczaj w 
miejscu trudno dostępnym 
dla interesantów. Pamiętaj, 
wychodząc z pokoju, o za-
mykaniu drzwi na klucz. 
Wychodząc z pracy schowaj 
drogi podręczny sprzęt elek-
troniczny, np. kamerę, apa-
rat fotografi czny do zamy-
kanej szafy. Wychodząc do 
domu pamiętaj o sprawdze-
niu okien w pokoju - jeśli są 
otwarte, to zamknij je.  

JEST CORAZ WIĘCEJ KIESZONKOWCÓW
Na oku mamy dwie grupy. Są z Wejherowa. Ale żeby ich złapać trzeba się naganiać. Kiedyś jeździliśmy za takim, który kradł w autobusach. Na kolejnych 
przystankach przesiadał się z jednej lini na drugą i szukał ofi ary. Tak długo jeździliśmy, aż go złapaliśmy. W ten sposób „dorabiał” sobie na życie. 

Złodziej w autobusie 

We wtorkowy poranek na trasie 
z Gościcina do Wejherowa do-
szło do następnej kradzieży kie-
szonkowej. W autobusie MZK 
złodziej wykorzystał najpraw-
dopodobniej tłok i z kieszeni 
pasażera ukradł porftel. Miesz-
kaniec gminy Wejherowo stra-
cił 50 zł i dowód osobisty. 
- Tylna kieszeń spodni to miej-
sce niezbyt bezpieczne, tak 
samo plecak, który w tłocznym 
miejscu nosimy na plecach. 
Cenne rzeczy najlepiej trzymać 
w wewnętrznych kieszeniach 
przednich spodni - zwraca uwa-
gę mł. asp. Anetta Potrykus. 
Sprawca kradzieży jest niezna-
ny.                                       (tm)

TOMASZ MODZELEWSKI

Pierwsza nielegalna uprawa 
konopi indyjskich została 
znaleziona pod Łęczycami. 
Na skraju lasu rosło blisko 
200 roślin. Krzaki znajdo-
wały się poza terenem czy-
jejkolwiek posesji. Dlatego 
nikt w związku z tą sprawą 
nie został zatrzymany. Były 
opielone, więc najprawdo-
podobniej ktoś się nimi zaj-
mował. Czy ktoś regularnie 
ich doglądał? - Nie mogę 
powiedzieć - stwierdziła 
krótko mł. asp. Anetta Po-
trykus, rzecznik wejherow-
skiej policji. - Tego dnia 
prowadziliśmy działania 
ukierunkowane właśnie 
na ujawnianie i likwidację 
upraw nielegalnych roślin 
maku i konopi. Krzaki zo-
stały wyrwane i przewiezio-
ne do Gdańska.  
Likwidację uprawy nad-
zorował komisarz Marcin 
Potrykus, zastępca szefa 
wejherowskiej policji. - Te 
narkotyki nie trafi ą już do 
naszych dzieci i młodzieży, 
ani dyskotek - stwierdził za-
stępca komendanta wejhe-
rowskiej policji.  
Jak dowiedział się „Express” 
policja wiedziała o tej upra-
wie dwa tygodnie wcze-
śniej. Mimo to nie udało się 

Sezon na marihuanę? 
Dwie plantacje marihuany znaleźli w tym sezonie policjanci z Wejherowa. A 
w sierpniu, podczas rutynowej kontroli, znaleźli susz roślinny. Miał go przy 
sobie mieszkaniec Wejherowa. 

trafi ć na „hodowcę” mari-
huany. 
Tymczasem w ubiegłym 
tygodniu została zlikwi-
dowana kolejna plantacja. 
Znajdowała się w lesie, 
niedaleko miejscowości 
Kamień (gmina Szemud). 
Na poletku rosło 11 krze-
wów marihuany. I tym 
razem ktoś musiał jej do-
glądać. Krzaki byly wypie-
lęgnowane, a ziemia wokół 
wypielona. Jedno zostało 
nawet zabezpieczone przed 
uschnięciem. Był na nim 
założony „opatrunek” z bi-
bułki z taśmą. Krzaki były 
duże, wyraźnie juz odhodo-
wane. 
Marihuana została prze-
kazana do Laboratorium 
Kryminalistycznego KWP 
w Gdańsku, gdzie zostaną 
poddane ekspertyzie. Po-

tem będą zniszczone. Po-
dobnie jak w Łęczycach 
w związku z tą sprawą nie 
został nikt zatrzymany. Za 
uprawę konopi indyjskich 
grozi do 2 lat więzienia. 
Najprawdopodobniej upra-
wy nie miały ze sobą nic 
wspolnego i zajmowały się 
tym różne osoby. 
Z kolei 19. sierpnia, pod-
czas wspólnego patrolu 
ze strażą miejską, na uli-
cy Fenikowskiego w ręce 
funkcjonariuszy wpadł 
mieszkaniec Wejherowa, 
który miał przy sobie mari-
huanę i tzw. fajkę wodną . 
Wpadł, bo zaczął się dziw-
nie zachowywać. 20-latek, 
po przebadaniu w wejhe-
rowskim szpitalu, trafi ł do 
wejherowskiego aresztu. 
Za posiadanie grozi mu do 
3 lat więzienia.          (TM) 

„Wykorzystu-
ją przypadkowe 
popchnięcia, np. 
moment wejścia 

do sklepu.”



8  Aktualności Piątek, 12 września 2008 r.

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 Krzysztof Krzemiński, 
burmistrz Redy.

Jeszcze ciepłe i pachnące latem wrześnio-
we dni sprzyjają spędzaniu miłego czasu na 
świeżym powietrzu, dlatego też połączono 
w tym  roku konwencję  targów ślubnych z 
piknikiem ślubnym w zagrodzie grillowej 
Kukułka, mieszczącej się przy hotelu.

Piękna okolica umożliwia zorganizowanie 
tej wspaniałej Gali Ślubnej i stanowi do-
skonałą propozycję dla zaprezentowania 
oferty. Dla przyszłych par młodych to oka-
zja, aby wybrać wszystko, czego nie może 
zabraknąć na wymarzonym ślubie. 

Organizatorem imprezy jest Pomorski Serwis Ślubny

REKLAMA

Jest to rocznica bitwy, w 
której zginęło 28 żołnierzy 
1 Morskiego Pułku Strzel-
ców i 4 Batalionu Obrony 
Narodowej. - Po 69 latach 
stoimy tu, patrząc na mo-
giły, by oddać hołd pole-
głym w naszej obronie – 
mówi wójt gminy Wejhe-
rowo Jerzy Kepka. W Bia-
łej spoczywają żołnierze 

znalezieni w 1939 r. w ro-
wach strzeleckich, znajdu-
jących się  w okolicznych 
lasach. Ich zwłoki odna-
lazł wówczas miejscowy 
leśnik. - Teraz my pozosta-
jemy dumnymi strażnika-
mi ich pamięci – mówi Je-
rzy Kepka. Co roku w Bia-
łej pod Wejherowem odby-
wają się uroczystości, któ-
rych uczestnicy dbają o to, 
żeby pamięć o bohaterach 

tam spoczywających nie 
zginęła.
Większość tych żołnierzy 
nie skończyła nawet 30 
lat, kiedy przyszło im sta-
nąć w obliczu śmierci. Byli 
to młodzi ludzie, mający 
przed sobą całe życie.
Podczas uroczystości Zwią-
zek Kombatantów wręczył 
komandorowi Łysakow-
skiemu ryngraf, a Bożenie 
Kowalskiej dyplom i pa-

miątkowy pierścień. Całość 
uświetnił występ młodzie-
ży z gimnazjum im. Pierw-
szego Morskiego Pułku 
Strzelców w Wejherowie. 
Miejscem pamięci narodo-
wej w Białej opiekują się 
marynarze z Oddziału Za-
bezpieczenia MW w Gdy-
ni oraz Centrum Wsparcia 
Teleinformatycznego i Do-
wodzenia MW w Wejhero-
wie.

Spoczywają tam polegli w obronie Wejherowa, Redy, Kępy Oksywskiej, a także wsi gminy Wejherowo: 
Gowina, Zbychowa, Reszek, Gniewowa i innych.

ROCZNICA W BIAŁEJ
ŁUKASZ BIESZKE
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Żołnierze zaraz po salwie honorowej. Co roku na grobach są składane wiązanki kwiatów.

Nad Biąłą najwięcej było samorządowców i wojskowych.
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Obecny dyrektor muzeum 
Radosław Kamiński inau-
gurując uroczystości powi-
tał głównych założycieli - 
członków komitetu organi-
zacyjnego, rodzącej się w 
trudnych okolicznościach, 
instytucji, m.in. Irenę Ka-
mecką, Jerzego Kiedrow-
skiego, Edmunda Kamiń-
skiego, Zygfryda Strze-
brakowskiego wraz z ro-
dzinami współzałożycie-
li muzeum oraz wszyst-
kich zaproszonych gości. 
Przybliżenia tamtego hi-

storycznego momentu ja-
kim było powołanie do ży-
cia MPiMK-P podjął się 
świadek tamtych wydar-
zeń Adam Patok, ówcze-
sny dyrektor Powiatowego 
Domu Kultury. Aby unik-
nąć drażliwych ocen eta-
pów rozwoju muzeum sku-
pił się na genezie i powsta-
niu placówki, pozostawia-
jąc bogate 40-lecie ocenie 
przyszłych pokoleń. – Nie 
oznacza to - podkreślił dy-
rektor  Kamiński, - że nie 
doceniamy roli każdego 
z poszczególnych dyrek-
torów placówki. Wręcz 

40 LAT DZIAŁALNOŚCI MUZEUM 
W wejherowskim pałacu Przebendowskich i Keyserlingów odbyły się obchody 40-lecia dzia-
łalności Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej. Uroczystości jubileuszo-
we były okazją do wspomnień, podsumowania dokonań, poszerzenia zbiorów od darczyń-
ców i dzielenia się refl eksjami nad dalszym rozwojem jedynego w swoim rodzaju muzeum. 

FRANCISZEK SYCHOWSKI
przeciwnie. Jesteśmy im 
wdzięczni, że każdy z nich 
na swój sposób odcisnął 
własne piętno w przeboga-
tej historii tejże ostoi lite-
ratury kaszubskiej, za jaką 
instytucja jest, mam na-
dzieję, postrzegana. 
Dyrektor muzeum pod-
ziękował najbardziej za-
służonym „bohaterom” 
jubileuszowych uroczy-
stości, samorządowcom, 
sponsorom czyli organom 
prowadzącym, zaprzyjaź-
nionym z muzeum działa-
czom kultury oraz obec-
nej kadrze pracowników. 
W części artystycznej pro-
gramu z kaszubską pieśnią 
wystąpili członkowie przy-
muzealnego Towarzystwa 
Śpiewaczego im. Jana 
Trepczyka. Po koncercie 
otwarto wystawę prezen-
tującą najcenniejsze zbio-
ry i historyczne początki 
powstania muzeum. W sali 
kominkowej nie brakowa-
ło jubileuszowego poczę-
stunku. 
W uroczystościach 40-le-
cia muzeum wzięli udział 
m.in. Józef Reszke, staros-

ta wejherowski, Wiesław 
Zawistowski, dyrektor De-
partamentu Kultury Urzę-
du Marszałkowskiego, 
Edmund Wittbrodt, senator 
RP, Tomasz Fopke, wice-
prezes Zrzeszenia Kaszub-
sko-Pomorskiego, kmdr 
Jan Kula z Centrum Ws-
parcia Teleinformatyczne-
go i Dowodzenia Marynar-
ki Wojennej RP, Krzysz-
tof Hildebrandt, pre-
zydent Wejherowa z wice-
prezydentem Bogdanem 
Tokłowiczem, wójt Gminy 
Wejherowo Jerzy Kepke z 
wicewójt Bożeną Szczy-
pior, Łukasz Jabłoński, 
wójt gminy Linia, Krzysz-
tof Krzemiński, burmistrz 
Redy, o. Tyberiusz Nitki-
ewicz, kustosz Jerozoli-
my Kaszubskiej oraz prof. 
Miłosz Reżnik z Instytu-
tu Kaszubskiego, Maria 
Ziółkowska, przewod-
nicząca Komisji Oświa-
ty i Kultury RM Wejhero-
wa, Danuta Balcerowicz 
z wejherowskimi biblio-
tekarkami oraz dyrektor-
zy i nauczyciele szkół. 
Zaprzyjaźnione placówki 

muzealne reprezentowali 
m.in. dyrektor Kaszubskie-
go Parku Etnografi czne-
go we Wdzydzach Teresa 
Lasowa, dyrektor Muze-
um Pomorza Środkowego 
Mieczysław Jaroszewicz, 
dyrektor Muzeum w Pucku 
Mirosław Kuklik i dyrek-
tor Muzeum Narodowe-
go w Gdańsku Wojciech 
Bonisławski. 

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie 

poszukuje 

dawnych 
instrumentów 
muzycznych 

związanych z kulturą
 muzyczną Kaszub. 

Osoby będące w posiadaniu takich przed-
miotów proszone są o kontakt:

Zamkowa 2a, 84-200 Wejherowo, 

tel. 058 672 29 56

Zwiedzanie okolicznościowej wystawy.

Towarzystwo Śpiewacze im. Jana Trepczyka.

Jubileuszowa Kadra MPiMK-P. 

Pierwszy odpoczynek i 
nabieranie sił do dalszej 
drogi, pielgrzymi podąża-
jący od strony Wejhero-
wa ma stałe miejsce przy 
drewnianym krzyżu na le-
śnej drodze prowadzącej 
do Pucka. Zaś na granicy 
dekanatu wejherowskiego, 
przy przydrożnej kaplicz-
ce w Sławutowie, pielgrzy-
mów - jak zawsze - witał 
miejscowy dzwonnik. Był 
tez czas na tradycyjny po-

siłek, ochłodę i ponow-
ny odpoczynek. Na trasie 
nie dało się nie zauważyć 
charakterystycznie umun-
durowanej grupy pielgrzy-
mów z Pomorskiej Chorą-
gwi ZHR, którzy już po raz 
13. pielgrzymują od kap-
lic Kaszubskiej Golgoty do 
Królowej Polskiego Morza. 
- Najradośniejszy etap piel-
grzymowania przeżyliśmy, 
gdy w perspektywie mor-
skiej zatoki pojawiło się w 

Pielgrzymka do Królowej Polskiego Morza
Na dzień Narodzenia Najświętszej Maryi Panny do 
Sanktuarium Polskiego Morza z północnych Ka-
szub przybyło tysiące pielgrzymów. Wejherowia-
nie z parafi i p.w. św. Trójcy, św. Anny, św. Leona, 
Chrystusa Króla i NMP Królowej Polski w rytmie 
orkiestr dętych wyruszyli na pielgrzymi szlak już 
wczesnym rankiem. – Powracamy do tradycji - 
mówił odprowadzający wejherowskich pielgrzy-
mów ks. Prałat Tadeusz Reszka. 

zasięgu wzroku s warzew-
skie Sanktuarium - opowia-
dają młodzi harcerze. 
Nie mniej uroczyste było 
też osobiste spotkanie z cu-
downą fi gurką Matki Bo-
żej dla Dominika i Rado-
sława z Wejherowa, którzy 
do Swarzewa udali się na 
rowerach razem z przyjaci-
ółmi. Apel Maryjny i pro-
cesja różańcowa ze świe-
cami w sobotni wieczór za-
kończyła pierwszy dzień 
uroczystości. Niedzielnej 
sumie odpustowej w licz-
nej asyście księży przewod-
niczył Abp Sławoj Leszek 
Głódź, metropolita Archi-
diecezji Gdańskiej. – Kiedy 
dzisiaj na forum europej-
skim trwa nieustanna kam-
pania przeciw życiu, mamy 

obowiązek bronić życia, 
chrześcijańskich wartości i 
klimatu rodziny - mówił w 
homilii metropolita. – Kato-
licy zawsze powinni wybie-
rać tych, którzy są za ży-
ciem w całej pełni. 
Ks. Stanisław Majkowski, 
kustosz Sanktuarium Kró-
lowej Polskiego Morza po-
dziękował wszystkim piel-
grzymom z 42 nadmorskich 
parafi i oraz kapłanom za 
obecność, trud pielgrzymo-
wania i posługę kapłańską. 
Wejherowianie powitali 

wracających pielgrzymów 
zroszonych ulewnym desz-
czem w parafi alnych wspól-

notach przed niedzielnym 
zmierzchem.

Franciszek Sychowski

Na odpust do Swarzewa przybyli pielgrzymi z 42 parafi i.

Tradycyjne pożegnanie obrazów przed Swarzewskim Sanktuarium.
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Wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom dzieci i mło-
dzieży oraz korzystając z 
okazji, że w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 
w Wejherowie znajduje się 
profesjonalna mata i sal-
ka do judo, na której w ra-
mach zajęć wychowania fi -
zycznego ćwiczą uczniowie 
ZSP nr 4 i ZSP nr 2, w 2003 
roku powstała Wejherow-
ska szkółka Judo. 
Zajęcia prowadzone są 
przez mgr Macieja Syskę 
i mgr Mariusza Jaszew-
skiego, trenerów Judo grup 
młodzieżowych AZS - AW-
FiS Gdańsk, a jednocze-
śnie nauczycieli wychowa-
nia fi zycznego wejherow-
skich szkół. Trenerzy zna-
ją walory tej dyscypliny dla 
wszechstronnego rozwoju 
młodego organizmu i mają 
ponad czternastoletnie do-
świadczenie w pracy z naj-
młodszymi adeptami Judo, 
z wyczynowcami oraz ludź-
mi, którzy dopiero w wieku 
dojrzałym odkryli walory 
dyscypliny, która stała się 
dla nich czymś więcej niż 
zwykłymi ćwiczeniami fi -
zycznymi.

Dla dzieci Judo jest przede 
wszystkim sposobem kory-
gowania wad postawy, po-
prawienia sprawności (pod-
czas zajęć ćwiczy się różne-
go rodzaju pady, przewro-
ty, rzuty) i wstępem do na-
uki samoobrony. Do sekcji 
przyjmowane są dzieci w 
wieku od 6 lat. Trener może 
przyjąć nawet pięciolatka, 
jeżeli ten potrafi  się skupić 
podczas zajęć. Dzieci mają 
2 razy w tygodniu godzin-
ne zajęcia. Starsze ćwiczą 
więcej. Zajęcia odbywają 
się w różnych grupach wie-
kowych. Do szkółki przy-
chodzą także osoby star-
sze chcące poprawić swo-
ją sprawność fi zyczną, czy 
zgubić zbędne kilogramy. 
W okresie wakacji organi-
zowane są obozy sportowe, 
a w ferie obozy narciarskie, 
które cieszą się dużym za-
interesowaniem wśród tre-
nujących judo.
Adepci wejherowskiej 
„Szkółki Judo” odnieśli już 
w tym roku kilka sukce-
sów sportowych, zdobywa-
jąc wiele medali w katego-
rii dzieci na zawodach ran-
gi wojewódzkiej i ogólno-

SZKOŁA JUDO W WEJHEROWIE 
W ostatnich latach w Polsce coraz więcej 
osób zapisuje się do sekcji, których celem jest 
nauczanie sztuk walki. Również do klubów 
JUDO trafi a coraz więcej dzieci i młodzieży, dla 
której ten sport jest nie tylko sztuką walki, ale 
właściwym systemem wychowania fi zycznego, 
który przyczynia się do ich harmonijnego rozwoju 
i najlepiej przygotowuje do życia.

polskiej.
Wszyscy zainteresowani, 
bez względu na płeć i wiek, 
mogą przyjść do nowej sali 
gimnastycznej ZSP nr 2 w 
Wejherowie (były „Elek-
tryk”) w każdy wtorek i 

czwartek w godz. 16.30 – 
18.30 (pierwsze zajęcia są 
bezpłatne) lub skontakto-
wać się telefonicznie pod 
numerami 502 980 068 
oraz 608 589 606.

(MS)

Początek tego spotkania 
układał się po myśli gospo-
darzy i mieli oni przewagę 
na boisku. Już w 30 minu-
cie po strzale z rzutu wolne-
go Łukasz Kłos wyprowa-
dził rumski zespół na pro-
wadzenie. Po przerwie w 
52 minucie goście wyrów-
nali, a autorem gola (strza-
łem głową) był Artur Sar-
na i na tablicy mieliśmy re-
mis 1:1. Dwie minuty póź-
niej było już 1:2. Tomasz 
Bukowski z rzutu wolnego 
pokonał Adama Dudę. W 
60 minucie Łukasza Kłosa 
na boisku zmienił Dariusz 
Hebel, który dwie minu-
ty później zamienił w gola 
rzut wolny. Bramkarz gości 

Piechota w tym momencie 
był bezradny i jeden punkt 
pozostał w Rumi, bowiem 
spotkanie zakończyło się 
wynikiem 2:2. Należy pod-
kreślić jeszcze wspaniałą 
postawę naszego bramka-
rza Adama Dudy, który wy-
bronił kilka tzw. stuprocen-
towych sytuacji i gdyby nie 
on, to wynik byłby znacz-
nie mniej korzystny.

Skład Orkana: Duda, Kar-
nat (Butowski), Proko-
pów, Skwiercz, Fera, Kłos 
(D.Hebel), Malinowski, 
Gronowski (Bodzak), Bro-
ner, Dubicki, Siemaszko 
(Luliński).              (APAT)

Chyba nikt z przybyłych 
kibiców nie spodziewał 
się takiej lawiny bramek. 
Festiwal strzelecki rozpo-
czął już w 23 minucie Se-
bastian Bojaruniec. Drugie-
go gola w 34 minucie strze-
lił Dariusz Hebel i jeszcze 
42 minucie ten sam zawod-
nik (strzał głową szczupa-
kiem po podaniu Marcina 
Manteufela) doprowadził 
do wyniku 3:0. Pod ko-
niec pierwszej odsłony so-
pocianom udało się strzelić 
pierwszą bramkę, a jej au-
torem był Bławat i na tabli-
cy po 45 minutach widniał 
wynik 3:1. Po przerwie w 
56 min. Marek Cirkowski 
strzelił następnego gola, ale 
trzynaście minut później 
Bławat powtórnie wpisał 
się na listę strzelców i wy-
nik tych zawodów ciągle 
był otwarty (4:2). Rumia-

nie jednak poszli za ciosem 
i kolejne dwa gole dla dru-
żyny gospodarzy zdobyli w 
75 minucie Marcin Man-
teufel i w 80 Bojaruniec. 
Gościom zabrakło już cza-
su na odrabianie strat, ale 
udało im się jednak strzelić 
trzecią bramkę, a autorem 
tego gola był Krzysztofi k. 
Należy jeszcze zaznaczyć, 
że w składzie rezerw Orka-
na wystąpiło kilku zawod-
ników z pierwszego składu 
i być może dlatego drużyna 
z Sopotu nie dała rady ru-
mianom. 
Skład Orkana II: Ferra, 
Kwidziński (Dampc), Fre-
iberg, Butowski (Tyszko), 
Cirkowski, Kolanowski, 
Twaróg (Socha), Manteu-
fel, Luliński (Bochentyn), 
D. Hebel, Bojaruniec. 
Orkan II Rumia – KP Sopot 
6:3 ( 3:1)                (APAT)

Basketball Investments, 
Gdyńskie Towarzystwo 
Koszykówki oraz Gdyński 
Ośrodek Sportu i Rekreacji 
organizują 13 edycję Wiel-
kiego Turnieju Koszyków-
ki Ulicznej New Ballance 
Basket Tour Gdynia 2008. 
Ten największy na Wybrze-
żu turniej koszykarski dla 
drużyn amatorskich orga-
nizowany będzie w Gdyni, 
w dniach 13-14 września 
2008 roku, na Placu Grun-
waldzki koło Muszli Kon-
certowej. Udział w nim we-
zmą kobiety i mężczyźni w 
sześciu kategoriach wieko-
wych. Mecze rozgrywane 
będą na 12 boiskach. Orga-
nizatorzy szacują, że w tur-
nieju udział weźmie ponad 
120 zespołów oraz około 
500 zawodników i zawod-
niczek. 

Nagrodami dla 3 zwycię-
skich ekip w poszczegól-
nych kategoriach będą ze-
stawy sprzętu sportowego 
New Balance. Dla wszyst-
kich uczestników organiza-
torzy przygotowali pamiąt-
kowe koszulki. Organiza-
torzy zapewniają też wiele 
konkursów koszykarskich i 
imprez towarzyszących. 
 Karty zgłoszeniowe wraz z 
regulaminem turnieju moż-
na kupić w siedzibie Ba-
sketball Investments SSA 
(Gdynia, ul. Olimpijska 5, 
tel. 622-72-71, 622-17-25). 
Same zgłoszenia – koniecz-
nie czteroosobowych ze-
społów – będą przyjmowa-
ne do dnia 11. września. 
Sponsorami imprezy: New 
Balance oraz miasto Gdy-
nia. 
            Jakub Jakubowski 

Ivana dotarła nad polskie 
morze w poniedziałek póź-
nym wieczorem a we wto-
rek zameldowała się już 
na treningu. Od razu zła-
pała dobry kontakt z ko-
leżankami i została ciepło 
przyjęta przez zespół.
- Cieszę się ogromnie, że je-
stem w Gdyni, w klubie z 
tak bogatymi tradycjami i 
dużymi ambicjami. Nie ża-
łuję, że opuściłam Spartak 
Moskwa, klub, z którym 
zdobyłam mistrzostwo Eu-
roligi. Tutaj będę miała wię-
cej szans na grę i liczę, że 
będę odgrywać ważniejszą 
rolę w zespole niż w Mo-
skwie. Miałam wiele ofert, 
ale zdecydowałam się na 
Gdynię, głównie z powo-

duznakomitej opini, jaką 
cieszy się ten klub w ko-
szykarskim świecie. Zaim-
ponowała mi też determi-
nacja, z jaką gdyńscy dzia-
łacze i trenerzy starali się 
o moją skromną osobę. Po-
myślałam, że oni naprawdę 
na mnie liczą i wiążą z moją 
osobą wielkie nadzieje. Lu-
bię wyzwania i dlatego tu 
jestem - powiedziała Ivana.
Ivana Matovic ma 25 lat i 
mierzy 197 cm wzrostu. Gra 
na pozycji centra. Kontrakt 
podpisany został na rok z 
opcją przedłużenia na dwa 
lata. W ostatnim sezonie w 
Eurolidze spędzała na par-
kiecie średnio 19 minut a jej 
średnie to 9,1 pkt i 4,3 zbiór-
ki.      Jakub Jakubowski

Uliczna 
koszykówka
Już po raz kolejny wszyscy miłośnicy koszykówki 
w wydaniu ulicznym będą mieli okazję sprawdzić 
swoje umiejętności na tle innych drużyn. 

Ivana już w Gdyni

Orkan Rumia 
– Gryf  95 Słupsk  
Szóstego września w piątej kolejce III ligi Bałtyc-
kiej doszło do ciekawego meczu. Miejscowy Or-
kan Rumia podejmował zespół Gryfa Słupsk. 

Orkan II Rumia - KP Sopot 6:3 
Rezerwy Orkana rozegrały swój kolejny mecz w V 
lidze. 7 września podejmowały trzecią drużynę w 
tabeli KP Sopot.

Co daje Judo? 
Głównym celem jest poprawa motoryczności, koordy-
nacji ruchowej, kondycji i refl eksu, nauka współpracy 
z partnerem, wyrobienie hartu ducha, odwagi, opano-
wania, pewności siebie, poczucia własnej wartości oraz 
popularyzacja judo poprzez wspaniałą zabawę na ma-
cie. Profesjonalnie prowadzone zajęcia dowartościowują 
osoby słabsze i nieśmiałe, a dzieciom obdarzonym du-
żym temperamentem pozwalają zaspokoić ich potrzeby 
i wyciszyć się. 

Ryzyko urazu: 
Siniaki i drobne stłuczenia, z którymi mamy do czynie-
nia podczas każdych zajęć sportowych.

Sprzęt: 
Na początek zwykły dres, ze względu na podłoże wyko-
nane z profesjonalnych materacy, tzw. tatami nie używa 
się butów ani skarpetek.

Adepci poznają  walory judo dla wszechstronnego rozwoju organizmu.

Ivana Matovic, serbska środkowa pozyskana ze 
Spartaka Moskwa Region, rozpoczęła już treningi 
z Lotosem PKO BP Gdynia.

PIŁKA RĘCZNA  
– Ekstraklasa kobiet
KS   ŁĄCZPOL GDYNIA 
– INTERFERIE ZAGŁĘBIE LUBIN 
niedziela 14.09.2008 godz 13:00

PIŁKA NOŻNA – IV liga
GRYF ORLEX WEJHEROWO – 
POWIŚLE DZIERZGOŃ  
sobota  13.09.2008 godz.14:00

PIŁKA NOŻNA – III liga
ORLĘTA PÓŁWYSEP REDA 
– BŁĘKITNI STARGARD SZCZE-
CIŃSKI  
niedziela 14.09.2008  godz.15:00

ZATOKA PUCK SSA – ORKAN 
SEMEKO RUMIA 
sobota  13.09.2008  godz. 16:00

ZATOKA PUCK SSA – ORKAN SEMEKO RUMIA 
sobota  13.09.2008  godz. 16:00



11Piątek, 12 września 2008 r.                        Og łoszenia

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
- SZUKAM WSPÓŁLOKATORA do mieszkania, 2 pokoje 

w Wejherowie tel. 608 025 391
- ODNAJMĘ MIESZKANIE 2 pokoje w Wejherowie tel. 
608 025 391
- M4 I/IV, 60 m2 trzypokojowe, wygodne, przytulne, ciepłe 
bdb. lokalizacja (Rumia) tel. 510 605 177
- SPRZEDAM działkę ogrodniczą z domkiem do zamieszka-
nia całorocznego, Wejherowo tel. 0601 877 240
- SZUKAM MIESZKANIA do wynajęcia, 2 pokoje, w 
Wejherowie, tel. 721 221 486

- 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
- WALDEK lat 47 wzr. 176, 85 kg, szuka partnerki na złe 
i dobre z Wejherowa i okolic Redy, bez nałogów, tel. 695 
302 912
- WOLNA,  lat 57 - szczupła, sympatyczna, pozna Pana 
kulturalnego, w odpowiednim wieku, na dobre i złe. tel. 
505 948 529
- WOLNY z wejherowa 33l. 172cm pozna kobiete 40-45l. z 
wejherowa lub okolic nr tel. 889284052
- WOLNA pozna Pana około 60-tki wolnego bez nałogów 
chętnie zmotoryzowanego telefon 691-190-139

- 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 wkraju, elektryczne lusterka,elektrycz-
ny 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. 

NIERUCHOMOŚCI

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
- 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
-  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
- WYKONAM REMONTY MIESZKAŃ od A do Z tel. 
517 526 522

- 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 - Kąpino, 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
- SPRZEDAM  wózek spacerowy, stan bdb. bordowo beżo-
wy + łóżeczko z materacem, tanio tel. 572 62 17
- SPRZEDAM suknię ślubną na 170, stan dobry cena 350 zł, 
tel. 517 159 871
- SPRZEDAM suknię ślubną na szczupłą osobę, tel. 513 
399 454
- KOŁDRA-PLED, Wym.160x200 - Materac rehabilitacyjny 
z wełny 200x90 Grubość 5cm - Poduszka wełniana 70x40 
Całość dwukolorowe - jedna strona 100% lamy w kolorze 
brązowym - druga strona 100% wełny australijskiej kolor 
kremowy. Cena 1500 zł do negocjacji Tel.668 171 418

PRACA

MOTORYZACJA

TOWARZYSKIE

INNE

- PRZYJMĘ meble kuchenne 
tel. 601 216 418

Sprzedam bliźniaka 
w Kąpinie 

tel. 501 175 333

MALOWANIE, GŁADZIE, 
TAPETOWANIE, PANELE
Prace wykończeniowe
tel. 698 468 470



12   Sport   Piątek, 12 września 2008 r.

Śmiej się z „Expressem”

    

PI
Ą

T
E

K
 1

2 
W

R
Z

E
ŚN

IA
 2

00
8

06:00      Kawa czy herbata? 
07:50      Leksykon PRL
08:00      Wiadomości
08:15      Kwadrans po ósmej
08:35      Małgosia i buciki - serial
09:00      Moliki książkowe 
 - magazyn
09:10      Świat małej księżniczki 
 - serial animowany
09:25      Pani Pająkowa - serial
09:55      Zaopiekuj się mną - serial
10:35      Tajemnice przyrody - serial
11:10      ZOO bez tajemnic - cykl
11:25      Schudnij - pr. poradnikowy
12:00      Wiadomości
12:10      Agrobiznes
12:20      Gdzie przyszłość 
 przeszłości czapkuje
12:40      Plebania - telenowela 
13:05      Klan - telenowela 
13:35      Jaka to melodia?
14:00      Nasza planeta - cykl dok.
14:50      Kolarstwo 
15:00      Wiadomości
15:15      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? 
18:30      Plebania - telenowela
18:55      300 % normy
19:00      Wieczorynka 
19:30      Wiadomości 
20:20      Rzym - serial, USA 2005
21:20      Ognisty podmuch - fi lm fab
23:50      Nieznośna lekkość bytu 
 - fi lm obyczajowy

05:50      W labiryncie - serial
06:50      TELEZAKUPY
07:10      Globert przedstawia niezwykły  
 świat natury 
07:40      Przygody Goździka Ogrodnika 
 - serial animowany
08:00      Pytanie na śniadanie 
10:20      M jak miłość - serial
11:10      Z miłością nie wygrasz 
 - fi lm fabularny
12:40      Dolina Kreatywna
12:50      Wojciech Cejrowski- boso przez  
 świat - cykl reportaży
13:20      Ulica lemurów - serial dok.
13:50      Statek miłości - telenowela, USA 
14:50      Dla niesłyszących
  - Czas honoru 
15:50      Gwiazdy tańczą na lodzie
16:00      Tak to leciało! - teleturniej
16:55      Sophie - panna młoda mimo woli 
 - serial obyczajowy
17:25      Dzięki Bogu już piątek! 
 - magazyn
17:55      Sport Telegram
18:00      Program lokalny
18:30      Panorama
18:55      Dzieciaki górą - teleturniej
19:50      Kulisy talk - show Moniki   
 Richardson - felieton
20:00      Gwiezdne Wojny - Atak Klonów 
 - fi lm science fi ction, USA 2002
22:35      Wichrowe wzgórza
 - fi lm fabularny, Włochy 2004
00:30      Panorama
00:50      W zawieszeniu
  - fi lm fabularny, USA 1999
02:55      Dzięki Bogu już piątek! 
 - magazyn
03:25      Zakończenie dnia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04.55     Gram.Tv – program muzyczny 
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     J & J – czyli Jola i Jarek 
 – reality comedy
13.30     Gram.Tv – program muzyczny 
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
20.00     J & J – czyli Jola i Jarek 
 – reality comedy
21.00     Geneza – serial sensacyjny 
22.15     KŁAMCZUCH 
 – program Krzysztofa Ibisza
23.15     Przy ulicy Namiętności 
 – fi lm dla dorosłych, USA
01.25     Czarna Kula – komedia Wielka  
 Brytania, 2003; reż. Mel Smith;  
 wyst. Paul Kaye, James Crom- 
 well, Alice Evans, Bernard  
 Cribbins, Vince Vaughn, Imelda  
 Staunton
03.20     Wydarzenia, Sport, Pogoda 
03.55     Muzyczne listy – magazyn muzyczny 
04.45     Drogówka – magazyn policyjny

05:15     Wstawaj! Gramy!, odc.647
06:00     Żar młodości, odc.10
07:00     TV Market
07:15     Wielka Wygrana, odc.330
08:00     Poranek z POLSAT NEWS, odc.10
09:00     Ranking Gwiazd, odc.1
09:30     Ranking Gwiazd, odc.2
10:00     Rodzina zastępcza, odc.166
11:00     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.59
11:30     Na kocią łapę, odc.3
12:00     Obrońca, odc.10
13:00     Dom nie do poznania, odc.121
14:00     Pierwsza miłość, odc.745
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.60
15:15     Świat według Bundych, odc.180
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja
16:30     Tylko miłość, odc.40
17:30     Świat według Kiepskich, odc.164
18:00     Pierwsza miłość, odc.746
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Na kocią łapę, odc.4
20:00     Fabryka Gwiazd - Selekcja
21:00     Nawiedzony dwór; USA, 2003;  
 r. Rob Minkoff; w. Eddie  
 Murphy, Terence Stamp,  
 Nathaniel Parker, Marsha  
 Thomason, Jennifer Tilly  
 Komedia familijna
22:00     Studio Lotto
22:55     Śmiertelny rejs; USA, 1998; 
 r. Stephen Sommers; 
01:00     Ale kasa, odc.71
02:00     Zakazana kamera, odc.165
04:00     Nocne randki 

05:05     Uwaga! 
05:25     Telesklep
06:25     Hej-nał show
07:25     Fabryka Gry 
08:00     Na Wspólnej 
08:30     Dzień dobry TVN 
11:00     Republika małolatów
  - serial, USA, 2007
12:05     Sąd rodzinny
13:05     Szymon Majewski Show 
14:05     W-11 Wydział Śledczy
14:45     Detektywi 
15:15     Agenci NCIS 
 - serial sensacyjny, USA, 2004
16:15     Rozmowy w toku 
17:25     Sędzia Anna Maria Wesołowska
18:25     Detektywi 
19:00     Fakty
19:30     Sport 
19:40     Pogoda
19:50     Uwaga! 
20:00     Mroczna dzielnica
  - fi lm sensacyjny, USA, 2001
 Orin Boyd jest policjantem,  
 który nie przestrzega zasad. 
 Po tym jak ocalił życie  
 wiceprezydenta łamiąc   
 przy okazji wszelkie możliwe  
 przepisy i zakazy zostaje 
 przeniesiony do komisariatu  
 znajdującego się w   
 najgorszej dzielnicy Detroit. 
 Tam trafi a na trop   
 skorumpowanych policjantów  
 sprzedających heroinę   
 ulicznym handlarzom.
22:05     Poszukiwany 
 - fi lm sensacyjny, USA, 1997
00:05     Kuba Wojewódzki

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

REKLAMA

Każdy mecz pomiędzy drużyna-
mi Arki oraz Lechii budzi sporo 
emocji. Pierwszy z trzech meczy, 
jaki zobaczymy tej jesieni, to 
mecz rozegrany o puchar Eks-
traklasy. Wynik meczu rozstrzy-
gnięty został w ostatnich minu-
tach. Pierwszą bramę zdobył z 
rzutu karnego Damian Nawrocik. 
W doliczonym czasie gry Marcin 
Wachowicz pięknym strzałem 
ustalił wynik na 2:0 dla Arki. 
Mecze o puchar Ekstraklasy są 
szansą dla trenera na sprawdze-
nie dyspozycji na boisku zawod-

ników rezerwowych. - Kadra 25 
zawodników ma możliwość za-
grać mecz. Gdzie są kibice, sę-
dziowie gra się o punkty jest pre-
sja, prestiż – powiedział trener 
Arki, Czesław Michniewicz.
Bramki:
84’ (k) Damian Nawrocik,
90’ Marcin Wachowicz 

Arka: Norbert Witkowski (46 
Tomislav Bašić) - Łukasz Ko-
walski, Dariusz Żuraw, Ander-
son, Dariusz Ulanowski - Bar-
tosz Karwan, Michał Łabędzki, 

Krzysztof Przytuła (46 Marcin 
Budziński), Bartosz Ława (65 
Marcin Chmiest) - Przemysław 
Trytko (78 Damian Nawrocik), 
Marcin Wachowicz. 
Lechia: Mateusz Bąk - Ben 
Starosta, Jacek Manuszewski, 
Hubert Wołąkiewicz, Arkadiusz 
Mysona - Marcin Kaczmarek 
(54 Maciej Kalkowski), Piotr 
Kasperkiewicz, Karol Piątek (71 
Marcin Szałęga), Łukasz Trałka, 
Maciej Rogalski - Maciej Ko-
walczyk (86 Robert Hirsz). 

(PiR)

ARKA LEPSZA OD LECHII
- Jest to najważniejszy mecz dla kibiców. Wszystkie mecze w sezonie można przegrać ale 
ten trzeba wygrać – mówi strzelec pierwszej bramki, Damian Nawrocik. 

Arka Gdynia - Lechia Gdańsk
 2:0 (0:0) 
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05:55      W labiryncie - serial
07:00      EUROexpress - magazyn
07:05      TELEZAKUPY
07:25      Przystanek praca
07:40      Przygody Goździka Ogrodnika 
 - serial animowany
08:00      Pytanie na śniadanie
09:00      Panorama
10:15      M jak miłość - serial
11:05      Codzienna 2 m. 3 - serial komediowy 
11:35      Córki McLeoda - serial obyczajowy
12:25      Harry i Hendersonowie 
 - serial komediowy 
12:50      Syndrom szalonych rodziców
13:25      Znaki czasu - magazyn
13:55      Statek miłości 
 - telenowela, USA 1986
14:50      Dla niesłyszących - Na dobre i na złe 
15:50      Fort Boyard - reality show
16:50      Lekkoatletyka - Finał IAAF 
 - Stuttgart 2008
17:20      Sierociniec dla słoni - serial dok.
17:55      Sport Telegram
18:00      Program lokalny
18:30      Panorama
18:55      Koło fortuny - teleturniej
19:30      Zacisze gwiazd 
20:05      Barwy szczęścia - serial obyczajowy 
20:40      M jak miłość - serial 
21:30      Kulisy serialu „M jak miłość”
21:45      TOMASZ LIS NA ŻYWO
22:40      Kryminalne zagadki Las Vegas 
 - serial sensacyjny
00:20      Czas honoru - felieton

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05.10     Wielkie Happy Hour – informacyjny  
 program rozrywkowy
05.55     Muzyczne listy – magazyn muzyczny 
07.00     TV Market
07.35     Kasa Na Bank 
 – program interaktywny
08.35     Mali bohaterowie 2 – fi lm familijny  
 USA, 2000; reż.: Henri Charr;  
 wyst.: Thomas Garner, Brad  
 Sergi, Asante Jones, Erica Gour- 
 ley, Dean Howell; Familijny. 
10.30     Idiotki nie idą do nieba 
 – serial meksykański
12.30     J & J – czyli Jola i Jarek 
 – reality comedy
13.30     V-max – magazyn motoryzacyjny 
14.00     Wygraj fortunę – teleturniej 
15.00     Melrose Place – serial obyczajowy 
16.00     Idiotki nie idą do nieba 
 – serial meksykański
17.55     Lalola – serial komediowy    
19.00     Happy Hour – informacyjny 
 program rozrywkowy
20.00     J & J – czyli Jola i Jarek 
 – reality comedy
21.00     Discovery - „Prawda o wilkach 
 – fi lm dokumentalny                           
22.05     Galileo–program popularno-naukowy 
00.05     Happy Hour – informacyjny program  
 rozrywkowy
01.05     Żona dla Martina – dramat USA,  
 1994; reż.: Peter Werner; wyst.:  
 Farrah Fawcett
03.00     Wydarzenia, Sport, Pogoda

 
 
         
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05:05     Uwaga! 
05:25     Telesklep
06:25     Hej-nał show
07:25     Fabryka Gry 
08:00     Taniec z gwiazdami
  - kulisy 
08:30     Dzień dobry TVN 
11:00     Pascal: po prostu gotuj 
11:30     Wielkie porządki 
 - USA, 2006
12:05     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
13:00     Taniec z gwiazdami 8
14:45     Detektywi 
15:15     Agenci NCIS - serial sensacyjny,  
 USA, 2004
16:15     Rozmowy w toku 2008
17:25     Sędzia Anna Maria Wesołowska
18:25     Detektywi 
19:00     Fakty 
19:30     Sport
19:40     Pogoda 
19:50     Uwaga!
20:10     Na Wspólne
20:45     W-11 Wydział Śledczy 
21:30     Szymon Majewski Show 
22:35     Teraz my!
23:20     Superwizjer 
23:55     Nie z tego świata 
 - serial S-F, USA, 2006
00:50     Wydanie drugie poprawione 
01:20     Co za tydzień 
01:45     Uwaga!
02:05     Wrzuć na luz
03:05     Telesklep

06:00      Kawa czy herbata?
07:50      Leksykon PRL
08:00      Wiadomości
08:15      Kwadrans po ósmej
08:35      Strażak Sam - serial
08:45      Budzik
09:15      Atlantis High - serial
09:45      Zaopiekuj się mną - serial
10:30      Jaka to melodia? 
11:25      Wielki świat małych  
 odkrywców 
11:40      Wielkie odkrycia - cykl dok
12:00      Wiadomości
12:10      Agrobiznes
12:25      W kolejce po euro - cykl
12:40      Plebania - telenowela 
13:10      Klan - telenowela 
13:35      Jaka to melodia?
14:05      Podróżnik - Soweto
14:25      Errata do biografi i 
15:00      Wiadomości
15:15      Kolarstwo
17:00      Teleexpress 
17:20      Celownik - magazyn
17:35      Klan - telenowela 
18:00      Jaka to melodia?
18:25      Plebania - telenowela
18:55      300 % normy
19:00      Wieczorynka 
19:30      Wiadomości 
20:05      Kolarstwo 
20:20      Związek otwarty-spektakl
21:25      Pół żartem, pół serio
22:25      Łossskot! na Festiwalu 

05:55      Savannah - serial
06:45      Smaki polskie - magazyn
07:00      Dzień dobry w sobotę
07:30      Rok w ogrodzie
08:00      Wiadomości
08:15      Pod prasą - program publ.
08:35      Dziesięcioro Przykazań 
 - opowieści dla dzieci
09:05      Ziarno - magazyn
09:35      Siódme niebo - serial 
10:20      Zagubieni z Lotu 29 -serial
10:50      Kadra 2012 - magazyn
11:00      Kuchnia z Okrasą 
11:25      ZOO bez tajemnic - cykl
11:45      Podróżnik - Coyoacan
12:05      Hurtownia książek
12:25      Weekendowy magazyn  
 fi lmowy
13:00      Wiadomości
13:10      Kolarstwo
13:15      Apetyt na miłość - serial 
13:40      Emma - fi lm fabularny,  
 Wielka Brytania `96
15:30      Śmiechu warte 
 - program rozrywkowy
16:00      Zakochany ojciec - serial 
16:25      Psi psycholog - telenowela
17:00      Teleexpress 
17:20      300 % normy - teleturniej
17:55      Mamy MAMY 
18:05      Kabaretowa noc pod  
 gwiazdami - widowisko
19:00      Wieczorynka
19:30      Wiadomości
20:15      Krucjata Bourne’a - fi lm  
 sensacyjny 2004
22:10      Przebojowa noc
22:20      G. I. Jane - fi lm fabularny
00:30      Jego trzy żony - fi lm 

06:40      Sertac i jego instrument 
06:55      Prząśniczka - fi lm anim.
07:00      Prawdziwe imię Róży - dok
07:40      Świnka Peppa - serial
07:45      Fifi  - serial animowany
08:00      Domisie - dla dzieci
08:30      Klub przyjaciół Myszki  
 Miki
08:55      Bajki rosyjskie - fi lm anim
09:05      Teleranek - magazyn
09:30      Od słów do głów -magazyn
09:55      Między ziemią a niebem
10:00      150 rocznica Objawień  
 Matki Bożej w Lourdes 
12:15      Między ziemią a niebem
12:30      Tydzień
12:50      Dzień Otwarty tvp
13:00      Wiadomości
13:10      Dzień Otwarty tvp
13:15      Hotel Pod Żyrafą 
 i Nosorożcem 
14:05      BBC w Jedynce - fi lm dok.
14:55      Dzień Otwarty tvp
16:10      Kolarstwo 
17:00      Teleexpress - txt str.777;
17:20      300 % normy - teleturniej
18:05      Jaka to melodia?
19:00      Wieczorynka 
19:30      Wiadomości 
20:15      Seks, kasa i kłopoty - serial 
21:10      Ranczo - serial 
22:15      Zakochany bez pamięci 
 - fi lm fabularny
00:10      Carrie - fi lm fabularny
01:50      Laboratorium - koncert 

05:30      Dla niesłyszących - Echa Panoramy
06:10      Plecak pełen przygód - serial
06:35      Spróbujmy razem 
 - magazyn dla niepełnosprawnych
07:05      Magazyn Ligi Mistrzów
07:35      Poezja łaczy ludzi 
 - fi lm dokumentalny
07:50      M jak miłość 
 - serial
08:40      Barwy szczęścia 
 - serial obyczajowy 
09:45      Na dobre i na złe 
 - serial 
10:40      Nie tylko dla pań
  - Jak się nie ubierać
11:50      Na szlaku Alleluja 
 - western , USA 1965
13:10      Kulisy Fortu Boyard
13:20      Święta wojna
14:00      Familiada - teleturniej
14:35      Złotopolscy - telenowela 
15:20      Gwiezdne Wojny - Atak Klonów 
 - fi lm science fi ction 
17:55      Sport Telegram
18:00      Program lokalny
18:30      Panorama
19:00      Sopot Hit Festiwal 
19:55      Fort Boyard - prolog
20:05      Fort Boyard
  - reality show
21:10      Miss Polonia 2008 
 - fi nał 
23:25      Słowo na niedzielę
23:35      Rzym - serial , USA 
00:30      Panorama
00:50      Idealny podejrzany - fi lm fabularny,  
 Kanada/USA 2001
02:25      Europa da się lubić 
03:15      Zakończenie dnia

05:25      Słowo na niedzielę dla niesłyszących
05:30      Dla niesłyszących - Radio Romans 
06:00      Złotopolscy - telenowela 
07:00      Ostoja - serial
07:35      M jak miłość - serial 
08:25      Barwy szczęścia - serial obyczajowy
09:30      Doktorologia stosowana 
 - cykl dokumentalny 
09:55      Dzień otwarty Telewizji Polskiej 
10:00      Wojciech Cejrowski- boso 
 przez świat - cykl reportaży
10:35      W łonie matki - fi lm dokumentalny
11:30      Dzień otwarty Telewizji Polskiej
11:40      Makłowicz w podróży 
 - magazyn kulinarny
12:10      Ostatnia walka Apacza 
 - western, USA 1954
13:40      Dzień otwarty Telewizji Polskiej 
14:00      Familiada - teleturniej
14:30      Złotopolscy - telenowela
15:05      Szansa na sukces 
 - koncert laureatów 2008
15:55      Dzień otwarty Telewizji Polskiej 
16:05      Na dobre i na złe - serial 
17:00      Dzień otwarty Telewizji Polskiej 
17:05      Brzydula Betty - serial komediowy
17:55      Sport Telegram
18:00      Program lokalny
18:30      Panorama
18:55      Tak to leciało! - teleturniej
19:55      Dzień otwarty Telewizji Polskiej
20:05      Czas honoru - serial 
21:00      Pacyfi kator - fi lm fabularny
22:40      Magazyn Ekstraklasy
23:35      EUROexpress - magazyn

05.35     Sztukateria – magazyn 
06.00     V-max – magazyn 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 2 – fi lm familijny  
 USA, 2000; reż.: Henri Charr;  
 wyst.: Thomas Garner, Brad Ser- 
 gi, Asante Jones, Erica Gourley,  
 Dean Howell
11.00     Galileo–program popularno-naukowy 
12.00     Kinomaniak – magazyn fi lmowy 
12.30     Dekoratornia – magazyn 
13.00     Wielkie Happy Hour – informacyjny  
 program rozrywkowy
14.00     Bogaci i przegrani – serial dok
14.30     Zakochane gwiazdy 
 – cykl dokumentalny 
15.00     Mecz siatkówki: Antonventa Padova -  
 Wkręt-Met Częstochowa 
 - IV Memoriał A. Gołasia 
16.50     KŁAMCZUCH
  – program Krzysztofa Ibisza
17.50     Selekcja – survival show
19.00     Galileo –program popularno-naukowy 
20.00     Włatcy Móch – serial animowany 
20.30     Ace Ventura : Zew natury 
 – komedia USA, 1995
22.30     J & J – czyli Jola i Jarek 
 – reality comedy
23.30     Niewinność – melodramat, Australia  
 2000; reż. Paul Cox

05.40     Sztukateria – magazyn 
06.05     Kinomaniak – magazyn fi lmowy 
06.35     VIP – magazyn kulturalny 
07.05     V-max – magazyn motoryzacyjny 
07.35     Gram.Tv – program rozrywkowy
08.05     Melrose Place – serial obyczajowy 
09.05     Indianin w Paryżu – komedia Fran- 
 cja, 1994; reż.: Hervé Palud;  
 wyst.: Thierry Lhermitte,  
 Patrick Timsit, Ludwig Briand,  
 Miou-Miou, Arielle Dombasle
11.00     Galileo–program popularno-naukowy 
12.00     Gram.Tv – program rozrywkowy
12.30     V-max – magazyn motoryzacyjny 
13.00     VIP – magazyn kulturalny 
13.30     cruZer-Sport:eX
14.00     mała Czarna – talk show 
15.00     Mecz siatkówki: Polska 
 – Belgia - Eliminacje ME
16.55     KŁAMCZUCH” – program 
 Krzysztofa Ibisza
17.55     Discovery - „Prawda o wilkach”
 - fi lm dokumentalny.                           
19.00     Galileo – program 
 popularno-naukowy 
20.00     Czarna Kula – komedia Wielka  
 Brytania, 2003; reż. Mel Smith;  
 wyst. Paul Kaye, James Crom- 
 well, Alice Evans, Bernard Crib-
 bins, Vince Vaughn, Imelda  
 Staunton, Alice Evans, Mark  
 Dymond, Ian McNeice
22.20     J & J – czyli Jola i Jarek 
 – reality comedy
23.20     Pensjonat – fi lm dla dorosłych USA
01.30     Niewinność – melodramat Australia  
 2000; reż. Paul Cox; wyst. Julia  
 Blake, Charles ‘Bud’ Tingwell,  
 Kristine Van Pellicom 

05:30     Wstawaj! Gramy!, odc.648
06:15     Kapitan Flamingo, odc.2
07:15     Przygody w siodle, odc.42
07:45     Przygody w siodle, odc.43
08:15     Hugo, odc.169
08:45     Pasjonaci
09:15     Ewa gotuje, odc.29
09:45     Samo życie, odc.1135
10:15     Samo życie, odc.1136
10:45     Samo życie, odc.1137
11:15     Na kocią łapę, odc.3
11:45     Na kocią łapę, odc.4
12:15     SIĘ KRĘCI, odc.81
12:45     Czarodziejki, odc.113
13:45     Się kręci - PROMO 12’
14:00     F1 Kwalifi kacje
15:05     Świat według Kiepskich
15:45     Zemsta frajerów w raju;  USA,  
 1987; r. Joe Roth; w. Robert  
 Carradine, Curtis Armstrong,  
 Anthony Edwards, Larry B.Scott,  
 Timothy Busfi eld, Courtney  
 Thorne-Smith. Komedia. 
17:45     Piotr Bałtroczyk przedstawia - 18-tka  
 OT.TO, odc.2
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Ranking Gwiazd, odc.3
20:00     Jak oni śpiewają, odc.41
22:00     Studio Lotto
22:30     Szkoła uwodzenia 2; USA, 2000;  
 r. Roger Kumble; w. Robin  
 Dunne, Mimi Rogers, Sarah  
 Thompson, Keri Lynn Pratt
00:15     Prawo pożądania; Hiszpania, 1987; 
 r. Pedro Almodóvar
02:15     Ale kasa
03:15     Zakazana kamera, odc.166

05:30     Wstawaj! Gramy!, odc.649
06:15     Szalony Jack, pirat, odc.2
06:45     Miejskie szkodniki, odc.12
07:15     Monster Warriors, odc.22
07:45     Power Rangers Mystic Force, 
 odc.20
08:15     Jak oni śpiewają, odc.41
10:45     Czterej Pancerni i Pies: Gdzie my,tam  
 granica, Psi Pazur
13:15     Się kręci - PROMO 12’
13:30     F1 Studio
14:00     FORMUŁA 1 GP Włoch
16:00     F1 Studio
16:45     Halo, Hans!, odc.13
17:45     Rodzina zastępcza, odc.291
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Ranking Gwiazd, odc.4
20:00     Skazany na śmierć, odc.46
21:00     CSI: Kryminalne zagadki Miami,  
 odc.113
22:00     Studio Lotto
22:05     Kości, odc.26
23:05     Sydney; USA, 1996; r. Paul Thomas  
 Anderson; w. Philip Baker Hall, 
 John C. Reilly, Gwyneth  
 Paltrow, Samuel L. Jackson, F.  
 William Parker, Philip Seymour  
 Hoffman. 
 Thriller kryminalny w   
 gwiazdorskiej obsadzie
01:05     Sport retransmisje - BOKS!!!
03:05     Zakazana kamera, odc.167
05:00     TV MARKET 

05:35     Uwaga! 
05:55     Telesklep
08:00     Turbo Ring
08:30     Dzień dobry TVN
10:55     Pascal: po prostu gotuj 
11:30     Na Wspólnej Omnibus 
13:20     You can dance - Po prostu tańcz!
14:20     Program rozrywkowy
14:50     Siłacze - Strongman 2008
15:55     Niesforna Zuzia 
 - fi lm komedia, USA, 1991
18:00     Milionerzy 
19:00     Fakty 
19:25     Sport
19:35     Pogoda 
19:45     Uwaga! 
20:00     Niania 
20:35     Mam talent
22:20     Ocean’s Eleven: Ryzykowna gra 
 - fi lm sensacyjny, USA, 2001
 Danny Ocean (George   
 Clooney) to urodzony złodziej.  
 Właśnie wyszedł z więzienia, co  
 jednak nie przeszkadza mu w  
 planowaniu kolejnego, i to  
 nie banalnego skoku. Ma 
 zamiar okraść jednocześnie  
 trzy największe kasyna w Las  
 Vegas należące do Terryego  
 Benedicta (Andy Garcia),  
 bezwzględnego cwaniaka,  
 który podrywa byłą żonę 
 Dannyego - Tess (Julia  
 Roberts). Skok ten wymaga  
 zespołu najlepszych fachowców  
 i Ocean właśnie takich ludzi  
 znajduje. 
00:40     Błąd ostateczny 
 - fi lm sensacyjny, USA, 2001

05:35     Uwaga!
05:55     Telesklep
08:00     Niania 
08:30     Dzień dobry TVN
10:55     Kawa na ławę
11:45     Teraz albo nigdy
12:45     Gliniarz w przedszkolu 
 - fi lm komedia, USA, 1990
15:00     Mam talent
16:40     Co za tydzień 
17:00     Superniania 
18:00     Milionerzy 
19:00     Fakty 
19:25     Sport 
19:35     Pogoda 
19:45     Uwaga! 
20:00     Taniec z gwiazdami 
21:55     Teraz albo nigdy
22:55     Taniec z gwiazdami - kulisy 
23:25     Seks w wielkim mieście
  - serial, USA, 1999
00:00     Przerażacze - fi lm horror, 
 USA, 1996
 Młody człowiek świadczy  
 usługi parapsychologiczne,  
 wypędza duchy z   
 nawiedzonych domów. Podczas  
 swych zajęć wpada na trop 
 zbrodni i dziwnych zjawisk,  
 które sugerują obecność  
 wrogiego upiora. Jednakże  
 agent FBI podejrzewa   
 mistyfi kację.
02:05     Uwaga! 
02:25     Telesklep

05:15     Wstawaj! Gramy!
06:00     Żar młodości, odc.11
07:00     TV Market
07:15     Wielka Wygrana, odc.331
08:00     Poranek z POLSAT NEWS, odc.11
09:00     Miodowe Lata, odc.71
10:00     Rodzina zastępcza, odc.167
11:00     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.60
11:30     Samo życie, odc.1137
12:00     Obrońca, odc.11
13:00     Dom nie do poznania, odc.122
14:00     Pierwsza miłość, odc.746
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.61
15:15     Świat według Bundych, odc.181
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.1174
16:40     Miodowe Lata, odc.72
17:30     Świat według Kiepskich, odc.167
18:00     Pierwsza miłość, odc.747
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1138
20:00     16 przecznic; Niemcy / USA, 2006;  
 r. Richard Donner; w. Bruce  
 Willis, Cylk Cozart, David  
 Morse, David Zayas
22:00     Studio Lotto
22:15     Shaft; Niemcy/USA, 2000; 
 r. John Singleton; 
00:15     Ale kasa

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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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

Panie trenerze, Gryf po 6 kolejkach znajduje się za-
ledwie na dziewiątej pozycji w tabeli. Co jest tego 
przyczyną?

Otóż przyczyna jest prosta – tracimy za dużo bramek. 
Gramy słabo w obronie, robimy głupie błędy. 50 pro-
cent straconych bramek przez mój zespół to wynika z 
naszych indywidualnych błędów i tu jest właśnie ten 
największy problem. Jeśli chodzi o grę ofensywną to 
widać – strzelamy bramki, konstruujemy groźne akcje 
i stwarzamy sobie sytuacje. Część z tych sytuacji wy-
korzystujemy. Dla mnie to i tak za mało, ale są efekty. 
Niestety jednak gra obronna to jest w tej chwili nasza 
pięta achillesowa i dlatego nie wygrywamy meczów. 
Cały czas dążę do tego, abyśmy grali na „zero z tyłu” 
i mam nadzieje, że w końcu to się poprawi. Nie do-
puszczam do siebie w ogóle, że nadal będziemy tracić 
bramki po błędach w defensywie, tym bardziej grając 
z takimi zespołami, jak Polonez Bobrowniki. Taka jest 
właśnie piłka, że w obronie należy grać konkretnie, z 
pełnym skupieniem i nie rozdawać prezentów przeciw-
nikowi. Jeśli tak będziemy grać to będą zwycięstwa. 

Proszę jeszcze powiedzieć kilka słów o ostatnim me-
czu z Polonezem Bobrowniki.
Ze spokojnego meczu zrobił się dramat. Dramat, któ-
ry zakończył się pomyślnym happy endem, ale mógł 
skończyć się tragedią. No cóż, i tu wracamy do punktu 
pierwszego - przyczyną tego remisu były błędy w obro-
nie. Rozmawialiśmy dziś z zawodnikami. Mam nadzie-
ję, że oni zrozumieli, o co chodzi i więcej w tej rundzie 
już takich błędów nie będą popełniać. Mam nadzieję, 
że jeżeli będziemy tracić jakieś bramki to tylko i wy-
łącznie z jakiś przemyślanych akcji przeciwnika, a nie 
po naszych kuriozalnych błędach. Chciałbym jeszcze 
dodać, że strzelone dwie bramki na wyjeździe nie gwa-
rantują, że wygramy mecz. 

Dziękuje za rozmowę. 
Ja również dziękuje. Korzystając z okazji chciałbym 
zaprosić wszystkich czytelników na najbliższy mecz 
Gryfa. 

Niestety gryfi tom udało 
się zdobyć w wyjazdowym 
spotkaniu zaledwie jeden 
punkt. Pierwsze 45 minut 
nie wskazywało na to, by 
gospodarze sprawili jaki-
kolwiek problem żółto – 
czarnym w strzelaniu bra-
mek. Goście mieli olbrzy-
mią przewagę na boisku, 
natomiast zespół Poloneza 
nastawił się na „murowa-
nie” własnej bramki i grę 
z kontrataków. Obronę ze-

społu gospodarzy udało się 
rozbić Gryfowi dopiero w 
41 minucie meczu. Po do-
środkowaniu z rzutu roż-
nego od Macieja Szymań-
skiego, środkowy obrońca 
Wojciech Klemczyk wpa-
kował piłkę do siatki, dając 
prowadzenie swojej druży-
nie. Wcześniej, dokładnie 
w 22 minucie pierwszej po-
łowy, bliski zdobycia gola 
był kapitan Krzysztof Je-
zierski. Niestety piłka po 

Młodzi gryfi ci nie mieli 
najmniejszych problemów 
z pokonaniem swojego so-
botniego rywala. Spotka-
nie zakończyło się zwycię-
stwem Gryfa II aż 6:2 (do 
przerwy było 4:2). Końco-
wy wynik, jak się później 

okazało został ustalony w 
60 minucie. Od tamtej pory 
gryfi ci próbowali jeszcze 
atakować, ale wynik się już 
nie zmienił. Jest to drugie 
tak wysokie zwycięstwo 
żółto – czarnych, w po-
przednim meczu wygrali 

6:0.
Bramki zdobyli: 
Malinowski (21’), Kwi-
dziński (27’), Romp-
ca (29’, 41’, 51’), Wicki 
(60’).
Gryf Orlex Wejherowo II 
wystąpił w składzie: Kat-

zor – Bogucki, Hallmann, 
Malinowski, Kaleta, Wic-
ki, Wicon (Oberzig 67’), 
Tomecki (Jakubczak 62’), 
Michalak (Wyszecki 67’), 
Kwidziński (Lesnau 69’), 
J. Rompca 

(ŁN)

FATALNE BŁĘDY 
PRZYCZYNĄ REMISU
Szósta kolejka spotkań IV ligi już za nami. Gryf Orlex Wejherowo w tej kolejce zagrał wyjazdowe 
spotkanie z Polonezem Bobrowniki. Po dosyć dramatycznym meczu podopieczni trenera Wojciecha 
Waśka tylko zremisowali 2:2 ze swoim rywalem, do przerwy prowadząc 1:0. Pierwszego gola trafi ł 
Wojciech Klemczyk (41’), a do wyrównania doprowadził Łukasz Król (91’).

jego strzale z rzutu wolne-
go uderzyła w poprzeczkę. 
Na drugą część spotkania 
zawodnicy gości wycho-
dzili już nieco spokojniej-
si. W przeciągu 10 minut 
role na boisku się odwró-
ciły - od 63 minuty Gryf 
przegrywał już 2:1. Do wy-
równania doszło w 54 mi-
nucie, kiedy to fatalny błąd 
jednego z obrońców Gry-
fa wykorzystał napastnik 
Poloneza Perkowski. Dru-
ga bramka dla gospodarzy 
padła w 63 minucie i tu po 
raz kolejny zawinił jeden 
z obrońców. Jego błąd był 
w konsekwencji przyczy-
ną straconej bramki, któ-
rą zdobył również Perkow-
ski, wykorzystując wielkie 
nieporozumienie w zespole 
rywala. Gryfi ci mieli jesz-
cze prawie 30 minut, aby 
zdobyć przynajmniej jedną 
bramkę. Gdyby wejherow-
scy napastnicy wykazali się 
większą skutecznością to 
wynik zapewne byłby zu-
pełnie inny, gdyż w drugiej 
połowie mieli kilka oka-
zji do wyrównania wyniku. 
Jednak ta sztuka udała się 
im dopiero w 91 minucie, 

a autorem bramki dającej 
swojemu zespołowi jeden 
punkt, był Łukasz Król. Po 
dośrodkowaniu Sławomira 
Kiełba, nie upilnowany w 
polu karnym Król przyjął 
piłkę, obrócił się i mocnym 
strzałem w samo okienko 
bramki zdobył gola. 
Kapitan zespołu Gryfa Or-
lex Wejherowo – Krzysztof 
Jezierski po meczu:
- Ewidentna przewaga na-
szego zespołu. Dwa ka-
rygodne błędy w obronie, 
które wykorzystali gospo-
darze i katastrofalna sku-
teczność, dały efekt zaled-
wie jednego punktu z tego 
wyjazdowego meczu. Za-
graliśmy dziś z najprawdo-
podobniej z najsłabszą dru-
żyną w tej klasie rozgryw-
kowej. Niestety punktów za 
efekty nie dają. 
Gryf Orlex Wejherowo wy-
stąpił w składzie: 
M. Szlaga – K. Jezierski, 
W. Klemczyk, J. Przybyl-
ski, P. Politowski, K. Czar-
nocki (M. Rambiert 63’), S. 
Kiełb, M. Pliński, M. Szy-
mański, A. Wolszlegier (B. 
Gałek 78’), Ł. Król.

Łukasz Nowaczyk

Kolejne wysokie zwycięstwo drugiej drużyny
Na dobre ruszyły już rozgrywki B klasy, w której występuje od tego sezonu Gryf Orlex Wejherowo II. Tym 
razem podopieczni trenera Wojciecha Borka zagrali wyjazdowe spotkanie z zespołem KS Klukowo. 

Rozmowa
z trenerem Gryfa Orlex Wejherowo 
– Wojciechem Waśkiem

www.gryf.wejher.info

GRYF ORLEX WEJHEROWO – POWIŚLE DZIERZGOŃ  

sobota  13.09.2008 godz.14:00
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05:05     Uwaga!
05:25     Telesklep
06:25     Hej-nał show
07:25     Fabryka Gry
08:00     Na Wspólnej 
08:30     Dzień dobry TVN
11:00     Proste zycie 
 - serial, USA, 2003
12:05     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
13:05     Superniania 
14:05     W-11 Wydział Śledczy
 - serial
14:45     Detektywi 
15:15     Agenci NCIS 
 - serial sensacyjny, USA, 2004
16:15     Rozmowy w toku 
17:25     Sąd rodzinny
18:25     Detektywi 
 - serial
19:00     Fakty
19:30     Sport 
19:40     Pogoda 
19:50     Uwaga! 
20:10     Na Wspólnej 
 - serial
20:45     W-11 Wydział Śledczy 
 - serial
21:30     Dwa tygodnie na miłość 
 - fi lm komedia, USA, 2002
23:30     Twarzą w twarz 
00:35     Multikino 
01:00     Uwaga! 
01:20     Wrzuć na luz
02:20     Telesklep

05:55      W labiryncie - serial
06:50      TELEZAKUPY
07:10      Globert przedstawia niezwykły 
 świat natury - cykl dokumentalny
07:40      Przygody Goździka Ogrodnika - serial
08:00      Pytanie na śniadanie
08:55      Panorama
10:15      M jak miłość - odc. 269
11:05      Święta wojna
11:40      Córki McLeoda - serial obyczajowy 
12:30      Koło fortuny - teleturniej
13:00      Twoja pamięć, moja miłość - fi lm dok.
14:00      Statek miłości - telenowela, USA
14:55      MISS POLONIA - powtórka
16:55      Sophie - serial obyczajowy 
17:25      Przygody Tarzana - serial przygodowy 
17:55      Sport Telegram
18:00      Program lokalny
18:30      Panorama
18:55      Jeden z dziesięciu - teleturniej
20:05      Barwy szczęścia - serial obyczajowy 
20:40      Trzeci Ofi cer - serial sensacyjny
21:35      Dr House - serial obyczajowy 
22:30      Warto rozmawiać
23:25      Magazyn kryminalny 997 
 - Michała Fajbusiewicza
23:55      Basra. Upadek miasta
  - fi lm dokumentalny 
00:30      Panorama
00:50      Czy świat oszalał? 
 - fi lm dokumentalny 
01:55      Wiedźmin - serial fantastyczno
 -przygodowy
02:50      Europa da się lubić

06:00      Kawa czy herbata? 
07:50      Leksykon PRL - felieton
08:00      Wiadomości
08:15      Kwadrans po ósmej
08:35      Baranek Shaun - serial 
08:45      Jedynkowe Przedszkole 
09:10      Owocowe ludki - serial
09:45      Zaopiekuj się mną - serial
10:30      300 % normy - teleturniej
11:00      Kuchnia z Okrasą 
11:25      W-skersi
12:00      Wiadomości
12:10      Agrobiznes
12:25      Europa bez miedzy
12:40      Plebania - telenowela 
13:05      Klan - telenowela 
13:35      Jaka to melodia?
14:00      Tytan - druga Ziemia?
14:30      My Wy Oni - magazyn
15:00      Wiadomości
15:15      Kolarstwo
17:00      Teleexpress
17:20      Celownik - magazyn
17:30      Klan - telenowela 
18:00      Jaka to melodia?
18:25      Plebania - telenowela 
18:50      300 % normy 
18:55      Wieczorynka 
19:30      Wiadomości
20:00      Kolarstwo
20:10      Pogoda
20:20      Zagubieni IV - serial
22:05      Sprawa dla reportera
22:40      Łossskot!

06:00      Kawa czy herbata?
07:50      Leksykon PRL
08:00      Wiadomości
08:15      Kwadrans po ósmej
08:35      Tata Lew - serial anim.
08:50      Jedynkowe Przedszkole 
09:20      Legenda Nezha - serial 
09:45      Zaopiekuj się mną - serial
10:30      Sąsiedzi - serial kom.
10:55      Psi psycholog - telenowela 
11:25      Pora na doktora - magazyn
11:40      TELEZAKUPY
12:00      Wiadomości
12:10      Agrobiznes
12:25      Tak jak w Unii
12:40      Plebania -  telenowela
13:10      Klan - telenowela 
13:35      Jaka to melodia? 
14:05      Zniewolony Teatr
14:30      Szpital odzyskanej nadziei  
 - telenowela dok.
15:00      Wiadomości
15:15      Kolarstwo
17:00      Teleexpress 
17:20      Celownik - magazyn
17:35      Klan - telenowela 
18:00      Jaka to melodia?
18:30      Plebania - telenowela 
18:55      300 % normy 
19:00      Wieczorynka
19:30      Wiadomości 
20:00      Kolarstwo
20:10      Pogoda
20:20      Zakonnica w przebraniu
  - komedia, USA 1993
22:10      Misja specjalna - magazyn
22:40      Łossskot! na Festiwalu 
 PFF w Gdyni
22:55      Zabierz mnie stąd - dok.

 

06:05      W labiryncie - serial
07:00      TELEZAKUPY
07:20      Wiara i rozum - reportaż
07:40      Przygody Goździka Ogrodnika
 - serial animowany
08:00      Pytanie na śniadanie
09:00      Panorama
10:25      M jak miłość - serial 
11:15      Codzienna 2 m. 3 - serial komediowy 
11:45      Córki McLeoda - serial obyczajowy 
12:35      Harry i Hendersonowie 
 - serial komediowy 
13:05      Kulisy Formuły 1
 - serial dokumentalny 
14:00      Statek miłości - telenowela
15:00      Dla niesłyszących - M jak miłość 
16:00      Dzieciaki górą - teleturniej
16:50      Sophie - serial obyczajowy 
17:25      Przygody Tarzana 
 - serial przygodowy 
17:50      Pedros Cup - sylwetki
17:55      Sport Telegram
18:00      Program lokalny
18:30      Panorama
18:55      Koło fortuny - teleturniej
19:35      Magazyn Kocham Kino
20:05      Barwy szczęścia
  - serial obyczajowy 
20:40      M jak miłość - serial 
21:35      Kulisy serialu „M jak miłość” 
21:45      Magazyn Ekspresu Reporterów
22:40      Czas honoru - felieton
22:50      Liga Mistrzów - skróty
23:35      Barack Obama 
 - fi lm dokumentalny
00:30      Panorama
00:50      Oda do radości 
 - fi lm fabularny, Polska 2005
02:50      Zakończenie programu

06:00      Kawa czy herbata?
07:50      Leksykon PRL
08:00      Wiadomości
08:15      Kwadrans po ósmej
08:35      Krówka Mu Mu - serial
08:45      Domisie
09:15      Atlantis High - serial
09:45      Zaopiekuj się mną - serial
10:30      300 % normy - teleturniej
11:00      Rok w ogrodzie
11:25      Zapytaj prawnika
12:00      Wiadomości
12:10      Agrobiznes
12:25      Siła z natury - magazyn
12:40      Plebania - telenowela 
13:05      Klan - telenowela
13:35      Jaka to melodia?
14:00      Zwierzęta świata - fi lm dok.
14:30      Raj - magazyn
15:00      Wiadomości
15:15      Kolarstwo
17:00      Teleexpress
17:20      Celownik - magazyn
17:35      Klan - telenowela
18:00      Jaka to melodia?
18:30      Plebania - telenowela
18:55      300 % normy 
19:00      Wieczorynka
19:30      Wiadomości
20:00      Kolarstwo
20:05      Pogoda
20:20      Tylko razem z córką - fi lm  
 fabularny, USA 1991
22:25      17 września - reportaż
22:55      Łossskot! 

05:55      W labiryncie - serial
07:10      Niezłomni
07:15      Pogrzeb i żałoba - reportaż
07:40      Przygody Goździka Ogrodnika
  - serial animowany
08:00      Pytanie na śniadanie
09:00      Panorama
10:15      Pedros Cup - sylwetki
10:25      M jak miłość - odc. 268
11:15      Święta wojna 
11:45      Córki McLeoda - serial obyczajowy 
12:35      Koło fortuny - teleturniej
13:10      Ślady na wodzie - fi lm dokumentalny 
14:10      Statek miłości - telenowela 
15:00      Dla niesłyszących - M jak miłość
15:55      PKO BP London LIVE - koncert
16:55      Sophie - serial obyczajowy
17:25      Przygody Tarzana 
 - serial przygodowy
17:50      Sport Telegram
18:00      Lekkoatletyka - Międzynarodowy  
 Mityng Pedros Cup 
 - Szczecin 2008
20:00      Barwy szczęścia 
 - serial obyczajowy 
20:30      Liga Mistrzów 
 - Manchester United - Villareal 
22:50      Liga Mistrzów - skróty
23:20      Czas honoru - felieton
23:30      Chińskie dzieci 
 - fi lm dokumentalny 
00:30      Panorama
00:50      Szaleństwo lokatorki 
 - fi lm fabularny, USA 1998
02:25      Zakończenie dnia

04.55     V-max – magazyn motoryzacyjny 
05.15     Kinomaniak – magazyn fi lmowy 
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     Idiotki nie idą do nieba 
 – serial meksykański
11.25     Lalola – serial komediowy
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
17.55     Lalola – serial komediowy
19.00     Happy Hour – informacyjny 
 program rozrywkowy
20.00     Żona dla Martina – dramat USA,  
 1994; reż.: Peter Werner; wyst.:  
 Farrah Fawcett, Lea Thompson, 
 Peter Weller, Paige Bryant  
 Karis, Conklin Colton, Lloyd  
 Cory
22.00     Super Sucker – fi lm USA, 2002
00.05     Happy Hour – informacyjny 
 program rozrywkowy
01.05     mała Czarna 
 – talk show 
02.05     Wydarzenia, Sport, Pogoda
02.50     Muzyczne listy 
 – magazyn muzyczny 
03.40     Drogówka 
 – magazyn policyjny
04.05     Komenda – magazyn policyjny

04.55     Dekoratornia – magazyn 
05.15     cruZer Sport:eX 
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     Idiotki nie idą do nieba 
 – serial meksykański
11.25     Lalola – serial komediowy, Argentyna
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
18.00     Lalola – serial komediowy
19.00     Happy Hour – informacyjny 
 program rozrywkowy
20.00     Boa kontra Python – thriller USA,  
 2004; reż.: David Flores; wyst.:  
 David Hewlett, Jaime Bergman,  
 Kirk B.R. Woller, Adamo Pal- 
 ladino, Angel Boris
21.55      Tajni agenci – fi lm akcji Francja,  
 2004; reż.: Frédéric Schoendo- 
 erffer; wyst.: Vincent Cassel,  
 Monica Bellucci, André Dussol- 
 lier, Bruno Todeschini, Charles  
 Berling, Sergio Peris-Mencheta
00.10     Happy Hour – informacyjny program  
 rozrywkowy
02.10     Wydarzenia, Sport, Pogoda
02.50     Muzyczne listy – magazyn muzyczny 

05.00     VIP – magazyn kulturalny 
05.20     FIFA Futbol Mundial
05.45     Muzyczne listy – magazyn muzyczny 
06.55     TV Market
07.30     Kasa Na Bank 
 – program interaktywny
08.30     Melrose Place – serial obyczajowy
09.30     Idiotki nie idą do nieba 
 – serial meksykański
11.30     Lalola 
 – serial komediowy
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
18.00     Lalola – serial komediowy
19.00     KŁAMCZUCH
  – program Krzysztofa Ibisz
20.00     Cudzoziemiec – fi lm sensacyjny  
 USA / Polska, 2003; reż.: Mi- 
 chael Oblowitz; wyst.: Steven  
 Seagal, Max Ryan, Harry Van  
 Gorkum, Anna-Louise Plow- 
 man, Gary Raymond, Jeffrey  
 Pierce, Philip Dunbar, Sherman  
 Augustus
22.05     KŁAMCZUCH
  – program Krzysztofa Ibisza
23.05     Geneza – serial sensacyjny 
00.15     Wydarzenia, Sport, Pogoda 

05:15     Wstawaj! Gramy!, odc.651
06:00     Żar młodości, odc.12
07:00     TV Market
07:15     Wielka Wygrana, odc.332
08:00     Poranek z POLSAT NEWS, odc.12
09:00     Miodowe Lata, odc.72
10:00     Rodzina zastępcza, odc.168
11:00     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.61
11:30     Samo życie, odc.1138
12:00     Obrońca, odc.12
13:00     Dom nie do poznania, odc.123
14:00     Pierwsza miłość, odc.747
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.62
15:15     Świat według Bundych, odc.182
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja
16:40     Miodowe Lata, odc.74
17:30     Świat według Kiepskich, odc.168
18:00     Pierwsza miłość, odc.748
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1139
20:00     Dick i Jane: Niezły ubaw; USA,  
 2005; r. Dean Parisot; w. Jim  
 Carrey, Aaron Michael Drozin,  
 Angie Harmon, John Michael 
 Higgins, Tea Leoni, Alec  
 Baldwin, Richard Jenkins  
 Premiera. Znakomita komedia  
 z Jimem Carrey’em i Tea  
 Leoni, wcielających się w tytu- 
 łowe postacie
22:00     Studio Lotto
22:15     Zdjęcie w godzinę; USA, 2002; 
 r. Mark Romanek

05:15     Wstawaj! Gramy!, odc.652
06:00     Żar młodości, odc.13
07:00     TV Market
07:15     Wielka Wygrana, odc.333
08:00     Poranek z POLSAT NEWS, odc.13
09:00     Miodowe Lata, odc.74
10:00     Rodzina zastępcza, odc.169
11:00     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.62
11:30     Samo życie, odc.1139
12:00     Obrońca, odc.13
13:00     Dom nie do poznania, odc.124
14:00     Pierwsza miłość, odc.748
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.63
15:15     Świat według Bundych, odc.183
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja
16:40     Miodowe Lata, odc.75
17:30     Świat według Kiepskich, odc.175
18:00     Pierwsza miłość, odc.749
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1140
20:00     Piotr Bałtroczyk na żywo, odc.1
21:30     Kto pierwszy, ten lepszy; Niemcy,  
 USA, 2002; r. Reginald Hudlin;  
 w. Matthew Perry, Elisabeth  
 Hurley, Bruce Campbell,  
 Amy Adams, Vincent Pastore 
22:00     Studio Lotto
23:40     Daleko od noszy, odc.152
00:10     Ranking Gwiazd, odc.3

05:15     Wstawaj! Gramy!
06:00     Żar młodości, odc.14
07:00     TV Market
07:15     Wielka Wygrana, odc.334
08:00     Poranek z POLSAT NEWS, odc.14
09:00     Miodowe Lata, odc.75
10:00     Rodzina zastępcza, odc.170
11:00     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.63
11:30     Na kocią łapę, odc.4
12:00     Obrońca, odc.14
13:00     Dom nie do poznania, odc.125
14:00     Pierwsza miłość, odc.749
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.64
15:15     Świat według Bundych, odc.184
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja
16:40     Miodowe Lata, odc.76
17:30     Świat według Kiepskich, odc.176
18:00     Pierwsza miłość, odc.750
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Na kocią łapę, odc.5
20:00     Tylko miłość, odc.41
21:00     Prognoza na życie; USA, 2005; r.  
 Gore Verbinski; w. Nicolas 
 Cage, Gemmenne de la Pen~a 
22:00     Studio Lotto
23:15     Dorota Gawryluk - Konfrontacje,  
 odc.6
00:15     Fabryka gwiazd - selekcja bis

05:05     Uwaga! 
05:25     Telesklep
06:25     Hej-nał show
07:25     Fabryka Gry 
08:00     Na Wspólnej 
 -serial
08:30     Dzień dobry TVN
11:00     Zostań top modelką 
12:05     Sędzia Anna Maria Wesołowska
13:05     Milionerzy 
 - teleturniej
14:05     W-11 Wydział Śledczy 
 - serial
14:45     Detektywi
 - serial
15:15     Agenci NCIS 
 - serial sensacyjny, USA, 2004
16:15     Rozmowy w toku
17:25     Sąd rodzinny
18:25     Detektywi
 - serial
19:00     Fakty
19:30     Sport
19:40     Pogoda
19:50     Uwaga!
20:10     Na Wspólnej 
20:45     W-11 Wydział Śledczy 
 - serial
21:30     Twarzą w twarz 
22:30     Kuba Wojewódzki 
 - program rozrywkowy
23:30     Dexter 
 - serial kryminalny, USA
00:35     Siłacze 
 - Strongman
01:40     Uwaga!
02:00     Wrzuć na luz
03:00     Telesklep

05:05     Uwaga! 
05:25     Telesklep
06:25     Hej-nał show
07:25     Fabryka Gry 
08:00     Na Wspólnej 
 - serial
08:30     Dzień dobry TVN
11:00     Zmien swój styl 
12:05     Sąd rodzinny,
13:05     Milionerzy
 - teleturniej
14:05     W-11 Wydział Śledczy 
 - serial 
14:45     Detektywi 
15:15     Agenci NCIS - serial sensacyjny,  
 USA, 2004
16:15     Rozmowy w toku
17:25     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
18:25     Detektywi
 - serial
19:00     Fakty
19:30     Sport
19:40     Pogoda
19:50     Uwaga!
20:10     Na Wspólnej 
 - serial
20:45     W-11 Wydział Śledczy
21:30     You can dance 
 - Po prostu tańcz!
22:30     Ring II 
 - fi lm horror, USA, 2005
00:45     Superwizjer
01:15     Uwaga! 
01:35     Wrzuć na luz
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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