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PIJANY MAŁOLAT ZA KIEROWNICĄ STR. 2

Organizatorzy połączyli  w 
tym roku konwencję tar-
gów ślubnych wraz z ple-
nerowymi pokazami oraz 
“Piknikiem Ślubnym”. Ce-
lem imprezy była prezen-
tacja kompleksowej ofer-
ty związanej z przygoto-
waniem i organizacją ślu-
bu i wesela szerokiej rze-
szy zwiedzających, a także 
umożliwienie wystawcom 
nawiązania kontaktów biz-
nesowych, zapoznania się 

z ofertą konkurencji oraz 
nowymi trendami poszcze-
gólnych branż. 
Dla przyszłych Par mło-
dych to okazja, aby wybrać 
wszystko, czego nie może 
zabraknąć na wymarzonym 
ślubie - najpiękniejszych 
sukien, ciągnących się do 
ziemi welonów, obrączek 
...fotografa, czy pięknego 
auta.
Nie zabrakło również kon-
kursów z nagrodami, do 

wygrania była m. in. suknia 
ślubna ufundowana przez 
salon sukien ślubnych i 
wieczorowych GRAŻYNA 
z Gdańska. Jedna z par wy-
grała sesję fotografi czną, a 
inna komplet zaproszeń.
Na gali zaprezentowało 
się ponad 30 wystawców. 
Poza wspomnianymi już 
propozycjami można było 
zamówi sobie na uroczy-
stość wypieki cukiernicze, 
pokaz sztucznych ogni czy 

też urządzenie do oblewa-
nia owoców gorącą cze-
koladą. Na jednym ze sto-
isk prezentowano bardzo 
oryginalną biżuterię, która 
poza doskonałymi walora-
mi estetycznymi posiada 
też właściwości lecznicze. 
Wystawca proponował na-
szyjniki, bransoletki któ-
rych właściwości popra-
wiają samopoczucie, doda-
ją sił witalnych i itp. 

str. 8

Ślubna Gala w Muracie

Kilkaset gości – w większości narzeczonych i ich rodziców odwiedziło II Pomorską Galę Ślubną w 
hotelu Murat w Redzie. Wystawcy zaprezentowali m. in. szeroką ofertę sukien ślubnych, obrączek 
i innej biżuterii, usług fotografi cznych i video oraz kilkanaście wspaniałych limuzyn z białym 
12-metrowym Lincolnem na czele.
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NOWA PĘTLA AUTOBUSOWA 
Po wielu staraniach 
i prośbach 
mieszkańców 
dzielnicy 
Śmiechowo-
Południe Miejski 
Zakład Komunikacji 
w Wejherowie 
otworzył nową pętlę 
dla linii autobusowej 
Nr 16 na osiedlu 
Sikorski Park.   str. 3

ODPUST PODWYŻSZENIA KRZYŻA 
Na odpust Podwyż-
szenia Krzyża z in-
tencją wypraszania 
potrzebnych łask na 
nowy rok szkolny 
do wejherowskiego 
Sanktuarium Maryj-
no- Pasyjnego przy-
była liczna grupa 
wiernych.

str. 9

TRZY PUNKTY DLA GRYFA
IV liga nabrała 
tempa. W miniony 
weekend rozegrano 
7 kolejkę spotkań, 
w której Gryf 
Orlex Wejherowo 
podejmował na 
własnym boisku 
zespół Powiśla 
Dzierzgoń. 

str. 14
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Ważne telefony
POGOTOWIE

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

RUMIA
- Dyspozytornia w Wejherowie,tel. (058) 677-61-02, (058) 677-61-03
- NZOZ ul. Derdowskiego 24, Ambulatorium, Rumia, czynne w dni powszednie 
w godz. 18-8, w soboty, niedziele i święta przez całą dobę ....... (058) 671-15-11
- Lekarz wojewódzki .................................................................. (058) 301-73-44
- Koordynator ratowniczych działań medycznych ..................... (058) 301-73-44, 
0601-408-183

POLICJA
WEJHEROWO

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

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

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

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

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

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

INNE
- Pogotowie gazowe ...................................................................................... 992
- Pogotowie energetyczne ...............................................  991; (058) 672-13-87
- Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne  ............................................................. 994
- Pogotowie Ciepłownicze ............................................................................ 993
- Pogotowie ciepłownicze „KOKSIK” Reda ...................... tel. (058) 678 67 00
- Pogotowie Drogowe  ........................................................................ 954, 9637
- Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie ........................... (058) 672 13 35
- Sanepid .................................................................................... (058) 672 74 27
- Obwodowy Urząd Pocztowy w Wejherowie .......................... (058) 672 22 81
- Państwowa Inspekcja Pracy w Wejherowie ............................ (058) 672 13 45
- Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wejherowie 
.................................................................................................... (058) 672 21 70
- Prokuratura Rejonowa w Wejherowie  ................................... (058) 672 98 72
- Sąd Rejonowy w Wejherowie ................................................. (058) 672 23 13
- Areszt Śledczy w Wejherowie  ............................................... (058) 672 23 92
- Urząd Skarbowy w Wejherowie ............................................. (058) 677 34 64
- 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

REKLAMA

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

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)

Piątek 19.09.2008 r.
8.30 fi lm "Mały pasterz" - WCK
Sobota 20.09.2008 r.
9.00 "Sprzątanie Świata" - WSZĘDZIE!
9.00 Zlot Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych - Gdy-
nia, Skwer Kościuszki 
Niedziela 21.09.2008 r.
9.30 wycieczka rowerowa do Bieszkowic i Kamienia - Wej-
herowo, Pl. Wejhera
20.00 koncert Kazika i Buldoga - Gdynia, klub "Ucho"
20.00 koncert dżezowy - Gdynia, klub "Pokład"
Środa 24.09.2008 r.
11.00 spektakl "Piękna i Bestia" - Gdynia, Teatr Muzyczny
18.00 promocja powieści St. Jankego "Droga do Korony" - 
Wejherowo, biblioteka
18.00 10-lecia "Prawie Lucków" - WCK
Czwartek 25.09.2008 r.
11.00 spektakl "Piękna i Bestia" - Gdynia, Teatr Muzyczny
19.00 performens Dariusza Sośnickiego - Gdynia, klub 
"Ucho"
19.30 koncert "Kasy Chorych" - Gdynia, Blues Club
Piątek 26.09.2008 r.
11.00 spektakl "Piękna i Bestia" - Gdynia, Teatr Muzyczny
18.00 Forum Animatorów Kultury - Rumia, DK Janowo

Nastolatek wpadł w sobotę, 
późnym popołudniem. 
Przypadkiem. Gdyby miał 
zapalone światła w aucie, 
być może patrol policji w 
ogóle nie zwróciłby uwagi 
na przejeżdżającego fi ata 
126 p. Ale świateł nie było 
i auto zostało zatrzymane 
do kontroli. Za kierownicą 
siedział 17-letni Patryk. Po 
pierwsze chłopak jechał bez 
świateł. Po drugie nie miał 
prawa jazdy. Po trzecie we 
krwi miał 1,6 promila alko-
holu. Po czwarte przebywał 
na ucieczce z Ogniska 
Wychowawczego Rumi. Po 
piąte nie miał ani dowodu 
rejestracyjnego auta, ani 
potwierdzenia ubezpiecze-
nia OC. 
- W swojej eskapadzie po 
mieście nastolatek nie był 
osamotniony - mówi asp. 
sztab. Wiesław Krauze z 
wejherowskiej policji. - 
Chłopak miał 4 pasażerów. 
Jeden z nich był na tyle 
„zdenerwowany” zatrzy-
maniem, że wysiadł z auta 
i w obecności funkcjonar-
iuszy zaczął pić piwo, 
zachowując się przy tym 
wulgarnie. Potem osten-
tacyjnie rzucił na ziemię 
niedopałkiem papiero-
sa. Otrzymał za to man-

daty karne. Łącznie musi 
zapłacić 250 zł.
17-latek, który prowadził 
fi ata został zatrzymany i 
odtransportowany do ko-
mendy. W jego sprawie 
zostanie zastosowany 
przyśpieszony tryb rozpa-
trzenia sprawy. Za jazdę 
po pijaku grożą mu 2 lata 
więzienia. Oprócz niego 
w miniony weekend w 
ręce policji wpadło jeszc-
ze pięciu pijanych kierow-
ców. Ci byli już pełnoletni i 
z prawem jazdy. 
Mężczyzna, który trafi ł 
na patrol w Wejherowie 
na ulicy Puckiej miał 1,4 
promila. Najprawdopodob-
niej był “świeżo” po al-
koholu, bo drugie badanie 
wykazało więcej. Weeken-
dowy rekordzista wpadł w 
Wejherowie Śmiechowie. 
To kierowca cinquecen-
to zatrzymany wczesnym 
wieczorem na ulicy Kra-
sickiego. Krzysztof N. z 
Wejherowa miał być ru-
tynowo skontrolowany.  
Wydmuchał 2,58 promi-
la... - Po wykonaniu z nim 
czynności mężczyzna został 
zwolniony do domu, a jego 
auto zostało zabezpieczone 
- poinformował asp. sztab. 
Krauze.                      (TM)

PIJANY MAŁOLAT 
ZA KÓŁKIEM
17-latek bez świateł, bez prawa jazdy i mając we 
krwi 1,6 promila alkoholu leciał nie swoim fi atem 
ulicami Wejherowa. Wcześniej uciekł z Ogniska 
Wychowawczego w Rumi... Pozostali zatrzymani 
w ten weekend pijani kierowcy mieli chociaż 
prawo jazdy. 

Od dłuższego czasu Zakład 
Usług Komunalnych w 
Wejherowie w ramach po-
rozumienia z Urzędem Mia-
sta zajmuje się opieką nad 
bezdomnymi zwierzętami 
z terenu miasta Wejherowa. 
Dzięki takiemu przedsię-
wzięciu właściciele czwo-
ronogów mogą szybko od-
naleźć swojego zaginionego 
pupila a miłośnicy domo-
wych zwierząt zaadoptować 
bezdomnego psa lub kota. 
Bliższe informacje na temat 
zagubionych zwierząt moż-
na uzyskać w dziale sanitar-

Opieka nad bezdomnymi 
zwierzętami

no-porządkowym przy ulicy 
Obrońców Helu 1 lub tele-
fonicznie (058)672-35-68 
Warto dodać, że aktualnie 
na terenie zakładu znaj-
duje się jeden mały piesek.
         (DD) 

Cyklicznie, raz w miesią-
cu odbywające się rajdy ro-
werowe tym razem skierują 
się do Bieszkowic i Kamie-
nia. Jak zapewniają orga-
nizatorzy, każdy z rajdów 
prowadzi w inne miejsce 
docelowe, gdzie przy po-
mocy policji odbywają się 
gry i konkursy związane z 
bezpieczeństwem rowerzy-
stów. Oprócz nagród, każ-
dy z uczestników otrzymu-
je niespodziankę związaną 
z tematyką rajdu. Wyjazd 
zaplanowano na 21 wrze-
śnia br. do Bieszkowic i 
Kamienia a 5 października  

do Paraszyna. Start wszyst-
kich rajdów rozpoczyna się 
o godzinie 10 na placu Ja-
kuba Wejhera w Wejhero-
wie. Zbiórka już od godzi-
ny 9.30. Planowany powrót 
z wycieczki przed godziną 
17. Koszt uczestnictwa w 
rajdzie jest bezpłatny gdyż 
fi nansowany przez sponso-
rów. Dodatkowo uczestni-
cy rajdu są objęci ubezpie-
czeniem NW. We wszyst-
kich rajdach mogą brać 
udział osoby pełnoletnie 
oraz młodsze w kaskach 
pod opieką dorosłych opie-
kunów.                       (DD)

Na rajd !!!
Wejherowskie Towarzystwo Cyklistów po raz ko-
lejny organizuje rajd rowerowy pod wspólnym ha-
słem „Bezpieczny rowerzysta”. Ma on na celu po-
pularyzację turystyki rowerowej ze szczególnym 
uwzględnieniem zagadnień, dotyczących proble-
matyki bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
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Od bieżącego miesiąca 
autobus linii Nr 16 nie do-
jeżdża do dotychczasowej 
pętli „Odrębna”. Likwi-
dacji uległy przystanki na 
żądanie na ulicy Sędzic-
kiego. Dotychczasowy 
przystanek „Sędzickiego” 
ustawiony na ulicy Sikor-
skiego w kierunku osie-
dla został przeniesiony za 
skrzyżowanie z ulicą Sę-
dzickiego. Nowa pętla jest 
przystankiem początko-
wym i końcowym dla tej 

NOWA PĘTLA AUTOBUSOWA 
NA OSIEDLU SIKORSKIEGO
Po wielu staraniach i prośbach mieszkańców dzielnicy Śmiechowo-Południe Miejski 
Zakład Komunikacji w Wejherowie otworzył nową pętlę dla linii autobusowej Nr 16 
na osiedlu Sikorski Park.

linii. Dodatkowo zmienił 
się przebieg dotychczaso-
wej części trasy przez uli-
cę Myśliwską do ulicy 12 

Marca poprzez poprowa-
dzenie jej w obydwu kie-
runkach ulicą Sikorskiego 
i łącznikiem obok Bramy 

Oliwskiej. W tym rejonie 
ustawione zostały dwa 
nowe przystanki oznaczo-
ne nazwą „Płk. Dąbka”. Po 
otwarciu pętli uległ zmia-
nie także rozkład jazdy 
autobusów. Warto dodać, 
że nowa linia obsługiwa-
na jest przez autobusy ni-
skopodłogowe i przebiega 
przez centrum miasta do 
ulicy Transportowej obok 
Urzędu Skarbowego.

(DD)

Projekt ten obejmuje swym 
zasięgiem terytorialnym 
mieszkańców powiatu wej-
herowskiego. Celem pro-
jektu jest aby społeczeń-
stwo demokratyczne oraz 
jego aktywne uczestnictwo 
w procesach demokratycz-
nych, wymagało właściwej 
realizacji tych celów, aby 
obywatele posiadali wie-
dzę i świadomość praw i 
obowiązków wynikających 
z sytemu prawnego oraz 
umieli się sprawnie poru-
szać w gąszczu często za-
wiłych uregulowań praw-
nych dotyczących różnych 
dziedzin życia. Działania 
mają za zadanie przede 
wszystkim zapoznać miesz-
kańców powiatu wejhe-
rowskiego z policjantami 
dzielnicowymi prowadzą-
cymi służbę w ich rejonach. 
Spotkania mieszkańców z 
dzielnicowymi doprowa-
dzą w konsekwencji do 
budowania długotrwałego 
partnerstwa między spo-
łecznością lokalną a poli-
cją. W ramach projektu ma 
powstać strona internetowa 
oraz folder Twój dzielnico-
wy, który ma upowszechnić 
osobę dzielnicowego oraz 
ułatwić kontakt z nim. Fol-
der ma zawierać informacje 
na temat danych dzielnico-
wego z rejonu oraz kontakt 
do niego. Natomiast strona 
prezentować będzie podział 
na rejony wraz z informa-
cjami o dzielnicowym i 
dzielnicy, ma zawierać też 

Dzielnicowy jako Policjant 
pierwszego kontaktu
Fundacja Filar, działająca w Wejherowie przy ulicy Konopnickiej 50, otrzy-
mała dofi nansowanie z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2008 na realiza-
cję autorskiego projektu pod nazwą „Dzielnicowy jako Policjant pierwsze-
go kontaktu”. 

wyszukiwarkę na zasadzie 
ulica-dzielnicowy. Na ko-
niec projektu przewidziana 
jest konferencja, podsumo-
wująca i przedstawiająca 
efekty projektu. Projekt ten 
powstał w wyniku dużego 
zapotrzebowania społecz-
nego na możliwość bezpo-
średniego kontaktu z po-
licjantem dzielnicowym i 
został bardzo wysoko oce-
niony prze ekspertów Mi-
nisterstwa Pracy i Polityki 
Społecznej. Koordynato-
rem projektu jest Agniesz-
ka Nastały. Harmonogram 
spotkań jest następujący:
29 wrzesień, godz.17, 
GOTiS w Gniewinie
3 październik, godz.17,
Gminny Dom Kultury w 
Lini
6-8 październik,Wejhero-

wo,dla centrum i w kierun-
ku os.Sucharskiego
9 październik, godz.17, 
Gimnazjum nr 2 w Rumi
17 październik, godz.17.30, 
Zespół Szkół nr 2 w Redzie
23 październik, godz.17, 
Ludowy Zespół Sportowy 
w Choczewie
4 listopad, godz.17, SP nr 1 
w Rumi
14 listopad, godz.17.30, Ze-
spół Szkół nr 1 w Redzie
17-18 listopad,Wejherowo-
,dla os.Kaszubskie, os.Cho-
pina, os.Przemysłowa
19 listopad, godz.17,Gmin-
na Instytucja Kultury w 
Łęczycach
24 listopad, godz.17.30,SP 
w Nowym Dworze Wejhe-
rowskim
1-5 grudzień, dla os. Śmie-
chowo                         (DD)

Mleczna
ekspedycja 
W ramach programu „Sta-
wiam na mleko!” na tere-
nie parkingu przy Miejskim 
Ośrodku Sportu i Rekreacji  
w Rumi odbyły się imprezy 
z udziałem Mlecznej Eks-
pedycji – ogólnopolskiej 
kampanii informacyjno-pro-
mocyjnej mleka i produk-
tów mlecznych, realizowa-
nej przez Krajowy Związek 
Spółdzielni Mleczarskich, 
przy współpracy z Agen-
cją Rynku Rolnego. Projekt 
„Stawiam na mleko!” ma na 
celu przeprowadzenie kom-
pleksowych działań infor-
macyjnych, edukacyjnych 
oraz promocyjnych, skiero-
wanych do dzieci w wieku 
7- 13 lat i ich rodziców oraz 
opiekunów. Trasa konwoju 
mlecznego przewidziana na 
pierwszy rok kampanii obej-
muje swoim zasięgiem te-
reny północno-wschodniej. 
Finansowana jest ze środ-
ków Funduszu Promocji 
Mleczarstwa, przy wspar-
ciu UE oraz Rzeczpospolitej 
Polskiej.                       (DD)

Tradycyjny Bieg Wejhera połączony z Ogólnopolskim Bie-
giem Strażaków (XIII z kolei) zostanie rozegrany 20 wrze-
śnia. Zgłoszenia do biegu głównego można składać do 20 
września do godz. 13.30, natomiast do biegów krótszych do 
17 września. Pełny regulamin biegów został zamieszczo-
ny w biuletynie informacji publicznej, na stronie www.bip.
wejherowo.pl w dziale Komunikaty. Szerszych informacji 
udziela także Zbigniew Rolbiecki, tel. 672-22-05.   (WzR)

Bieg Jakuba już w sobotę



INFORMACJE ZE STAROSTWA POWIATOWEGO

W WEJHEROWIE

www.powiat.wejherowo.pl

Starostwo Powiatowe
w Wejherowie
ul. 3 Maja 4

84-200 Wejherowo

WYDZIAŁY I KONTAKT:

Sekretariat:
tel. 0-58 572-94-00
fax. 0-58 572-94-02

Biuro Obsługi 
Interesantów:
tel. 0-58 572-95-50

Biuro Rady Powiatu:
tel. 0-58 572-94-23

Wydział Organizacyjny:
tel. 0-58 572-94-16

Wydział Zarządzania 
Kryzysowego:
tel. 0-58 572-94-43
fax. 058 572-94-41

Wydział Finansowy:
tel. 0-58 572-94-30

Wydział Rozwoju 
i Programów 
Europejskich:
tel. 0-58 572-94-51

Wydział Kultury
i Spraw Społecznych:
tel. 0-58 572-94-85

Wydział Edukacji:
tel. 0-58 572-94-29

Wydział Komunikacji
Rejestracja pojazdów:
tel. 0-58 572-95-30 (do 36)

Prawa jazdy:
tel. 0-58 572-95-24,25,28

Wydział Architektury
i Budownictwa:
tel. 0-58 572-94-47
fax. 0-58 572-95-02

Wydział Geodezji:
tel. 0-58 572-94-61
fax. 0-58 572-94-62

Wydział Gospodarki
Nieruchomościami:
tel. 0-58 572-94-75

Wydział Ochrony
Środowiska:
tel. 0-58 572-95-43
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Biuro Projektu: Starostwo Powiatowe 
w Wejherowie,  ul. 3 Maja 4                                                                                              
Wydział Edukacji, pokój nr 140
tel. 058 572 94 07/08, fax: 058 572 94 09

Bieżący serwis informacyjno-promocyjny Projektu:
www.projekteog.powiat.wejherowo.pl

Pozostałe ogłoszenia, informacje o zamówieniach publicznych, 
programach i funduszach powiatowych, wyniki postępowań 

przetargowych, protokoły pokontrolne, sprawozdania oraz inne 
informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej 

Starostwa Powiatowego w Wejherowie pod adresem:

www.bip.powiat.wejherowo.pl 

Na szczególną uwagę zasługują 
m.in. dokumenty rękopiśmienne 
związane z historią Wejherowa z 
podpisami Króla Jana Kazimie-
rza i Jakuba Wejhera oraz akta 
notarialne rodu Przebendow-
skich. Ze zbiorów kartografi cz-
nych  na wystawie zaprezento-
wano 3 szczególne mapy: ziem 
polskich  z roku 1819 (Fr. B. En-
gelhardta), Pomorza z atlasu S. 
Münstera z 1550  i etnografi czną 
mapę Pomorza Środkowego  R. 
Hardowa  z I poł. XX w. Wśród 
kilkunastu starodruków z XVI-
XVIII w. można obejrzeć dzieła : 
Kaspra Schütza „Historia Rerum 
Prussicarum…”, Szymona Syre-
niusa „Zielnik”, Ch.J.Hartknocha 
„Respublica polonica…” i wiele 
innych równie  interesujących. 
Wśród wydawnictw książko-
wych zawartych w ekspozycji 
zwracają uwagę wydawnictwa w 

języku kaszubskim z XIX i XX 
w. autorstwa najwybitniejszych 
pisarzy kaszubskich oraz druki 
najbardziej znanych ofi cyn po-
morskich. Zwiedzających zainte-
resować może część poświęcona 
prasie kaszubsko-pomorskiej z 
podziałem na prasę kaszubską i 
tematycznie związaną z morzem. 
Na wystawie pokazano także 
nuty, śpiewniki i instrumenty 
będące częścią reaktywowanego 
działu muzycznego. 
Całość ekspozycji uzupełniają 
m.in. pierwszy raz wystawiane 
projekty haftów autorstwa Fran-
ciszki Majkowskiej, miedzioryty 
J.C. Schultza z teki „Malowni-
czy Gdańsk”, autolitografi e A. 
Suchanka, obrazy M. Mokwy i 
J. Kossaka, i rzeźbione szachy 
podarowane w 1949 roku burmi-
strzowi Wejherowa B. Szczęsne-
mu.                                      (SP)

Baśka w Leśnie
Zaproszenie

Do końca października 2008 roku w Muzeum Piśmien-
nictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejhero-
wie czynna jest wystawa z okazji 40-lecia istnienia 
placówki. Na wystawie prezentowanych jest kilka-
dziesiąt najcenniejszych i najciekawszych zbiorów z 
bardzo bogatego zasobu zabytków przede wszystkim 
piśmiennictwa zgromadzonego w Muzeum. Niektóre 
z nich ze względu na wiek, unikalność i względy kon-
serwatorskie pokazywane są po raz pierwszy. 

ZAPROSZENIE 
NA WYSTAWĘ

Turniej badmintona
Zaproszenie
21 września w Szemudzie grać będą badmintoniści. 
Organizator zaprasza wszystkich chętnych!
XXXVI  Otwarty Turniej Bad-
mintona (gry pojedyncze) od-
będzie się w hali widowiskowo 
- sportowej w Szemudzie dnia 
21 września 2008 r. (niedziela) o 
godz. 12.15.

Gminne Centrum Kultury Spor-
tu i Rekreacji w Szemudzie ser-
decznie zaprasza kibiców do 
obejrzenia widowiskowych gier 
w badmintona.

(SP)

21 września w Leśnie (gm. Szemud) spotkają się miłośnicy 
gry karcianej "Baśka". Organizatorzy zapraszają wszyst-
kich chętnych!
II    Plenerowy TURNIEJ   GRY 
W KARTY „BAŚKA” - “Leśna 
fantazja zaprasza” we wsi Le-
śno/ koło budynku szkolnego/ 
21 września 2008 r. niedziela 

-   godz. 15.00. Rada Sołecka wsi 
Leśno Gminne Centrum Kultury 
Sportu i Rekreacji w Szemudzie 
zaprasza wszystkich chętnych.           

(SP)

Tematem konferencji, która mia-
ła miejsce 15 września w wej-
herowskim Starostwie Powiato-
wym było „Nowe zarządzanie 
kryzysowe”. Przewodnictwo 
naukowe konferencji objął prof. 
Krzysztof Ficoń z Akademii Ma-
rynarki Wojennej w Gdyni przy 
współpracy swojej macierzystej 
placówki, jak również Akademii 
Pomorskiej w Słupsku, Pomor-
skiego Urzędu Wojewódzkiego, 
Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Gdańsku oraz Wojewódzkiego 
Sztabu Wojskowego w Gdańsku. 
Na konferencję przybyli m.in. 
samorządowcy z terenu powia-
tu wejherowskiego oraz powia-
tów sąsiednich, komendanci i 
szefowie służb powiatowych, 
dyrektorzy powiatowych i gmin-
nych jednostek organizacyjnych, 
przedstawiciele jednostek poza-

rządowych w powiecie, jak rów-
nież kadra specjalistyczna Staro-
stwa oraz urzędów miast i gmin. 
Tematyka poruszana na kon-
ferencji dotyczyła w szczegól-
ności planowania cywilnego w 
powiecie i gminie, zapobiegania 
zagrożeniom w gminach, moni-
torowania zagrożeń w powiecie, 
współdziałania na rzecz bez-
pieczeństwa lokalnego, czy też 
najnowszych technik teleinfor-
matycznych we współczesnym 
zarządzaniu kryzysowym. 
Konkluzją spotkania było wyra-
żenie woli przez wszystkie stro-
ny uczestniczące w konferencji 
co do wspólnego dalszego reali-
zowania celów prowadzących 
do zwiększenia poczucia bezpie-
czeństwa na terenie powiatu wej-
herowskiego. 

Jacek Gafka

DLA BEZPIECZEŃSTWA 

MIESZKAŃCÓW
Starosta Wejherowski Józef Reszke jako Szef Obro-
ny Cywilnej Powiatu był organizatorem dziesiątej już 
konferencji z cyklu „Bezpieczny Powiat”. 

Czytaj o projekcie
Zapraszamy do odwiedzenia 
strony internetowej projektu re-
alizowanego przez Powiat Wej-
herowski, a dotyczącego budowy 
wielofunkcyjnych boisk sporto-
wych przy szkołach prowadzo-
nych przez samorząd powiatowy. 
Boiska te sukcesywnie oddawane 
są do użytku dla uczniów szkół 

oraz lokalnej społeczności. War-
tość projektu wyniosła prawie 7 
mln PLN, z czego 85% tych środ-
ków Powiat pozyskał z zewnątrz, 
tj. z Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospo-
darczego. Adres strony: www.
projekteog. powiat.wejherowo.pl                                             

(JG)
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Marsze śmierci to nazwa 
nadana przez środowisko 
więźniów marszom, które 
w czasie II wojny światowej 
wyruszały z niemieckich 
obozów koncentracyjnych. 
Więźniowe maszerowali 
w stronę granic III Rzeszy. 
Większość z nich miała 
miejsce zimą, na przełomie 
1944 i 1945 roku. Wielu 
więźniów zmarło w drodze. 
W Stutthofi e było ponad 
100 tysięcy ludzi. W czer-

wcu 1944 r. obóz włączono 
do realizacji planu “ostate-
cznego rozwiązania kwestii 
żydowskiej” (“Endloe-
sung”). 65 tysięcy ludzi 
zginęło w wyniku ekstermi-
nacji w samym obozie oraz 
podczas ewakuacji, zanim 
Stutthof został wyzwolony 
9 maja 1945 r.
21. września odbędą się 
w Rybnie uroczystości 
upamiętniające marsz 
śmierci. Rozpoczną się o 

godz. 14. odegraniem hym-
nu. Później odbędzie się 
m.in. msza święta w intencji 
ofi ar marszu śmierci. 
Z trzech miejscowości (Mi-
erzynko, Gniewino oraz 
Toliszczek) będą jechać 
specjalne autobusy, który-
mi będzie można dojechać 
do na uroczystość do Ryb-
na. Powrót wszystkich au-
tobusów odbędzie się po 
zakończeniu uroczystości.

(tm) 

Upamiętnić „Marsz śmierci”
W najbliższą niedzielę, 21. września na cmentarzu w Rybnie odbędzie się 
uroczystość patriotyczno – religijna upamiętniająca ofi ary „Marszu Śmierci”. 

Celem projektu jest prze-
ciwdziałanie przemocy 
w rodzinie i ograniczenie 
jej skutków m.in. poprzez 
zwiększenie społecznego 
zaangażowania w sprawy 
związane z przeciwdzia-
łaniem przemocy, podno-
szenie społecznej wraż-
liwości w odniesieniu do 
zjawiska przemocy w ro-
dzinie, poszerzenie pozio-
mu wiedzy obywateli na 
temat przemocy domo-
wej i promowanie warto-
ści rodzinnych. Adresata-
mi kampanii powinny być 
osoby doznające przemo-
cy, dzieci i młodzież, ro-
dzice oraz przedstawicie-
le instytucji zajmujących 
się przeciwdziałaniem 

przemocy w rodzinie i 
sprawcy przemocy. Na te-
renie powiatu wejherow-
skiego kampania jest roz-
powszechniana za pośred-
nictwem lokalnej prasy i 
telewizji. 
- Jeśli policjanci otrzy-

mują zgłoszenie dotyczą-
ce przemocy w rodzinie, 
również względem dzie-
ci, to w zależności czy 
jest to informacja o sytu-
acji odbywającej się te-

raz, czy sytuacji z prze-
szłości, policyjny patrol 
jest wysyłany na miejsce 
– wyjaśnia mł.asp. Anetta 
Potrykus,  rzecznik praso-
wy Komendy Powiatowej 
Policji w Wejherowie. – 
Natychmiast i w pierw-

szej kolejności w 
celu ratowania ży-
cia, jak również 
w przypadku sy-
tuacji z przeszło-
ści i jeśli policja 
stwierdzi na miej-
scu przemoc w ro-

dzinie zostaje założona  
„Niebieska Karta” oraz 
podjęte są czynności ce-
lem ustalenia co dzieje się 
w danej rodzinie.
Do 31 października br. 

funkcjonować będzie do-
datkowo infolinia Funda-
cji „KCK” 0 801 109 801 
jako telefon zaufania dla 
ofi ar dotkniętych prze-
mocą. Efektem realiza-
cji projektu ma być ogra-
niczenie zjawiska prze-
mocy w rodzinie, zmiana 
postaw społecznych wo-
bec przemocy w rodzinie 
oraz przygotowanie mło-
dego pokolenia do pełnie-
nia odpowiedzialnych ról 
w rodzinie. Instytucjami 
zaangażowanymi w reali-
zację projektu „Kocham - 
nie biję” są: Departament 
Bezpieczeństwa Publicz-
nego MSWiA, biuro pre-
wencji KGP, rzecznik pra-
sowy KG.                (DD)

Miejski Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Redzie 
podejmuje działania 
dla rodziców w ramach 
Lokalnego Programu In-
nowacyjnego. Program 
- w swoich założeniach 
- zakłada specjalistyczną 
opiekę nad rodziną i zapo-
bieganie niedostosow-
aniu społecznemu, wspi-
eranie rodzin w opiece i 
wychowaniu dzieci oraz 
przeciwdziałanie odbi-
eraniu dziecka rodzinie 
i umieszczaniu go w 
placówkach wychow-
awczych bądź rodzin-

ach zastępczych. Do tego 
wyrównanie szans edu-
kacyjnych dzieci z rodzin 
korzystających z pomocy 
społecznej i niewydolnych 

wychowawczo oraz 
edukację rodziny z naciski-
em na przeciwdziałanie 
przemocy i zaniedby-
waniu dzieci i zapobie-
ganie angażowaniu się 
młodzieży w działalność 
przestępczą.
W praktyce chodzi o cykl 

spotkań z psychologiem i 
pegadogiem. - W ubiegłym 
roku “szkoła rodziców” 
cieszyła się dużym zain-
teresowaniem. To pomoc 

t e r apeu tyczna 
w problemach 
wychowawczych 
i pedagogioc-
znych - mówi 
Marta Kornacka 

z redzkiego MOPS-u. - 
Zajęcia są kierowane do 
klientów naszego ośrodka, 
do osób które zgłaszają taki 
problem. My, w ramach 
naszych godzin, nie mamy 
możliwości poświęcenia 
tyle czasu dla takiej oso-
bie, natomiast pani pegag-

og jak najbardziej. Zajęcia 
będą trwać do grudnia. W 
tym czasie odbędzie sie 
wiele spotkań grupowych. 
- Jeżeli psycholog stwi-
erdzi, że ktoś potrzebuje 
również spotkania indy-
widualnego to na nie ski-
eruje i je przeprowadzi - 
dodaje Marta Kornacka. 
- W każdy poniedziałek 
do dyspozycji jest 
również pedagog. Dzieci 
z trudnościami w nauce 
mogą korzystać z korepe-
tycji i terapii pedagogic-
znej oraz pomocy psychoe-
dukacyjnej stymulującej 
ich prawidłowy rozwój.  

SZKOŁA RODZICÓW
W Redzie ruszyła „Szkoła rodziców”. To cykl spotkań z psychologiem i pegadogiem, które 
mają być pomocne dla rodziców w rozwiązywaniu ich problemów wychowawczych. 

„Kocham. Nie biję”
Jeszcze tylko końca października br. trwać będzie ogólnokrajowa kampania pod nazwą. 
„Kocham. Nie biję”, która ma na celu ograniczenie przemocy w rodzinie.

“Chodzi o cykl spotkań 
z psychologiem 
i pegadogiem.”

TOMASZ MODZELEWSKI

Jeśli policja stwierdzi 
na miejscu przemoc 
w rodzinie zostaje 

założona  
„Niebieska Karta” 

Starosta zachował swoje 
stanowisko, a dotychcza-
sowego przewodniczące-
go Rady Mirosława Busza 
z PSL-u zastąpił radny z 
PO Roman Czrwiński. Jak 
wiadomo w Radzie Powia-
tu istnieje szeroka koalicja 
ale już w Radzie Miasta 
Wejherowa radni PO i PiS 
są w opozycji do prezyden-
ta Hildebrandta. Czy koali-

cja jest w Wejherowie moż-
liwa?
Przeszkodą jest utrudnia-
nie przez prezydenta roz-
liczenie jego dotychczaso-
wej działalności(pisaliśmy 
już o tym)ale i osoba z-cy 
prezydenta W.Kozłowskie-
go. Zastępca prezydenta  
jest nie do zaakceptowania 
przez radnych PO.

(PiR)

Koalicja – opozycja
Jak się dowiedzieliśmy w Radzie Powiatu Puckiego 
zawiązała się nowa koalicja Stowarzyszenie 
„Ziemia Pucka” z którego wywodzi się Starosta 
Pucki Artur Jabłoński z Platforma Obywatelską 
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 Pełen zakres usług księgowych:
 - ryczałty
 - KPiR
 - księgi handlowe
 - kadry
 - ZUS-y
 - rozliczenia VAT

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

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

ZEFIR

Dyżuruje radny miasta Wejherowa

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

tel. 058 572 94 51
arekszczygieł@poczta.fm

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

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

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

inwalidzkim.

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

Kaszubski Bank Spółdzielczy 
w Wejherowie.

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

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

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

Możesz pomóc

Taki testament nie wymaga żad-
nych opłat, urzędowych po-
twierdzeń ani świadków. Testa-
ment można też sporządzić w 
formie aktu notarialnego, w tym 
celu należy udać się do kancela-
rii notarialnej (koszt ok. 70 zł). 

W razie obawy rychłej śmierci 
spadkodawcy albo, jeżeli wsku-
tek szczególnych okoliczności 
zachowanie zwykłej formy te-
stamentu jest niemożliwe lub 
bardzo utrudnione, można spo-
rządzić testament ustnie przy 
jednoczesnej obecności co naj-
mniej trzech świadków. Treść 
takiego testamentu powinna być 
w ciągu roku od jego złożenia 
spisana i podpisana przez spad-
kodawcę i 2 świadków lub przez 
wszystkich świadków z poda-
niem daty i miejsca oświadcze-
nia testamentu oraz jego spi-
sania. Można także treść testa-

Ławrow w Warszawie rozmawiał 
ze swoim polskim odpowiedni-
kiem Radkiem Sikorskim oraz 
premierem  Donaldem Tuskiem. 
Używając języka dyplomatycz-
nego, obie strony przedstawi-
ły swoje stanowiska wobec obu 
wyżej wymienionych kwestii i – 
czego należało się spodziewać - 
przy nich pozostały. Ani my Ro-
sji, ani Rosja nas do swoich racji 
nie przekonała. Nie znaczy to, że 
wizyta Ławrowa  niczego pozy-
tywnego nie przyniosła. Spotka-
nia, które odbył z polskimi po-
litykami potwierdziły, że Rosja 
jest gotowa do rozmów z Pol-
ską. To dobrze, bo spraw, które 
czekają na rozwiązanie jest wie-
le. Nie wszystkie załatwi za nas 
UE. Choćby żegluga przez Cie-
śninę Pilawską na Zalewie Wi-
ślanym, umowa o ruchu przygra-
nicznym, eksport mięsa czy przy-
szłość siedziby polskiej ambasa-
dy w Moskwie. Dla rozstrzygnię-
cia tych spraw powołano specjal-
ną „komisję do spraw trudnych”. 
Inne sporne problemy ma podjąć 
Polsko-Rosyjskie Forum Dialogu 
Obywatelskiego.  

Nie sposób nie zgodzić się z by-
łym szefem naszej dyplomacji 
Adamem Rotfeldem, że z rosyj-
skiej strony usłyszeliśmy nowy 
ton. Rosja zaczęła z nami roz-
mawiać podobnie jak rozmawia 
z państwami „starej” Europy, a 
więc z Włochami, Francją i Hisz-
panią (Niemcy to oddzielny te-
mat) czyli po partnersku, a nie 
tak jak rozmawiała dotąd, czyli 
z pozycji hegemona. To zaś zna-
czy, że pogodziła się już, że je-
steśmy integralną częścią Zacho-
du, a nie jej wasalem. Rosja jest 
też świadoma tego, że Polska za-
czyna być coraz ważniejszym 
członkiem Unii Europejskiej i 
ma  rosnący wpływ na politykę 
wschodnią Brukseli. Przykładem 
jest choćby ostatni szczyt szefów 
państw unijnych, poświęcony sy-
tuacji w Gruzji, który został zwo-
łany głównie w wyniku zabiegów 
dyplomatycznych Polski.  Rosja 
liczy również na to, że – jak po-
wiedział Ławrow -  Polska ode-
gra pozytywną rolę „duchowego 
pośrednika” między Zachodem a 
Rosją. Jednym słowem, Rosja za-
czyna się z nami liczyć.

 Wizyta Ławrowa uwidoczniła 
różnice zdań na temat stosunków 
polsko-rosyjskich między dwo-
ma najważniejszymi ośrodkami 
w naszym kraju – prezydentem 
i premierem. Nie o to chodzi, że 
prezydent nie przyjął Ławrowa, 
bo miał do tego prawo. Prezydent 
i jego polityczne zaplecze, czyli 
PiS na każdym kroku umniejsza-
ją znaczenie tej wizyty, podkre-
ślając, że był to tylko „protoko-
larny teatr”, a Rosja wykorzysta-
ła naiwność Tuska i Sikorskiego 
by pokazać całemu światu, że jej 
relacje z Unią wracają do normy 
mimo, iż nie zrealizowała jeszcze 
wszystkich punktów pokojowego 
planu Sarkoz’ego. Zamiast wy-
złośliwiać się i szydzić, czy nie 
lepiej  przyznać się do braku po-
mysłu na prowadzenie  dialogu z 
Moskwą. Tusk z Sikorskim nie 
mają złudzeń, że jest to piekiel-
nie trudne zadanie, ale przynaj-
mniej próbują.

Jerzy Budnik                                                    
 Poseł na Sejm RP

Archiwalne felietony posła 
można przeczytać na stronie 

www.budnik.pl 

WIZYTA  ŁAWROWA  W  WARSZAWIE
Jednodniowa wizyta ministra spraw zagra-
nicznych Rosji Siergieja Ławrowa w Warsza-
wie nie przyniosła przełomu w stosunkach 
polsko-rosyjskich. Nikt tego jednak nie ocze-
kiwał. Sukcesem było, to że do niej doszło. 
Niezależnie od zupełnie zasadniczych różnic 
zdań na temat tarczy antyrakietowej i sytu-
acji w Gruzji, z Rosją rozmawiać trzeba. Tak 
robi Unia Europejska, tak robi Waszyngton, 
dlaczego my mamy postępować inaczej.

TESTAMENT
Najprostszą formą spo-
rządzenia testamen-
tu jest napisanie go w 
całości swoim odręcz-
nym pismem, podpisa-
nie i opatrzenie datą. 
Uwaga: za nieważny 
zostanie uznany testa-
ment napisany na ma-
szynie lub wydrukowa-
ny z komputera, a tylko 
podpisany przez spad-
kodawcę – całość musi 
być napisana własno-
ręcznie. 

mentu ustnego stwierdzić przed 
sądem w ciągu 6 miesięcy od 
śmierci spadkodawcy poprzez 
zgodne zeznania co najmniej 
dwóch świadków.
Testament w formie ustanej bę-
dzie ważny tylko wtedy, gdy 
rzeczywiście spadkodawca miał 
podstawy obawiania się rychłej 
śmierci, np. z powodu nagłego 
pogorszenia stanu zdrowia, albo 
istnieją inne szczególne okolicz-
ności uniemożliwiające sporzą-
dzenie testamentu zwykłego. 
Testament szczególny traci moc 
z upływem sześciu miesięcy od 
ustania okoliczności, które uza-
sadniały niezachowanie formy 
testamentu zwykłego, chyba że 
spadkodawca zmarł przed upły-
wem tego terminu.
Wszystkie formy testamentu 
mają równą moc, testament no-
tarialny nie jest bardziej ważny 
od zwykłego pisemnego. Testa-
ment może zostać odwołany w 
każdym czasie przez tego, kto 
go sporządził.

Radosław Skwarło
Radca prawny
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Jednak od tego, jak się nimi 
pokieruje, jakie drogi wła-
snej realizacji sami odnajdą, 
zależy, czy ta świadomość 
bycia Kaszubem zostanie 
w nich ugruntowana, czy 
wręcz przeciwnie – zostanie 
wyparta. Dlatego właśnie 
dzieci i młodzież są jedny-
mi z głównych odbiorców, 
do których kierowany jest 
przekaz Dni Dziedzictwa 
Kulturowego.
- Chcemy pokazywać dzie-
ciom możliwości jakie 
tkwią w kulturze kaszub-
skiej – mówi Radosław Ka-
miński, dyrektor Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej w 
Wejherowie. W ostatnią so-

Mimo że główny ołtarz 
koscioła został już 
zdemontowany pieniędzy 
z gminy parafi a jeszcze 
nie otrzymała. - Będzie 
przygotowana umowa. 
Jak księża do nas przyjadą 
i ją podpiszą to w ciągu 
dwóch tygodni otrzymają 
zaplanowane 20 tysięcy 
zł - dowiedzieliśmy się w 
wejherowskim urzędzie 
gminy. Wniosek o dotację 
celową radni poparli na 
ostatniej sesji. Kolejne 60 
tysięcy zł dał powiat. 

- Teraz w kościele nic nie 
widać, ale nowy ołtarz 
będzie postawiony do końca 
listopada - zapowiada ks. 
Jerzy Osowicki. - To jest 
konserwacja i renowacja. 
Poprawione będą złocenia, 
zmieni się kolorystyka. 
Ołtarz będzie wyglądać jak 
w XVII wieku. Ale samo 
zwieńczenie było robione 
już później. Są dołożone 
elementy. Kolumienki są 
ładne, ale każdy widzi, 
że inne. To teraz będzie 
przebadane i zobaczymy, 

co powie rzeczoznawca. 
Ten ołtarz to bardzo piękny 
zabytek, a teraz będzie 
jeszcze piękniejszy - dodaje 
ks. proboszcz. 
Po renowacji ołtarza 
przyjdzie czas na remont 
jego podstawy. - Teraz 
odnawiana jest nastawa 
ołtarza, później zajmiemy 
się podstawą. To jest 
kamień, który trzeba będzie 
wyczyścić - dodaje ks. 
Osowicki. 

(TM)

Jest to projekt współfi nan-
sowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Spo-
łecznego oraz budżetu pań-
stwa jako efekt współpracy 
Fundacji Regionalnej Agen-
cji Promocji Zatrudnienia 
oraz przedsiębiorstwa te-
lekomunikacyjnego Opto-
land. Głównym celem pro-
jektu jest wsparcie wiejskich 
społeczności lokalnych po-
przez zwiększenie dostępu 
do edukacji oraz promocja 

idei kształcenia przez całe 
życie na terenach wiejskich. 
Do centrum kształcenia za-
praszani są wszyscy, którzy 
chcą samodzielnie lub pod 
okiem instruktorów wzboga-
cić swoją wiedzę, poszerzyć 
swoje kompetencje czy zdo-
być nowe kwalifi kacje. Sko-
rzystać można m.in. z bez-
płatnych kursów z przedsię-
biorczości, z tworzenia biz-
nes planów, obsługi pakietu 
Word, Excel oraz obsługi In-
ternetu. Luzińskie centrum 

wyposażone jest w 10 no-
woczesnych komputerów z 
dostępem do Internetu oraz 
tzw. biblioteczkę multime-
dialną (pakiet komputero-
wych programów edukacyj-
nych, w tym encyklopedie, 
słowniki, atlasy). Siedzibą 
wioski internetowej jest hala 
widowiskowo-sportowa 
w Luzinie. Centrum czyn-
ne jest od poniedziałku do 
piątku od godziny 10.00 do 
18.00 oraz w weekendy od 
12.00 do 16.00.            (DD)

Książka jest kolejną ważną 
publikacją o naszym mie-
ście. Zawiera ona ponad 400 
biogramów znanych postaci, 
związanych z Wejherowem. 
Oparta została na materia-
le z ostatniej edycji „Bede-
kera wejherowskiego”, ale 
leksykon nie jest jego ko-
pią ani nową wersją bede-
kera. Dodanych zostało kil-
kadziesiąt nowych sylwe-
tek osób współczesnych i 
postaci z historii. Cały ma-
teriał został przeredagowa-

ny, skorygowany i uaktual-
niony. Wybrano pewną re-
prezentację nazwisk, by nie 
powtarzać książki i zrobić 
miejsce dla nowych twa-
rzy. Do pierwotnych haseł 
wprowadzono liczne skró-
ty, korekty i uzupełnienia. 
W leksykonie większość ha-
seł została przeredagowa-
na. Prawie nie ma hasła po-
krywającego się z bedeke-
rem. Wykorzystano cenne 
uwagi, które opublikowali 
w swoim czasie recenzenci 

oraz sugestie czytelników. 
- Od wydania ostatniego 
Bedekera Wejherowskie-
go minęły ponad dwa lata a 
materiału przybyło. To do-
brze świadczy o żywotno-
ści Wejherowa – mówi Wal-
demar Bargański, wydawca 
„Leksykonu Wejherowian”.  
Wszystkie posunięcia redak-
cyjne zostały skonsultowane 
przez samą autorkę książki 
panią Osowicka, która była 
głównym pomysłodawcą 
pomysłu.                      (DD)

Wioska internetowa w Luzinie
W tym miesiącu w gminie Luzino otwarte zostanie centrum kształcenia na 
odległość tzw. wioska internetowa. 

Leksykon Wejherowian już w sprzedaży
Nowa publikacja Reginy Osowickiej Leksykon Wejherowian ukazała się już 
na rynku wydawniczym i jest dostępna w księgarniach oraz w drukarni Ac-
ten przy ul. Parkowej 4 w cenie do 35 złotych. 

Ołtarz będzie jak nowy
Wspólnymi siłami gminy i powiatu wejherowskiego uda się odnowić główny 
ołtarz w parafi i w Górze. - Obecnie ołtarz jest zdemontowany, chcemy, żeby 
renowacja zakończyła się w listopadzie - mówi „Expressowi” ks. Jerzy 
Osowicki, proboszcz parafi . 

MODA NA KASZUBY
Celem Dni Dziedzictwa Kulturowego jest popularyzacja wiedzy związanej 
z kulturą Kaszub. Stąd organizowane różnego rodzaju warsztaty i wystę-
py, które odsłaniają coraz to nowe przestrzenie, które dotąd były niezna-
ne. Zwłaszcza jeśli chodzi o młodsze pokolenie Kaszubów, w których wy-
kształca się dopiero świadomość tego, kim są.

botę dzieci uczyły się m.in. 
malowania na szkle wzo-
rów kaszubskich oraz bra-
ły udział i obserwowały 

przedstawienia dotyczące 
naszej kultury. Stroje ka-
szubskie były wskazane.

(ŁB)
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Kilkunastoosobowa gru-
pa nabywa tu praktycz-
nych umiejętności potrzeb-
nych do życia. Nie korzy-
stają tam tylko z pracowni 
plastycznej czy tkackiej, ale 
również uczą się gotować, 
obsługiwać faks i kseroko-
piarkę.
- Dla osób niepełnospraw-
nych to ogromny wyczyn 
– mówi Andrzej Byczkow-
ski, dyrektor Zespołu Pla-
cówek Oświatowo-Wycho-
wawczych w Wejherowie. -  
Tutaj uczą się pożytecznych 
rzeczy, ale przede wszyst-
kim mają okazję razem 
przebywać. 

Znowu działa po przerwie
Znajdujące się w Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Wejherowie Warsztaty Terapii 
Zajęciowej znowu wznowiły swoją działalność po wakacyjnej przerwie. 
Z warsztatów może skorzystać pełnoletnia młodzież niepełnosprawna w 
stopniu znacznym i umiarkowanym, zamieszkująca powiat wejherowski. 

Dzieci niepełnosprawne, 
które nie chodzą do szko-
ły, nie mają zbyt wiele kon-
taktów z rówieśnikami, 
dlatego warto zapisać takie 
osoby na zajęcia. Warszta-
ty czynne są codziennie w 
godzinach od 8 do 15 przy 
ulicy 3 Maja 49.  Na par-

terze znajdują się aż czte-
ry pracownie - gospodar-
czo-przyrodnicza, poligra-
fi czna, plastyczno-teatral-
na oraz kuchnia. Są tak-
że przystosowane dla osób 
niepełnosprawnych toalety.

(DD)
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Pomorską Galę Ślubna odwiedziło kilkuset narzeczonych z Pomorza, którzy przyby-
li do Hotelu Murat w Redzie koło Gdyni, aby wybrać i zobaczyć to wszystko czego 
nie może zabraknąć na ślubie od zaproszeń do pięknego auta.

POMORSKA GALA ŚLUBNA
2008

Bo najważniejsze jest dobre wejście. Piekna suknia i najlepszy samochód napewno pomogą.

Fo
t. 

Fo
t. 

A
nd

rz
ej

 J.
 G

oj
ke

Fo
t. 

Fo
t. 

A
nd

rz
ej

 J.
 G

oj
ke

Fo
t. 

Fo
t. 

A
nd

rz
ej

 J.
 G

oj
ke

Fo
t. 

Fo
t. 

A
nd

rz
ej

 J.
 G

oj
ke

Fo
t. 

Fo
t. 

A
nd

rz
ej

 J.
 G

oj
ke

Fo
t. 

Fo
t. 

A
nd

rz
ej

 J.
 G

oj
ke

Fo
t. 

Fo
t. 

A
nd

rz
ej

 J.
 G

oj
ke



9Piątek, 19 września 2008 r.                                       Kultura

REKLAMA

W ramach odpustu Pod-
wyższenia Krzyża wej-
herowski klasztor ojców 
Franciszkanów już od so-
boty gościł uczestników IV 
pielgrzymki Liturgicznej 
Służby Ołtarza. Tegorocz-
ne spotkanie z dziękczynną 
intencją „Dziękujemy, że 
nas wybrałeś, abyśmy sta-
li przed Tobą i Tobie służy-
li” zgromadziło około 400 
ministrantów i lektorów 
oraz 30 kapłanów z Archi-
diecezji Gdańskiej. Przed 
południem w kościele św. 
Anny klerycy z Gdańskie-
go Seminarium Duchow-
nego zaprezentowali mło-
dzieży koncert muzyczno-
ewangelizacyjny. Po wy-
stępie przyszedł czas na 
posiłek dla ciała. Mistrz 
kucharski niestrudzony o. 
Ewaryst w polowych wa-
runkach przygotował dla 
wszystkich chętnych pysz-
ne kiełbaski z grilla oraz 

ciepłą grochówkę. Był też 
czas na zwiedzanie pod-
ziemi kościoła klasztorne-
go i poznanie historii mia-
sta Wejherowa. Kolejnym 
duchowym wymiarem od-
pustu była droga krzyżo-
wa na kalwarii pod prze-
wodnictwem o. Gwardiana 
Tyberiusza Nitkiewicza i 
Diecezjalnego Duszpaste-
rza LSO ks. Piotra Tartasa. 
Rozważania przy kolejnych 
stacjach nawiązujących do 
życia św. Dominika Sa-
vio i św. Trsycjusza czytali 
wybrani ministranci. Przed 
kościołem Trzech Krzy-
ży pod przewodnictwem 
ks. bp. Zygmunta Pawło-
wicza odbyła się uroczysta 
msza św. W homilii ks. bi-
skup senior zwrócił uwa-
gę na szczególny charakter 
służby przy ołtarzu i liczne 
powołania, które wywodzą 
się z LSO. Apelował także 
o godne traktowanie posłu-
gi przez ministranta. Po ho-
milii nastąpił obrzęd mia-

ODPUST PODWYŻSZENIA KRZYŻA 
Na odpust Podwyższenia Krzyża z intencją wypraszania potrzebnych łask na nowy rok szkolny do 
wejherowskiego Sanktuarium Maryjno- Pasyjnego przybyła liczna grupa ministrantów zaangażowa-
nych w Liturgicznej Służbie Ołtarza Archidiecezji Gdańskiej, społeczność szkolna z przedstawiciela-
mi uczniów, nauczycieli, wychowawców, księży, rodziców, władz samorządu miejskiego i powiatowe-
go oraz poczty sztandarowe z okolicznych szkół. 

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

OGŁOSZENIE

nowania 23 nowych psałte-
rzystów i psałterzystek oraz 
42 ceremoniarzy. Psałte-
rzyści otrzymali funkcyjne 
atrybuty- Księgi Psalmów, 
a ceremoniarze krzyże św. 
Benedykta ze specjalnym 
egzorcyzmem. Niedziel-
ne uroczystości odpusto-
we rozpoczęły się w Sank-
tuarium Maryjnym proce-
sją społeczności szkolnej z 
Najświętszym Sakramen-
tem, która podążyła na kal-
waryjskie wzgórze Trzech 
Krzyży. Sumie odpustowej 
przewodniczył ks. Marek 
Woś, dyrektor Szkół Sale-
zjańskich w Rumi. –Jezus 
ukrzyżowany, mówił w ho-

milii do młodzieży ks. Ma-
rek, oraz Boża Miłość wy-
pływająca z Krzyża potrze-
buje naszego osobistego 
świadectwa. Przyjęcie krzy-
ża z Bożą Miłością, będzie 
przypominać nam nieustan-
nie że Bóg jest Miłością, 
Miłością, która zostaje po-
między nami. Oprawę mu-
zyczną uroczystościom za-
pewniła młodzież z LO im. 
Króla Jana III Sobieskiego 
w Wejherowie pod kierun-
kiem nauczyciela muzyki 
Ewy Rocławskiej, zespół 
kleryków z Gdańskiego Se-
minarium oraz Parafi alno 
Miejska Orkiestra Dęta z 
Władysławowa. 

FRANCISZEK SYCHOWSKI

Na sumie odpustowej grała Miejska Orkiestra Dęta z Władysławowa.

Bp Zygmunt Pawłowicz wręcza ministrantom funkcyjne atrybuty. 

By zapobiec niszczeniu śla-
dów historii i uszanować 
dusze zmarłych w 2003 
roku swoją działalność spo-
łeczność rozpoczął Zespół 
Inicjatywny dla Ochro-
ny Wejherowskich Cmen-
tarzy i Miejsc Pochówku. 
W 2004 roku przekształco-
ne na Stowarzyszenie Upa-
miętniania Cmentarzy i 
Miejsc Pochówku i zostało 
zarejestrowane w rejestrze 
stowarzyszeń zwykłych w 
Starostwie Powiatowym 
w Wejherowie. Głównymi  
inicjatorami byli m.in.: Zbi-
gniew Firkus, Regina Oso-
wicka, Urszula Holka, Ed-

mund Kamiński i Edmund 
Mehring. Obecnie funkcję 
prezesa sprawuje Roman 
Górecki, przewodniczącym 
komisji rewizyjnej jest Zbi-
gniew Firkus, sekretarzem 
Zygmunt Hazuka i pozosta-
li członkowie Wacław Stra-
kowski, Władysław Kepka i 
Regina Osowicka. 
Pierwszym cmentarzem ja-
kim zaopiekowało się Sto-
warzyszenie był dawny 
cmentarz ewangelicki. Ist-
niał on w latach 1823-1951, 
który ówczesne władze za-
mieniły na park – obecnie 
Park Miejski przy ul. Sobie-
skiego. Po wielu perturba-

Nie zapominajmy o historii miasta Wejherowa
Każdy z nas jest ciekawy historii własnej rodziny, przodków. Odnajdujemy nie tylko stare zdjęcia, pamiątki lecz także szukamy grobów naszych pradziadków. 
Niestety coraz częściej zapomina się o istnieniu cmentarzy które istniały przed II wojną światową, w czasie wojny oraz po wojnie. Zaniedbane, nie odwiedzane 
cmentarze zamienia się na parki, czy po prostu zrównuje się z ziemią.

cjach w 2004 roku rozpoczę-
to prace porządkowe. Stało 
się to możliwe dzięki wła-
dzom miasta i powiatu oraz 
darczyńcom tj. byłym wej-
herowianom zrzeszonym w 
Heimatkreisverein. Odsło-
nięcie pamiątkowego obe-
lisku nastąpiło w dniu 25 
czerwca 2005roku z udzia-
łem biskupa diecezji pomor-
sko-wielkopolskiej kościoła 
Ewangelicko-Augsburskie-
go w Gdańsku  - ks. Michała 
Warczyńskiego; arcybisku-
pa Tadeusza Gocłowskie-
go, metropolity gdańskie-
go, ks. Wicedziekana Maria-
na Dettlaffa, władz miasta, 
przedstawicieli organizacji 
Heimatkreiserein Naudstdt 
WPR oraz z wnuczką  ostat-
niego ewangelickiego pasto-
ra w Wejherowie – Urszu-
lą Syring-Dargies. Obecnie 
życzeniem Stowarzyszenia 
było by żeby obelisk został 
przejęty przez Miasto Wej-
herowo. Kolejnym cmenta-
rzem jakim Stowarzyszenie 
zaczęło się opiekować jest 
cmentarz Szpitalu dla Ner-
wowo i Psychicznie Chorych 
w Wejherowie. Ze wzglę-
du na to, że cmentarz ulega 
coraz to większej dewasta-
cji  Stowarzyszenie chciało 

by w tym miejscu  powstało 
lapidarium. Część płyt uda-
ło się zebrać z cmentarza. 
Obecnie przechowywane 
są  w budynku chlewni Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego nr 1.  Ze 
względu na to iż placów-
ka SOSW nr 1 planuje roz-
biórkę budynku chlewni, 
konieczne jest przeniesie-
nie płyt nagrobnych w inne 
miejsce. Niestety SOSW nie 
dysponuje miejscem, gdzie 
można by było przechowy-

wać w/w płyty. 
Stowarzyszenie chciałoby 
zwrócić się z prośbą do Pre-
zydenta miasta, Starostwa 
Powiatowego czy do osób 
którym leży na sercu upa-
miętnienie cmentarza psy-
chiatrycznego o pomoc w 
założeniu lapidarium, czyli 
przygotowaniu miejsca na 
lapidarium oraz znalezie-
niu środków fi nansowych. 
Obecnie priorytetem jest 
znalezienie miejsca, gdzie 
płyty nagrobne można by-

łoby przechować do czasu 
stworzenia lapidarium. (SU)

Stowarzyszenie Upamiętniania Cmentarzy i Miejsc Pochówku dba o pamięć historii.
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W poprzednim sezonie w 
ramach rozgrywek IV ligi 
Pomorskiej w bezpośred-
nich konfrontacjach tych 
drużyn dwukrotnie padł 
remis: w Pucku 2:2 , a w 
Rumi 1:1. W poprzedniej 
kolejce Zatoka pokonała 
4:2 Kaszubię Kościerzy-
na i ten wynik mógł budzić 
respekt. 13 września o go-
dzinie 16:00 sędzia głów-
ny Dariusz Bator rozpo-
czął mecz Zatoka – Orkan. 
Przez pierwszy kwadrans 
piłkarze obydwu drużyn 
grali ostrożnie, jakby chcie-
li zobaczyć na co stać prze-
ciwnika. Orkan przystąpił 
do tego spotkania osłabio-
ny brakiem swoich dwóch 
czołowych zawodników: 
kontuzjowanego Jakuba 
Gronowskiego i pauzujące-
go za czerwoną kartkę Pio-
tra Fery. W 17 minucie spo-
tkania Damian Pek otwiera 
wynik spotkania. Po rzu-
cie rożnym wykonywanym 
przez gości obrońcy Zatoki 

wybili piłkę i po szybkiej 
kontrze gospodarze obej-
mują prowadzenie. Przed 
przerwą okazji do pokona-
nia Kamila Biecke nie wy-
korzystali Rafał Siemasz-
ko i Bartosz Prokopów. Po 
przerwie wynik zmienił się 
w 52 minucie, kiedy to Szy-
mon Hartman wykorzystał 
dośrodkowanie i strzałem 
głową zmusił Adama Dudę 
do kapitulacji. Gospodarze 
dalej atakowali a bramkarz 
gości  w 64 minucie wybro-
nił sytuację sam na sam z 
Michałem Smarzyńskim. 
Kilkanaście minut później 
piłkę odbitą od poprzecz-
ki wyłapuje rumski goal-
keeper. Orkan miał jeszcze 
kilka okazji do zmiany re-
zultatu między innymi: Da-
niel Dubicki w 81 minu-
cie minął się z piłką, groź-
ny strzał głową z 5 metrów 
Michała Freiberga obronił 
Biecke. Pięć minut przed 
końcowym gwizdkiem sę-
dziego Dariusz Hebel z 

Początek spotkania jednak 
nie wskazywał na to, że 
przyjezdni pozwolą  strze-
lić sobie aż cztery gole. Już 
w piątej minucie napast-
nik gospodarzy zamienia 
na bramkę rzut karny. Or-
kanowcy jednak się nie za-
łamali i prawie do końca 
pierwszej połowy była wi-
doczna ich przewaga, któ-
ra została udokumentowa-
na golem. W 30 minucie 
zamieszanie podbramkowe 
wykorzystuje Maciej Mie-
lewczyk i zmienia wynik 
spotkania na 1 : 1 . Nieste-
ty tuż przed zakończeniem 
pierwszej odsłony po błę-
dzie bramkarza Orkan tra-
ci drugą bramkę. Nie może 
być nic gorszego dla piłka-
rzy, jak „ przysłowiowa” 
bramka do szatni.
Po przerwie nasi zawodni-
cy zaczęli grać asekuracyj-
nie i bardzo rzadko atako-
wali .
W 55 minucie sędzia po-
dyktował drugi rzut kar-

ny w tym meczu dla Atla-
su, jednak Elżanowski tym 
razem stanął na wysokości 
zadania i obronił jedenast-
kę. W 70 minucie nieudana 
pułapka ofsajdowa obroń-
ców Orkana zakończyła 
się utratą kolejnej trzeciej 
bramki. W doliczonym cza-
sie gry rumianie tracą jesz-
cze czwartego gola, ale to 
już nie miało znaczenia, bo  
komplet punktów i tak zo-
stałby w Goręczynie, mar-
twi jednak postawa naszych 
zawodników. Już w najbliż-
szą niedzielę będą oni mie-
li okazję do zdobycia kom-
pletu punktów. 21 września 
o godzinie 11:00  podejmą 
ostatnią drużynę w tabeli 
Motławę Osiczankę Suchy 
Dąb. 
Skład Orkana:  Elżanow-
ski, Socha, Czerwiński, 
Brzeski, Twaróg, Olszew-
ski ( Symanowicz ),Tyszko, 
M.Mielewczyk, Bochentyn, 
Ciskowski, Nowakowski.  

(APAT)

ORKAN PRZEGRAŁ Z ZATOKĄ
W szóstej kolejce III ligi Bałtyckiej Orkan Rumia 
uległ na wyjeździe Zatoce Puck 2:0.

rzutu wolnego próbował 
zaskoczyć bramkarza go-
spodarzy, ale Biecke pew-
nie ten strzał obronił. Do 
końca spotkania wynik nie 
uległ zmianie i trzy punkty 
zostały w Pucku.
Zatoka: Biecke, Kobylarz, 
Michalski, Królik, Czuk, 
Smarzyński, S. Ziemak 
(Godlewski),      Stępień (K. 
Ziemak), Treppa, Pek (Ry-
tlewski),Hartman (Bloch). 
Orkan: Duda, Skwiercz, 

Malinowski, Prokopów, 
Dubicki, Broner (Freiber-
g),Karnat (Butowski), Cir-
kowski (Bodzak), Kłos 
(D. Hebel), Pomorski, Sie-
maszko.  
W sobotę 20 września o 
godzinie 17:00 na stadio-
nie przy ulicy Mickiewicza 
MKS Orkan Rumia zagra o 
punkty z Kaszubią Koście-
rzyna. Na ten mecz serdecz-
nie zapraszamy wszystkich 
kibiców.                 (APAT)  

Atlas Goręczyno wygrywa 
z Orkanem II Rumia
Dotkliwej porażki doznały rezerwy Orkana w Go-
ręczynie, gdzie miejscowy Atlas pokonał różnicą 
trzech bramek drużynę Jacka Stawiasza. 

W trakcie tego zgrupowa-
nia zostały rozegrane czte-
ry sparingi trzy z nich pod-
opieczne trenera Skrobec-
kiego wygrały, a tylko w 
pierwszym spotkaniu nie-
znacznie uległy szwedkom 
w setach 2:3. W ramach 
rewanżu w dniach 11-12 
września został rozegra-
ny w Rumi mini turniej z 
udziałem trzech drużyn, w 
którym wzięły udział :  jako 
gospodarz TPS Rumia oraz 
goście ze Szwecji Engel-
holm VB i Alpat Gdynia. 
W pierwszym dniu TPS 
pokonał Engelholm 3:1, a 
w drugim dniu Alpat uległ 
szwedkom 1:3.   
Siatkarki z Rumi zagrały 
również w silnie obsadzo-
nym Turnieju w Toruniu, w 
którym zajęły drugie miej-
sce. A oto rezultaty spotkań 
z udziałem naszych za-

wodniczek:  TPS Rumia – 
Chemik Police 3:0 (25:20, 
28:26, 27: 25), Budowla-
ni Toruń – TPS Rumia 2:1 
(25:19, 28:26, 15:25), MO-
SiR II Mysłowice – TPS 
Rumia 1:2 (25:19, 10:25, 
15:25), Budowlani Łódź 
– TPS Rumia 3:0 (25:18, 
25:12, 25:13). - w ubiegłym 
sezonie miałam propozycję 
gry w Sokole Chorzów i w 
KSZO Ostrowiec, ale wo-
bec perspektywy dalszej 
gry TPS-u w I lidze zmiana 
barw klubowych w ogóle 
nie była brana przeze mnie 
pod uwagę. Zaaklimatyzo-
wałam się w tym zespole i 
bardzo dobrze się tutaj czu-
ję - mówi Michalina Jago-
dzińska z TPS Rumia,  naj-
lepszą libero tego turnieju. 
Oprócz wspomnianych 
wcześniej Moniki Gorszy-
nieckiej, Joanny Kocem-

Już od początkowych mi-
nut goście zostali zepchnię-
ci do defensywy, a składne 
akcje chłopaków z Luzina 
mogły się podobać. Sku-
teczność w pierwszych mi-
nutach gry jednak zawodzi-
ła. Dopiero Dawid Stenka 
otworzył worek z bramka-

mi, strzelając w pierwszej 
połowie klasycznego hat 
tricka, a po przerwie doło-
żył jeszcze swojego czwar-
tego gola. Pozostałe bram-
ki strzelali: Sylwester Leyk 
–3, Kamil Wenta –2, Maciej 
Korosacki, Maciej Leyk, 
Jakub Tobiaski po jednej, a 

wynik w końcówce ustalili 
wprowadzeni rezerwowi – 
Adrian Wensierski i Łukasz 
Gurski. Jak widać ławka re-
zerwowych GOSRiT-u jest 
silna, konkurencja w zespo-
le jest i nawet do meczowej 
18-stki nie tak łatwo się do-
stać. Tak wysoki wynik to 

zasługa całej drużyny. Aż 
ośmiu zawodników wpisy-
wało się na listę strzelców, 
większość bramek padła po 
wymianie paru podań i do-
kładnych dograniach piłki 
w pole karne przez pomoc-
ników. Obrońcy natomiast 
skutecznie odcinali kontry 

gości, którzy do ostatnich 
minut walczyli chociaż o 
honorowego gola.

Skład: Goike Piotr – Ma-
łaszycki Nikodem, Gleński 
Dominik, Gruba Kamil, To-
biaski Jakub – Miotke Ma-
teusz, Wenta Kamil, Mienik 

Adrian, Korosacki Maciej – 
Leyk Sylwester, Stenka Da-
wid. W drugiej połowie za-
grali jeszcze: Leyk Maciej, 
Wensierski Adrian, Kędzio-
ra Mikołaj, Bruc Sebastian, 
Lesner Robert i Gurski Łu-
kasz. 

(TJ)

EC Wybrzeże TPS Rumia przed sezonem
W ramach  przygotowań do nowego sezonu siatkarki TPS Rumia przebywały na kilkudniowym zgrupowaniu w Szwecji. Zawodniczki pojechały tam na 
zaproszenie zaprzyjaźnionej drużyny  (brązowych medalistek Szwecji z poprzedniego sezonu)  Engelholm VB. 

GOSRiT Luzino wygrywa bardzo wysoko z drużyną SPORTING Leźno 14:0!
Mecz do jednej bramki – tak w skrócie można by opisać wysokie zwycięstwo drużyny juniorów GOSRiT 95/96 Luzino nad ich rówieśnikami 
ze Sportingu Leźno. Podopieczni trenera Tomasza Joryn wygrali aż 14:0.

by (obie Gedania), Sandry 
Biernatek (Sokół Chorzów) 
dołączyła do nas Kinga Ka-
sprzak (Gedania). Emilia 
Reimus, która trenowała z 
naszymi siatkarkami zde-
cydowała się przyjąć lepszą 
ofertę Trefl a Gdynia.
- jest bardzo zadowolony z 
przebiegu okresu przygo-

towawczego i nowych za-
wodniczek, które wzmocni-
ły zespół.- powiedział Jerzy 
Skrobecki, trener TPSu. 
Siatkarki TPS Rumia ro-
zegrały we wtorek na hali 
MOSiR Rumia mecz spa-
ringowy z Gedanią. Ru-
mianki nie dały żadnych 
szans gdańszczankom na 

korzystny rezultat i wygra-
ły mecz 3:1. Tylko pierwszy 
set był w miarę wyrównany 
zakończył się on wynikiem 
25:23. W drugim secie go-
spodynie uważnie grały w 
obronie i bardzo skutecznie 
blokowały. Po ośmiu mi-
nutach tego seta TPS pro-
wadził 11:3  i już tego pro-

wadzenia nie oddał pozwa-
lając zdobyć gdańszczan-
kom jeszcze 10 punktów 
(25:13). W trzecim secie sy-
tuacja była podobna i zakoń-
czył on się wynikiem 25:19. 
W ostatnim czwartym secie 
trener Skrobecki  wystawił 
drugą szóstkę i rumianki nie 
dały rady zawodniczkom z 
Gdańska. W połowie ostat-
niego seta gospodynie zni-
welowały dystans do jed-
nego punktu (17:18) , ale w 
końcówce uległy drużynie 
gości 25:20. Już 27 wrze-
śnia  siatkarki EC Wybrze-
że TPS Rumia zainaugurują 
nowy sezon I ligi siatków-
ki kobiet. Naszym gościem 
będą zawodniczki SCS So-
kół Chorzów, na to spotka-
nie zapraszamy wszystkich 
kibiców.                     
     (APAT)
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REKLAMA

OGŁOSZENIA DROBNE:

- SPRZEDAM MIESZKANIE, Rumia  centrum, 38 
m2, 2 pokoje, trzecie piętro, budynek ocieplony i moni-
torowany, winda, księga wieczysta. Tel. 0504 619 090.
- WYNAJMĘ LOKAL 42 m2 na biuro i gabinet tel. 
058 672 45 21
- WYNAJMĘ DZIAŁKĘ o pow. 800 m2 w Luzinie, 
przy dworcu PKP, niezagospodarowana, na min. 10 lat, 
tel. 058 678 04 17
- DOM Z BALA 100 m2 , Działka 800 m2  Kębłowo. 
Tel. 506 077 985, 501 555 819
- SPRZEDAM MIESZKANIE W SIERAKOWI-
CACH, 3 pokoje, spółdzielcze wł.zadbane 62m2, parter. 
Tel.698231462
- WYNAJMĘ POWIERZCHNIĘ USŁUGOWĄ, 
1 piętro, 320 m2,  na siłownię, fi ttnes klub, hurtownię 
(centrum Wejherowa) tel. 602 372 519
- WYNAJMĘ POKÓJ W SOPOCIE, z używalnością 
kuchni i łazienki, cena 400 zł za miesiąc tel. 551 50 05
- ZAMIENIĘ MIESZKANIE 20,60 m2 na podobne w 
bloku, tel. 698 057 001
- M 4, pierwsze piętro, super punkt, słoneczne, ładny 
układ, przytulne - tel. 058 679 36 56
- SPRZEDAM MIESZKANIE, 2 POKOJE, 43 m2 

(os. 1000-lecia) po remoncie - 225 tys. zł tel. 500 174 
227
- ZAMIENIĘ M3 (46, 23 m2 ) Os. Chopina, osobno 
kuchnia, łazienka, w-c, spół-lokat. na dwa mieszkania 
602 513 276
- WYNAJMĘ DOMEK NAD JEZIOREM. Okolice 
Przywidza ....50 PLN za dobę, tel. kom. 600956347
- SPRZEDAM DZIAŁKĘ 2500 m2 LUZINO, do-
bra lokalizacja, warunki zabudowy. Tel. 058 678 22 62 
(mieszk. - usługowe)
- SPRZEDAM dom, bliźniak - Gdynia Karwiny, 580 
tys., tel. 505 020 832
- KUPIĘ pomieszczenie do 40m2  na lokal mieszkal-
ny lub część budnyku na terenie gminy Szemud, tel. 
506 630 547
- WYNAJMĘ pokój przy rodzinie z dostępem do po-
mieszczeń sanitarnych. Tel. 668 764 620
- WYNAJMĘ MIESZKANIE 39,2 m2 wejherowo 
os.kaszubskie 24/11  umeblowane częściowo  600 zł 
plus wszystkie opłaty; tel. 604720488/18,00-20,00/
- SPRZEDAM MIESZKANIE M5 - 68m2, 4poko-
je Gdańsk - Żabianka z widokiem na morze. tel. 0 501 
365 800
- POSZUKUJĘ MAŁEGO MIESZKANIA/KA-
WALERKI w Rumi lub w Redzie do wynajęcia. Tel. 
608-327-195.
- WYNAJMĘ MIESZKANIE  plus wynagrodzenie 
za całodobową opiekę nad chorą leżącą na Alzheimera. 
Gdańsk-Oliwa tel.kom. 0501504852
- SPRZEDAM MIESZKANIE (60.01m), 3 pokoje, 
czwarte piętro, płyta. Wejherowo,
Osiedle Chopina, tel. kom. 511148861, solcar@op.pl
- SPRZEDAM DOM W GOŚCICINIE, w stanie su-
rowym, otwartym, tel. 880 287 676
- SPRZEDAM MIESZKANIE W REDZIE 33m2,w-
łasność hipoteczna, zadbane tel. 058 671 31 44
- SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ, 2126m2 

bardzo atrakcyjnie położona, media, Wejherowo/Milwi-
no 130.000 zł, tel. 0505 683 235
- POSZUKUJE do wynajęcia mieszkanie 2-3 pokojo-
we lub część domu,tylko w Rumii. Tel. 662-551-140
- SPRZEDAM PAWILON HANDLOWY 10,5 m2 
Gdynia Chylonia przy Dworcu PKP. Woda, prąd, ochro-
na Tel.0501 943 544
- SPRZEDAM MIESZKANIE 30 m2 2 pokoje, osiedle 
Orlex na Sobieskeigo nr. te. 792 237 850, cena 180 000
- SPRZEDAM działkę bud. 1250 m2  w Kostkowie 
cena 80 zł/m2 tel. 885 916 686
- POSZUKUJĘ MIESZKANIA  do wynajęcia, pilnie 
1 pok. kouch., łazienka osobno, Bolszewo i okolice (lub 
za opiekę) tel. 507 607 280
- SPRZEDAM MIESZKANIE WŁASNOŚCIOWE 
Wzgórze Św. Maksymiliana - 4 pokoje 78 m2 2 kuchnie, 
pierwsze piętro, blok 3 piętrowy, piece, cena 430 tys. 
tel. 519 738 635
- REDA, ŁADNE MIESZKANIE 1 pokój, osobno 
kuchnia, łazienka, umeblowane 33m2  160 tys., cenę 
można negocjować tel. 0603 925 896, drugie piętro
- MAŁŻEŃSTWO Z DZIECKIEM wynajmie kawa-
lerkę 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 za-
mieszkania całorocznego, Wejherowo tel. 0601 877 240
- SZUKAM MIESZKANIA do wynajęcia, 2 pokoje, w 

Wejherowie, tel. 721 221 486
- WYNAJMĘ nowy lokal użytkowy w Kębłowie koło 
Wejherowa. Przylegający bezpośrednio do głównej 
trasy Szczecin-Gdańsk. Powierzchnia na parterze
200 m/kw , pietro 100m/kw. Na parterze hala o łacznej 
powierzchni 140 m/kw plus pomieszczenie typu biuro/
sklep 42m/kw plus pomieszczenia socjalne. Piętro 
pomieszczenia biurowo-mieszkalne. Działka ogrodzona 
, utwardzona o łacznej powierzchni 800m/kw. tel 698 
093 344
- LUZINO. Działka  3250 m2 na granicy Luzina i 
Robakowa, 120m od asfaltowej drogi powiatowej, aktu-
alne warunki zabudowy. Możliwość od razu budowana 
domu mieszkalnego i gospodarczego. cena 152 000 pln 
tel 698 093 344 

- BASIA, LAT 44 SZUKA PARTNERA NA DOBRE 
I ZŁE z Wejherowa i okolic. tel. 698 057 001
- WDOWA 55 LAT, SZCZUPŁA, NIEZALEŻNA 
FINANSOWO, ZADBANA, pozna pana w odpowied-
nim wieku. 
tel. 058 671 59 53
- ROZWÓDKA (31 L.), DWOJE DZIECI, POZNA 
PANA do 38 lat, niezależnego, zmotoryzowanego z 
okolic trójmiasta, tel. 504 384 700
- KAWALER, 36 lat, 178 cm wzrostu, przystojny, 
zaradny, bez nałogów, wierzący, nieprzeciętny, pozna 
panią do 31 lat tel. 0605 574 971
- WOLNY 34 LATA POZNA PANIĄ z Wejherowa lub 
okolic, tel. 721 623 974
- AS, lat 40, miły, sympatyczny, szczery, młody duchem 
i ciałem, ceniący szczerość. Pozna Panią do 35 lat, 
szczupłą, miłą, sympatyczną, tel. 513 602 403
- KAWALER, 27 lat, 178 cm wzrostu, przystojny, 
zaradny, pozna Panią do 30 lat, miłą, tel. 667 156 830
- WOLNY, 52 lata, pozna miłą Panią w wieku stosow-
nym, z okolic Redy, Rumi, tel. 506 841 925
- WDOWA, pozna pana w wieku 55-60 lat, bez 
nałogów, religijnego, zmotoryzowanego Na smsy nie 
odpowiadam, tel. 696 387 143
- 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, 
zmotoryzowanego, do 38 lat, powyżej 178 cm wzrostu. 
Proszę o smsy, tel. 695 147 965
LUZAK, lat 38, gorący jak słońce z wielkim poczu-
ciem humoru, szuka pani, która ma dość szarych dni  
tel. 506 562 510
- WOLNY niezależny pozna panią do lat 55-60 tel. 
660 42 65 63
- SAMOTNA szczupła, optymistka l. 50 pozna pana 
cierpniącego 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
- WOLNY z Wejherowa, 172cm pozna kobiete 40-45l. 
z wejherowa lub okolic nr tel. 889284052
- WOLNA pozna Pana około 60-tki wolnego bez nało-
gów chętnie zmotoryzowanego telefon 691-190-139
- WDOWA 55 lat. Kulturalna zadbana pozna Pana kul-
turalnego, zadbanego, zmotoryzowanego, serdecznego, 
ciepłego mężczyzny. tel. 696 175 202
- WOLNA, niezależna, Szwecja, pozna Pana około 
60-tki, chętnie zmotoryzowanego, wolnego. tel. 660 
886 808
- WOLNY 39 lat z Wejherowa pozna dziewczynę 
w podobnym wieku może być starsza trochę. tel 
517-927-585

- Opel Corsa B12, 1994 r. 122 tys. km, 2 drzwi, niebie-
ski metalik, książka serwisowo-garażowa, przegląd OC 
12.01.09 r., 3700 zł tel. 602 820 284                                    
- SPRZEDAM AUDI A4 1996 r. silnik 1600 + 
instalacja gazowa,zarejstrowany wkraju, elektryczne 
lusterka,elektryczny szyberdach,poduszka powietrzna 
x2,wspomaganie
kierownicy,radio,centralny zamek,ABS,alufelgi,sedan 
granatowy,OKAZJA!!! cena
12300zł RUMIA tel.698-88-99-89
- FIAT SEICENTO 1999 r 1,1 benzyna van zarejstro-
wany i opłacony do06.2009 r. 
tel 662-551-140 cena 3500 zł
- SKUTER 2005 r. BAOTIAN, zarej., opłac. 1900 zł 

NIERUCHOMOŚCI

tel. 511 485 822
- SPRZEDAM vw golf 3 1996r 1,6 benzyna,5 drzwi-
,AA,ESD,2xPP,R,WK,zarejstrowany w
PL.,ważne opłaty  cena 5700zł tel 503-855-404
- SPRZEDAM OPEL VECTRA B, 1998rok 2,5v6 
ig sekfencyjna,aa,cz,wk,rm,4xes,el,abs,komputer,kli-
matronic,kontrola trakcji,tempomat, af 16”,2xpp,rk,oc 
i przeglad aktualne, zadbany okazja!!!cena:12900 
tel698-889-989
- SKUP AUT, wraków, na złom, do kasacji, wyrejestro-
wanych, do wyrejestrowania, 
tel. 506 562 510
- VW GOLF 3, 96 r. 1,6 benzyna AA,WK,ESD,2XP-
P,RM,zarejestrowany w kraju,ważny przegląd i oc,5 
drzwiowy,kolor arktyczny,gotowy do jazdy,cena 5500zł 
OKAZJA!!! Rumia
tel.503-855-404
BMW x3 2005r 2.5 benzyna,pełne wyposażenie,stan 
bdb,zarejestrowany w PL, 6 mcy w kraju,cena 77000 zł 
OKAZJA!!! tel.502-563-752
AUDI a6 2000r 2,5 tdi 150km pełne wyposażenie 
zarejestrowany 25000zł 603-518-594
SPRZEDAM VW PASSAT  B3 kombi, 1,8 benzyna 
+gaz,1989r ,pierwsza rejestracja w kraju 2004r ,OC i 
przegląd aktualne,instalacja gazowa od 2004r,CZ,go-
towy do użytkowania,cena 2700 zł OKAZJA!!!Rumia 
tel.698-88-99-89
- SPRZEDAM OPEL CORSA B ,95 r,1,2 benzyna, 
2/3drzwi,granatowy,zarejestrowany  w Polsce,waż-
ne opłaty,ładny lakier, cena 5200zł OKAZJA!!!tel 
503-855-404
- SKODA FAVORIT 93 r. poj. 1,3 + gaz,ważne opłaty-
,gaz od 2005r. cena 800zł tel. 662-551-140
- SPRZEDAM SAMOCHÓD BMW 520i, 1991r., 2,0 
- autoalarm, centralny zamek, elektryczne szyby, 
  regulacja kierownicy, radiomagnetofon, szyberdach,- 
pierwsza rejestracja w kraju 2004r. zadbany, stan bdb, 
zarejestrowany z kartą pojazdu, OC do lutego 2009r., 
przegląd do maja 2009r. - cena 5500 zł (do uzgodnie-
nia), kontakt tel. 058 719 79 38 lub 0 501 065 999
- SPRZEDAM AUDI A6 C4 97 r. kombi, ABS, AAAF, 
klima, ppx2, WK, ES, EL, CZ, IG sekwencja, nowe 
opony, 18.000 zł. - 607 867 901
- SILNIK ELEKTRYCZNY, 1,5 kw 950 obr/min, 
sprzedam, 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, uszko-
dzona 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
- SPRZEDAM części do Fiata 126p - nowe, lampa H4 
teleskopy, felgi stalowe 13 i wiele innych 30%
- SPRZEDAM samochód Renault Megane Coupe
1,6 benzyna, 1998r. wspomaganie kierownicy, el.szyby, 
klimatyzacja, skórzane fotele, alufelgi, centralny 
zamek, ABS, radio, kolor czarna perła, 2 opony 
zimowe, Cena 9 500zł do negocjacji, Wejherowo, Tel. 
697 865 010

- TECHNIK EKONOMISTA, znajomość programów 
komputerowych, 28 lat, znajomość worda, exela, płatni-
ka, szuka pracy w domu, tel. 696 584 387
- SZUKAM PRACY W SALONIE SAMOCHODO-
WYM. Licencjat z administracji, prawo jazdy, znajo-
mość programów komputerowych, odbyta praktyka, 
tel. 601 689 788
- ANGIELSKI - nauka, konwersacje. 
Tel.058-671-81-31
- POSZUKUJĘ PRACY, rencistka, średnie wykształ-
cenie, na 1/2 etatu 058 672 71 52
- KSIĘGOWA, znajomość programów kompute-
rowych. 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
- PAN 54 letni, podejmie pracę w godzinach popołu-
dniowych, weekendy z możliwością zakwaterowania. 
tel. 660 426 563

- SPRZEDAM SUKNIĘ ślubną na szczupłą i niską 
osobę. Tel. 500 716 964, 058 778 16 19
- SPRZEDAM PIEC OLEJOWY „wolf” pełen 
automat, palnik typu  „giersz” + 2 zbiorniki plastikowe 
1500l. Tel.0-604-672-760
- SPRZEDAM ROŻEK DO CHRZTU, biały-atła-
sowy, ładnie zrobiony, nowy w cenie 35 zł. Tel. 058 

678 04 17
- PRZYJMĘ PRALKĘ STARĄ automat na chodzie i 
piecyk gazowy do naprawy (ścienny), 
tel. 0501 834 279
- SPRZEDAM WÓZEK GŁĘBOKO-SPACEROWY 
dwa odcienie zieleni, pompowane koła, nosidełko dla 
niemowlaka, pokrowiec na nóżki, pokrowiec przeciw-
deszczowy, moskitiera, przekładana rączka. 
Tel. 694-092-928
- SPRZEDAM TANIO PIECYK GAZOWY na wodę 
(Junkers) tel. 692 604 169
- SPRZEDA M HARMONIĘ GUZIKÓWKĘ, małą, 
nową - GCF METEOR tel. 505 083 344
- SPRZEDAM: SUSZARKA DO BIELIZNY-BĘB-
NOWA PRIVILEG T3018, electronik, pełen program 
20-60 minut, 5kg. tel.604-672-760
- SPRZEDAM SUKNIĘ ŚLUBNĄ, biała rozm. 40/42 
na 164, 1 tys. cena do negocjacji. tel. 504 905 805
- SPRZEDAM BIURKO KOMPUTEROWE dł 
130 cm i szafkę z dwoma pólkami dł. 60 cm w kolo-
rze ciemna wiśnia. Stan bardzo dobry. Cena 150 zł., tel. 
0-691-679-904
- ODKUPIĘ NIEDROGO STYROPIAN 12 CM 
GRUBY. Najlepiej z terenu Wejherowa i Redy, tel. 
501 834 279
- SPRZEDAM UŻYWANĄ LODÓWKĘ W DO-
BRYM STANIE I PRALKĘ AUTOMATYCZNĄ, 
tel. 058 672 68 60
- OKNA SKRZYNKOWE I SAME SKRZYDŁA 
większą ilość z demontażu w dobrym stanie tanio 
sprzedam.  tel. 509 575 862
- SPRZEDAM ROWER GÓRSKI z amortyzatorami i 
hamulcami tarczowymi, kolor czarno-żółty, stan bardzo 
dobry, zadbany, ul.Kochanowskiego 7, Bolszewo, 
tel. 0 508 071 565
- SPRZEDAM DRZWI POKOJOWE OSZKLONE 
80 cm i łazienkowe z okienkiem 70 cm (bez ościeżni-
cy),  tel. 058 672 46 48
- PIEC KAFLOWY Z KORONĄ dam rozebrać
 (z wywiezieniem gruzu) Tel.0502351988
- SPRZEDAM FOTEL DO MASAŻU, dużo 
programów, z podnóżkiem, model 4000, cena 2000 zł, 
tel. 551 50 05
- SPRZEDAM, FOTELIK NA ROWER, 55 zł, 
tel. 511 485 822
- SPRZEDAM LODÓWKĘ, 140 cm, 200 zł, 
tel. 511 485 822
- MAŁĄ LODÓWKĘ niedrogo kupię, tel.698 057 001
- SPRZEDAM ROWEREK, kółka boczne stan db., 
160 zł tel. 511 485 822
- SPRZEDAM SOFĘ 2 osob., rozkłądana, stan db. 300 
zł tel. 511 485 822
- SPRZEDAM ŁÓŻECZKO, trzy poziomowe, białe 
150 zł tel. 511 485 822
- SPRZEDAM TANIO SOFĘ  dwu osobową ze 
skrzynią, stolik z szybą, dwa foteliki, stolik RTV - 1000 
zł  tel. 510 501 955
- SPRZEDAM FOTEL DO MASAŻU duża ilość 
programów, podnóżek, model 4000, cena 2500 tel. 
551 50 05
- SPRZEDAM PONTON WĘDKARSKI, nowy z 
wytrzymałego materiału tel. 0503 857 934
- SPRZEDAM ROŻEK DO CHRZTU, raz założony, 
atłasowy, dla chłopca i dla dziewczynki, cena 20 zł tel. 
512 918 442
- PRZYJMĘ REKLAMĘ na działkę niezagospodaro-
waną w Luzinie, przy dworcu PKP, w dobrym punkcie 
tel. 512 918 442
- SPRZEDAM FOTEL LECZNICZY model 4000 z 
różnymi funkcjami, cena 2000 zł, tel. 602 478 830
- PRZYJMĘ KUCHENKĘ GAZOWĄ (w miarę 
dobrym stanie, może być zepsuta), najlepiej z terenu 
Wejherowa lub Redy tel. 0501 834 279
- PRZYJMĘ STARĄ KUCHENKĘ MIKROFA-
LOWĄ na chodzie. Najlepiej z terenu Wejherowa tel. 
0501 834 279
- SPRZEDAM 4 ALUFELGI, rozstaw 4x100, ET 38, 
7Jx15H2 8 - ramienne, razem z oponami 195/50/15 
komplet 1200 zł, tel. 664 929 923
- SPRZEDAM, okazyjnie chłodziarko-zamrażarkę-
,posiada 2 niezależne agregaty,kompletna, jedynie 
uszkodzony regulator temperatury chłodziarki, cena 
150 zł tel.0600243070
- ODDAM w dobre ręce udomowionego rudego kota. 
Wejherowo, tel. 607085533
- SPRZEDAM telefon komórkowy dla dzieci i nie 
tylko „ALCATEL”, 40 zł tel. 698 057 001
- KUPIĘ niedrogo szafki kuchenne lub przyjmę, z 
transportem tel. 698 057 001 
- SPRZEDAM alufelgi borbety 4x100, 225/45/16 z 
oponami z szerokim rantem, komplet 1700 zł, tel. 782 
168 317
- SPRZEDAM Drzwi łazienkowe “Bulaj” osiemdzie-
siątki prawe, kolor wenge (ciemny brąz), ościeżnica 
regulowana, nowe, tel. 501 274 733
- SPRZEDAM LAPTOPA, Microstar-medion, model 
FID 2040, nowy, cena okazyjna, tel. 0501 276 279
- SPRZEDAM MEBLOŚCIANKĘ, kolor jasny, 300 
zł, 0508 116 602
- SPRZEDAM TELEFON Simens A52, 70 zł Nokia, 
panel kolorowy 100 zł tel. 511 485 822
- PRZYJMĘ ZIEMIĘ - 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, kom-
pletna z małym silnikiem sprzedam tel. 058 672 19 69
- POMPĘ DO OPRYSJIWACZA roślin, sprzedam tel. 
058 672 19 69
- SPRZEDAM KUCHENKĘ gaz. elek. Amica + 
reduktor, stan b.dob 450 zł 511 485 822
 - SPRZEDAM części do LADY 2107 2105: silnik, 
skrzynia, most itd. cena do uzgodnienia 
tel.  058 678 02 72
- SPRZEDAM KOZĘ DOJNĄ 2-letnia cenia 200 zł 
Wejherowo, 058 678 02 72
- 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. Szcze-
niaki ur. 9.07.2008r. do odbioru na koniec sierpnia, po 
szczepieniu i dwukrotnym odrobaczeniu. 
- SPRZEDAM MATERAC do masażu, nowy, 
skóropodobny, 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 uniwer-
salną, 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 
elektryczne, pojemność jeden kurczak. tel. 782 537 320
- SPRZEDAM WÓZEK głęboko-spacerowy Chicco
Enjoy z fotelikiem samochodowym,mało używany,ko-
lor 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 
beżowy + 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 reha-
bilitacyjny 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
- ZAGINĘŁY DWA BULDOGI FRANCUSKIE: 
Samiec - czarny pręgowany z białym krawatem oraz 
suczka beżowa. Proszę o pomoc w odnalezieniu. Czeka 
nagroda. tel. 0515 122 203
- SPRZEDAM WÓZEK, spacerówka nowa, składana, 
granat, tel. 696 417 080
- KOŁDRA-PLED,Wym.160x200 - Materac reha-
bilitacyjny z wełny 200x90 Grubość 5cm - Poduszka 
wełniana 70x40 Całość dwukolorowe - jedna strona 
100% lamy w kolorze brązowym - druga strona 100% 
wełny australijskiej kolor 
kremowy. Komplet jest NOWY !!! Zapakowanie orygi-
nalne. Cena 1500zł do negocjacji Tel.668 171 418

PRACA

MOTORYZACJA

TOWARZYSKIE

INNE

- PRZYJMĘ meble kuchenne 
tel. 601 216 418

Sprzedam bliźniaka 
w Kąpinie 

tel. 601 225 294

MALOWANIE, GŁADZIE, 
TAPETOWANIE, PANELE
Prace wykończeniowe
tel. 698 468 470
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06:00     Kawa czy herbata?
07:50     Leksykon PRL
08:00     Wiadomości, Pogoda
08:15     Kwadrans po ósmej
08:35     Małgosia i buciki - serial
09:05     Moliki książkowe 
09:15     Świat małej księżniczki 
09:25     Pani Pająkowa - serial
09:55     Zaopiekuj się mną - serial 
10:35     Zwierzęta świata - fi lm dok
11:05     ZOO bez tajemnic - cykl
11:25     Między mamami - magazyn
11:40     Telezakupy
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes - magazyn
12:25     Gdzie przyszłość 
 przeszłości czapkuje
12:40     Plebania - telenowela 
13:10     Klan - telenowela 
13:35     Jaka to melodia? 
14:00     Pejzaże dzieciństwa 
 - J. Głowacki
14:25     To jest moja Olimpiada 
 - fi lm dok.
15:00     Wiadomości, Pogoda;
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 - teleturniej
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomośc
20:00     Kolarstwo 
20:20     Rzym - serial, USA 2005
21:20     Atak na posterunek 13 
 - fi lm sensacyjny
23:15     Łossskot! 

05:55     W labiryncie - serial
06:50     Telezakupy
07:10     Niezwykły świat natury 
 - cykl dokumentalny 
07:40     Przygody Goździka Ogrodnika 
 - serial animowany
08:00     Pytanie na śniadanie
09:00     Panorama
10:20     M jak miłość - serial
11:10     Więcej niż widzieć 
 - fi lm fabularny, Kanada `03
12:45     Wojciech Cejrowski- boso przez  
 świat - cykl reportaży
13:15     Dolina Kreatywna 
13:20     Ulica lemurów - serial dokumentalny
13:50     Statek miłości - telenowela 
14:45     Dla niesłyszących - Czas honoru 
15:45     Tak to leciało! - teleturniej
16:45     Gwiazdy tańczą na lodzie 
16:55     Sophie - 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
19:45     Festiwal Polskich Filmów   
 Fabularnych w Gdyni - relacja
20:00     Gwiezdne Wojny - Zemsta Sithów 
 - fi lm science fi ction ,USA 2005
22:25     Czas honoru - felieton
22:35     Tortilla Soup 
 - komedia, USA 2001
00:30     Panorama
00:50     Wielka ucieczka 
 - fi lm fabularny, USA 1963
03:35     Dzięki Bogu już piątek! 
 - magazyn
04:05     Zakończenie dnia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06.00     Muzyczne listy 
 – magazyn muzyczny 
06.55     TV Market
07.30     Kasa Na Bank 
 – program interaktywny
08.30     Melrose Plac – serial obyczajowy  
09.30     Idiotki nie idą do nieba 
 – serial meksykański
11.30     Lalola – serial komediowy
12.30     J & J – czyli Jola i Jarek 
 – reality comedy
13.30     Gram.Tv – program interaktywny
14.00     Wygraj fortunę – teleturniej 
15.00     Melrose Place 
 – serial obyczajowy  
16.00     Idiotki nie idą do nieba 
                     – serial meksykański
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 
22.10     KŁAMCZUCH 
                      – program Krzysztofa Ibisza
23.10     Zakazane pokusy 
 – fi lm dla dorosłych USA
01.05     Wydarzenia, Sport, Pogoda 
01.50     Muzyczne listy 
 – magazyn muzyczny
02.55     Wielkie Happy Hour – informacyjny  
 program rozrywkowy
03.40     mała Czarna – talk show 
04.25     Drogówka 
 – magazyn policyjny
04.50     Komenda 
 – magazyn policyjny

06:00     Żar młodości, odc.15
07:00     TV Market
07:15     Wielka Wygrana, odc.335
08:00     Poranek z POLSAT NEWS, odc.15
09:00     Ranking Gwiazd, odc.3
09:30     Ranking Gwiazd, odc.4
10:00     Rodzina zastępcza, odc.171
11:00     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.64
11:30     Na kocią łapę, odc.5
12:00     Obrońca, odc.15
13:00     Dom nie do poznania, odc.126
14:00     Pierwsza miłość, odc.750
15:15     Świat według Bundych, odc.185
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja
16:30     Tylko miłość, odc.41
17:30     Świat według Kiepskich, 
 odc.177
18:00     Pierwsza miłość, odc.751
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Na kocią łapę, odc.6
20:00     Fabryka gwiazd, odc.1
22:00     Studio Lotto
22:10     Predator, cz. 1; USA, 1987; r. John  
 McTiernan; w. Arnold   
 Schwarzenegger, Carl  
 Weathers, Elpidia Carrillo,  
 Bill Duke, Jesse Ventura  
 Klasyka kina akcji z Arnoldem 
 Schwarzeneggerem w 
 roli głównej. 
00:15     Drapieżcy; Czechy, Meksyk, USA, 
 Wielka Brytania, 1999; r.  
 Antonia Bird; w. Guy Pearce
02:10     Ale kasa
03:10     Zakazana kamera

05:05     Uwaga! - magazyn
05:25     Telesklep
06:25     Hej-nał show - pr. rozrywkowy
07:25     Fabryka Gry - pr. interaktywny
08:00     Na Wspólnej - serial obyczajowy
08:30     Dzień dobry TVN 
11:00     Republika małolatów - serial, USA
12:05     Sąd rodzinny - serial dokumnetalny
13:05     Szymon Majewski Show 
 - pr. rozrywkowy
14:05     W-11 Wydział Śledczy 
 - serial 
14:45     Detektywi - serial dokumentalny
15:15     Agenci NCIS
 - serial sensacyjny 
16:15     Rozmowy w toku - talk show `08
17:25     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
18:25     Detektywi - serial dokumentalny
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:50     Uwaga! - magazyn reorterów
20:00     Gladiator - fi lm przygodowy, 
 Wlk. Bryt. 2000
 Nie od razu starożytny Rzym 
 odbudowano na potrzeby  
 realizacji Gladiatora. W  
 tym celu potrzebne były długie  
 i żmudne przygotowania. Film  
 realizowano w czterech   
 krajach. Pracowały przy nim  
 cztery ekipy; w Londynie, na  
 Malcie, w Maroku i w Italii. 
23:05     Psychopata - fi lm sensacyjny, 
 USA 1995
01:35     Kuba Wojewódzki 
 - talk show
02:40     Uwaga! -  magazyn
03:00     Wrzuć na luz
  - pr. rozrywkowy
04:00     Telesklep

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

REKLAMA

W pierwszej połowie gra obu  ze-
społów  była bardzo wyrównana. 
Praktycznie przez całą 1 połowę 
wynik oscylował koło remisu.
Gospodynie na przerwę schodziły 
z jedno-bramkową przewagą nad 
zespołem z Lubina (11:10) mino 
wielu niewykorzystanych sytuacji 
rzutowych.  
Gdyby nie ta ,,niemoc strzelecka” 
, mecz na pewno potoczyłby się po 
myśli gospodyń. 
- przegraliśmy to spotkanie bardzo 
niską skutecznością w ataku, dużo 
sytuacji kończyło się niecelnymi 
strzałami – mówi Grzegorz Go-
ściński, szkoleniowiec Łączpolu 
Gdynia. Przełomowym momen-

tem drugiej połowy było zejście 
najlepiej rzucającej w gdyńskim 
zespole  Moniki Aleksandrowicz, 
która z powodu czerwonej kartki  
musiała w 40 minucie meczu opu-
ścić boisko. Zespół przyjezdnych 
wykorzystał również to,  że często 
gał w przewadze  i wypracował 
wiele akcji zakończonych bram-
ką. Mecz zakończył się porażką a 
można było go wygrać mimo, że 
w zespole z Lubina grało 6 aktual-
nych  reprezentantek Polski!
- taka przegrana boli. Nie byłyśmy 
drużyną gorszą ale zawiodła sku-
teczność rzutowa – powiedziała po 
meczu kapitan zespołu -Marta Sze-
jerka.                                      (PR)

ZAGŁĘBIE OGRAŁO ŁĄCZPOL
W drugim meczu żeńskiej ekstraklasy piłkarki ręczne 
Łączpolu Gdynia niestety przegrały przed własną 
publicznością z Zagłębiem Lubin 23:26. 

ŁACZPOL: Szywierska, Jurkowska – Stachowska 6,Aleksandrowicz  5,Andrzejewska 4, Szejerka 3, 
Musiał2, Wasak 2, Sułżycka 1, Szott, 
ZAGŁĘBIE: Czarna - Niedośpiał, Ciepłowska, Pielesz 6, Semeniuk 1, Obrusiewicz 3, Gunia 8, Jaku-
bowska 2, Jacek 4, Jochymek 2

Fo
t. 

Fo
t. 
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System rozgrywek był dostosowany 
do ilości zgłoszonych zawodników a 
wymiar turnieju był typowo amator-
ski - chodziło o dobrą zabawę i ak-
tywne spędzenie czasu. Dla najlep-
szych ufundowano nagrody w po-
staci pucharów, dyplomów i sprzętu 
sportowego. Trofea, które otrzymali z 
rąk organizatora Konrada Wargina na 
pewno będą im przypominać nie tyl-
ko weekendowy turniej, ale i ogrom 
pracy jaką ci młodzi, utalentowani 
tenisiści wkładają w treningi na kor-
tach ziemnych.                          (DD)

Turniej z rakietą w ręku
Na kortach Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Redzie odbyły się Otwarte 
Mistrzostwa Redy w Tenisie Ziemnym. Mimo niesprzyjającej aury turniej zgromadził 16 
zawodników w singlach i cztery pary deblowe.                                                     

Wyniki gry pojedynczej kategorii OPEN:
1/8 fi nału
Piekielnik Maciej- Żaczek Władysław 2:6; 0:6
Sulewski Tomasz- Tamas Olek 1:6; 1:6
Sulski Jacek- Żaczek Julian 0:6; 1:6
Kohnke Piotr- Wargin Konrad 6:4; 6:2
Brzeski Łukasz- Mądry Maciej 6:3; 6:1
Piekielnik Mateusz- Drosakis Bartosz 6:4; 6:1
1/4 fi nału
Mierzwa Waldemar- Żaczek Władysław 7:6; 0:6; 10:8

Tamas Olek- Żaczek Julian 2:6; 0:6
Kohnke Piotr- Brzeski Łukasz  6:3; 6:2
Piekielnik Mateusz- Żaczek Mariusz 6:4; 6:0
1/2 fi nału
Mierzwa Waldemar- Żaczek Julian 4:6; 0:6
Kohnke Piotr- Żaczek Mariusz 1:6; 6:4; 10:8
Finał
Kohnke Piotr- Żaczek Julian 6:4; 6:2
Gra deblowa:
1m Mateusz Piekielnik/ Maciej Piekielnik
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06:00     W labiryncie - serial 
07:05     EUROexpress - magazyn
07:10     Telezakupy
07:25     Przystanek praca
07:40     Przygody Goździka Ogrodnika
08:00     Pytanie na śniadanie 
10:15     M jak miłość - serial 
11:05     Codzienna 2 m. 3 - serial komediowy
11:40     Córki McLeoda - serial obyczajowy
12:25     Harry i Hendersonowie - serial, USA 
12:55     Anna Dymna - spotkajmy się
13:25     Znaki czasu - magazyn
13:50     Statek miłości - telenowela 
14:50     Dla niesłyszących - Na dobre i na złe
15:50     Fort Boyard - reality show
16:50     Sophie - serial obyczajowy 
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     Na wyłączność - J. Szczepkowska
20:05     Barwy szczęścia - serial obyczajowy
20:40     M jak miłość - serial TVP
21:30     Kulisy serialu „M jak miłość”
21:45     Tomasz Lis na żywo - talk show
22:40     Kryminalne zagadki Las Vegas 
 - serial sensacyjny 
00:30     Panorama
00:45     Wycieczka do Paryża 
 - fi lm dokumentalny
01:00     Andrzej Kurylewicz - koncert
01:40     Pułkownik Kukliński - fi lm dok.
02:30     Zakończenie programu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05.05     Wielkie Happy Hour – informacyjny  
 program rozrywkowy
05.50     Muzyczne listy – magazym muzyczny 
06.55     TV Market
07.30     Kasa Na Bank 
 – program interaktywny 
08.30     Mali bohaterowie 3 – fi lm familijny  
 USA, 2002; reż.: Henri Charr;  
 wyst.: Gregory Franklin, Mike  
 Grief, Candace Kita, Thomas  
 Garner, Brad Sergi
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 – talk show 
15.00     Międzynarodowy Turniej Tańca  
 CINCIN Polish Cup
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 „Ninja – mistrzowie walki
22.05     Galileo 
 – program popularno-naukowy 
23.05     Galileo 
 – program popularno-naukowy
00.05     Happy Hour – informacyjny
  program rozrywkowy
01.05     mała Czarna – talk show 

 
 
         
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05:05     Uwaga! - magazyn
05:25     Telesklep
06:25     Hej-nał show - pr. rozrywkowy
07:25     Fabryka Gry - pr. interaktywny
08:00     Taniec z gwiazdami - kulisy 
08:30     Dzień dobry TVN
11:00     Pascal: po prostu gotuj
  - mag. kulinarny 
11:30     Nigella ekspresowo
12:05     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 - serial dokumentalny 
13:05     Taniec z gwiazdami 
15:15     Agenci NCIS 
 - serial sensacyjny, USA
16:15     Rozmowy w toku - talk show `08
17:25     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
18:25     Detektywi - serial dokumentalny
19:00     Fakty, Sport, Pogoda 
19:50     Uwaga! - mag. reporterów
20:10     Na Wspólnej - serial obyczajowy
20:45     W-11 Wydział Śledczy - serial
21:30     Szymon Majewski Show - talk show
22:35     Teraz my! - pr. publicystyczny
23:20     Superwizjer - magazyn reporterów
23:55     Nie z tego świata - serial S-F, USA
 Oczyma duszy Sam zobaczył 
 Deana zabijającego młodego  
 mężczyznę. Bracia pojechali do  
 Oregonu w poszukiwaniu  
 odpowiedzi.
00:50     Wydanie drugie poprawione
01:20     Co za tydzień - magazyn
01:45     Uwaga! - magazyn
02:05     Wrzuć na luz - pr. rozryw.

06:00     Kawa czy herbata?
07:50     Leksykon PRL
08:00     Wiadomości,  Pogoda
08:15     Kwadrans po ósmej
08:35     Strażak Sam - serial anim.
08:45     Budzik - pr. dla dzieci
09:15     Atlantis High - serial
09:45     Zaopiekuj się mną - serial 
10:30     Jaka to melodia?
11:20     Wielki świat małych  
 odkrywców 
11:35     Laboratorium XXI wieku 
12:00      Wiadomości
12:20     W kolejce po euro - cykl
12:40     Plebania - telenowela 
13:10     Klan - telenowela
13:35     Jaka to melodia? 
14:05     Podróżnik - Johannesburg
15:00     Wiadomości, Pogoda
15:15     Formaty BBC
16:05     Moda na sukces - serial
16:55     Encyklopedia Solidarności
17:00     Teleexpress
17:20     Celownik - magazyn
17:35     Klan - telenowela
18:00     Jaka to melodia?
18:30     Plebania - telenowela
18:55     300 % normy - teleturniej
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości
20:20     Cogito - Gala Nagrody  
 Mediów Publicznych
21:25     Żona bogatego mężczyzny 
 - fi lm fabularny, USA 

06:00     Savannah - serial
06:45     Smaki polskie - mag. 
07:00     Dzień dobry w sobotę
07:30     Rok w ogrodzie
08:00     Wiadomości, Pogoda
08:15     Pod prasą - pr. publ.
08:35     Dziesięcioro Przykazań 
 - serial anim.
09:05     Ziarno; magazyn
09:35     Siódme niebo - serial, USA
10:25     Zagubieni z Lotu 29 - serial
10:50     Kadra 2012 - magazyn
11:05     Kuchnia z Okrasą 
 - Nauka w kuchni
11:30     Zoo bez tajemnic
11:40     Podróżnik - Nowy Agadir
12:05     Hurtownia książek
12:25     Weekendowy magazyn  
 fi lmowy
13:00     Wiadomości
13:10     Opactwo Northanger 
 - fi lm fabularny
14:50     Śmiechu warte - pr. rozryw
15:20     Kolarstwo 
17:00     Teleexpress 
17:20     300 % normy - teleturniej
17:55     Mamy MAMY - felieton
18:05     Opole 2008 na bis - koncert
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości
20:00     Kolarstwo 
20:20     San Antonio - komedia,  
 Francja 2004
22:05     Konfl ikt interesów 
 - fi lm akcji, USA `06
23:45     Nocny terror - fi lm  
 fabularny, USA 1994
01:30     Instynkt matki - fi lm  
 fabularny, USA `96

06:40     Nada -pustynna dziewczyna  
 - Japonia `05
07:00     Transmisja Mszy Świętej 
 w Łagiewnikach
08:00     Domisie - pr. dla dzieci
08:25     Klub przyjaciół Myszki  
 Miki 
08:50     Bajki rosyjskie - fi lm anim
09:05     Teleranek - magazyn
09:30     Zaklęty Łabędź - fi lm anim
11:05     Latający Rumak - baśń,  
 Turcja 2006
11:25     Tydzień
12:00     Anioł Pański 
12:15     Między ziemią a niebem 
 - magazyn
13:00     Wiadomości
13:10     Szkoda gadać - pr. rozryw
13:35     D’Artagnan i trzej  
 muszkieterowie - fi lm  
 kostiumowy, 2005
15:25     BBC w Jedynce - fi lm dok
16:30     Kabaret Moralnego  
 Niepokoju - widowisko
17:00     Teleexpress
17:20     300 % normy - teleturniej
18:05     Jaka to melodia? -teleturniej
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości
20:15     Seks, kasa i kłopoty - serial
21:10     Ranczo - serial obyczajowy
22:10     Czekając na wyrok - 
 dramat, USA/Kanada
00:10     Zmory - dramat, Polska
01:55     Zakończenie dnia

05:35     Dla niesłyszących - Echa Panoramy
06:10     Plecak pełen przygód - serial, `93
06:35     Spróbujmy razem 
 - mag. dla niepełnosprawnych
07:05     Magazyn Ligi Mistrzów
07:40     Poezja łączy ludzi - Józef Wybicki
07:45     Anioły na koniach
08:05     M jak miłość - serial 
09:05     Barwy szczęścia - serial obyczajowy 
09:35     Na dobre i na złe - serial 
10:35     Nie tylko dla pań - serial dokum.
11:50     Na szlaku Alleluja
  - western, USA 1965
13:10     Kulisy Fortu Boyard
13:20     Święta wojna - serial
14:00     Familiada - teleturniej
14:35     Złotopolscy - telenowela
15:20     Gwiezdne Wojny - fi lm science  
 fi ction, USA 2005
17:55     Sport Telegram
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
18:55     Orzeł czy reszta 
 - talk-show
20:00     Fort Boyard - reality show
21:05     33. Festiwal Polskich Filmów  
 Fabularnych w Gdyni -   
 uroczystość galowa
23:00     Rodzina Trendych 
 - widowisko
23:25     Słowo na niedzielę
23:35     Czas honoru - felieton
23:40     Rzym 
 - serial, USA 2005
00:30     Panorama
00:55     Symetria - dramat, Polska 2003
02:35     10-lecie zespołu Myslovitz 
 - koncert
03:25     Zakończenie dnia

05:30     Dla niesłyszących 
 - Słowo na niedzielę 
05:35     Dla niesłyszących - Radio Romans
06:05     Złotopolscy - telenowela 
07:05     Sto tysięcy bocianów - serial dokum.
07:35     M jak miłość - serial 
08:30     Barwy szczęścia - serial obycz.
09:35     Doktorologia stosowana
  - cykl dokumentalny
10:00     Wojciech Cejrowski- boso przez świat  
 - cykl reportaży
10:35     Zwierzęta na wojennej ścieżce 
 - fi lm dokumentalny
11:35     Makłowicz w podróży 
 - mag. kulinarny
12:10     Kosmiczne jaja - komedia, USA 1987
14:00     Familiada - teleturniej
14:30     Złotopolscy - telenowela
15:05     Szansa na Sukces
  - 15 urodziny Szansy
16:10     Na dobre i na złe - serial 
17:05     Brzydula Betty - serial komediowy
17:55     Sport Telegram
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
18:55     Tak to leciało! - teleturniej
20:05     Czas honoru - serial, Polska
20:55     Jak ugryźć 10 milionów - komedia,  
 USA/Kanada 2000)
22:40     Magazyn Ekstraklasy 
23:30     EUROexpress - magazyn
23:35     VI Festiwal Sacrum - Profanum 
24:00     Dolina Kreatywna
00:30     Panorama
00:45     Złota dwunastka operetek i musicali 

05.15     Dekoratornia – magazyn 
05.35     cruZer Sport:eX
06.00     Bibi Blocksberg i tajemnica niebie- 
 skiej sowy – fi lm familijny Niem- 
 cy, 2004; reż.: Franziska Buch;  
 wyst.: Sidonie von Krosigk,  
 Marie-Louise Stahl, Corinna  
 Harfouch, Katja Riemann
08.25     Nieposkromiona Australia 
 – serial dokumentalny 
09.00     Mali bohaterowie – fi lm familijny  
 USA, 2002; reż.: Henri Charr; 
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     Liga holenderska – mecz piłki nożnej
17.00     KŁAMCZUCH 
 – program rozrywkowy
18.00     Międzynarodowy Turniej Tańca  
 CINCIN Polish Cup
19.00     Galileo 
 – program popularno-naukowy 
20.00     Międzynarodowy Turniej Tańca  
 CINCIN Polish Cup
22.00     Włatcy Móch -serial animowany
22.30     J & J – czyli Jola i Jarek 
 – reality comedy
23.30     Ekspert – fi lm akcji USA, 1995; reż.:  
 Rick Avery; wyst.: Jeff Speakman 

05.15     Sztukateria – magazyn 
05.40     Kinomaniak – magazyn fi lmowy
06.05     VIP – magazyn kulturalny 
06.35     V-max – magazyn motoryzacyjny 
07.05     Gram.Tv – program interaktywny
07.35     Melrose Place – serial obyczajowy 
08.35     Bibi Blocksberg i tajemnica niebie 
 skiej sowy – fi lm familijny Niem- 
 cy, 2004. Franziska Buch; wyst.:  
 Sidonie von Krosigk, Marie-Lo-
 uise Stahl, Corinna Harfouch,  
 Katja Riemann, Monica Bleibtreu,  
 Ulrich Noethen
11.00     Galileo–program popularno-naukowy 
12.00     Gram.Tv – program interaktywny
12.30     V-max – magazyn motoryzacyjny
13.00     VIP – magazyn kulturalny
13.30     cruZer-Sport:eX
14.00     Discovery „Ninja – mistrzowie walki” 
15.00     Liga szkocka – mecz piłki nożnej 
17.00     KŁAMCZUCH” 
 – program rozrywkowy
18.00     Międzynarodowy Turniej Tańca  
 CINCIN Polish Cup
19.00     Galileo 
 – program popularno-naukowy 
20.00     Międzynarodowy Turniej Tańca  
 CINCIN Polish Cup
22.20     J & J – czyli Jola i Jarek 
 – reality comedy
23.20     Zamek Erosa 
 – fi lm dla dorosłych USA
01.25     Ekspert – fi lm akcj USA, 1995; reż.:  
 Rick Avery; wyst.: Jeff Speak- 
 man, James Brolin, Michael  
 Shaner, Alex Datcher, Jim  
 Varney, Wolfgang Bodison;
03.15     Wydarzenia
03.50     Band du lac – koncert 

05:30     Wstawaj! Gramy!, odc.655
06:15     Kapitan Flamingo, odc.3
06:45     Yin! Yang! Yo!, odc.3
07:15     Przygody w siodle, odc.44
07:45     Przygody w siodle, odc.45
08:15     Hugo, odc.170
08:45     Pasjonaci, odc.119
09:15     Ewa gotuje, odc.30
09:45     Samo życie, odc.1138
10:15     Samo życie, odc.1139
10:45     Samo życie, odc.1140
11:15     Na kocią łapę, odc.5
11:45     Na kocią łapę, odc.6
12:15     SIĘ KRĘCI, odc.82
12:45     Czarodziejki, odc.114
13:45     Fabryka gwiazd, odc.1
15:45     Zemsta frajerów - następne  
 pokolenie; USA, 1992; r. Roland  
 Mesa; w. Robert Carradine, 
 Ted McGinley, Curtis Armstrong,  
 Julia Montgomery, Gregg Binkley, 
 Richard Israel Dalszy ciąg  
 zwariowanych przygód studenta  
 Boogera i jego kolegów -  
 największych oferm na uczelni  
 - oraz bogatego wuja, Lewisa  
 Skolnicka. 
17:45     Słoneczny patrlol Ani mru mru
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Ranking Gwiazd, odc.5
20:00     Jak oni śpiewają, odc.42
22:00     Studio Lotto
22:30     Szkoła uwodzenia 3; USA, 2004;  
 r. Scott Ziehl; w. Kerr Smith, 
 Melissa Yvonne Lewis, Michael 
 Pemberton, Natalie Ramsey,  
 Nathan Wetherington

05:30     Wstawaj! Gramy!, odc.656
06:15     Szalony Jack, pirat, odc.3
06:45     Miejskie szkodniki, odc.13
07:15     *****, odc.23
07:45     Power Rangers Mystic Force, odc.21
08:15     Jak oni śpiewają, odc.42
10:45     Czterej Pancerni i Pies: Rudy,
 miód i krzyże, Most
13:00     Spadaj na ziemię; USA/Australia/ 
 Niemcy/Kanada, 2001; r. Chris  
 Weitz, Paul Weitz
15:15     Piotr Bałtroczyk na żywo, 
 odc.1
16:45     Strzał w 10, odc.13
17:45     Rodzina zastępcza, 
 odc.292
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Ranking Gwiazd, odc.6
20:00     Skazany na śmierć, odc.47
21:00     CSI: Kryminalne zagadki Miami,  
 odc.114
22:00     Studio Lotto
22:05     Kości, odc.27
23:05     Incognito; USA, 1997; r. John  
 Badham; w. Jason Patric, Ian 
 Richardson, Michael Cochrane,  
 Pip Torrens, Rod Steiger, Simon 
 Chandler, Togo Igawa, Irene  
 Jacob, Thomas Lockyer, Joseph  
 Blatchley. Thriller sensacyjny. 
01:15     Sport retransmisje
03:15     Zakazana kamera, 
 odc.172

05:35     Uwaga! - magazyn
05:55     Telesklep
08:00     Turbo Ring
08:30     Dzień dobry TVN
10:55     Pascal: po prostu gotuj 
 - mag. kulinarny 
11:30     Na Wspólnej - serial obyczajowy
13:20     You can dance - Po prostu tańcz!
14:20     Red Bull X-Fighters Warszawa.  
 Pożegnanie Stadionu X-Lecia
15:15     Siłacze - Strongman
16:20     Psy i koty - fi lm rodzinny, USA 2001
18:00     Milionerzy - teleturniej
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:45     Uwaga! - mag. reporterów
20:00     Niania - serial komediowy
20:35     Mam talent - reality show
22:20     Ocean’s Twelve: Dogrywka - fi lm  
 sensacyjny, Australia `04
 Danny Ocean i jego piękna  
 małżonka Tess rozkoszują się w 
 ukryciu odzyskanym   
 rodzinnym szczęściem i   
 materialnym bezpieczeństwem. 
 Po ostatnim skoku na   
 nowoczesny i bardzo zasobny  
 sejf Terry’ego Benedicta,  
 ani im ani ich wspólnikom  
 niczego nie brakuje. Za to  
 Terry Benedict cierpi z powodu  
 braku utraconych pieniędzy.  
 Ktoś życzliwy podpowiada mu, 
 gdzie ukrywają się Danny  
 i jego ludzie. Od tej chwili  
 akcja toczy się wartko. 
00:50     Zabójczy wirus 
 - fi lm sensacyjny, Niemcy `98
02:35     Uwaga! - magazyn
02:55     Telesklep

05:35     Uwaga! - magazyn
05:55     Telesklep
08:00     Niania - serial komediowy
08:30     Dzień dobry TVN 
10:55     Kawa na ławę
11:45     Teraz albo nigdy - serial
12:45     Porachunki z tatą 
 - fi lm komedia, USA 1994
14:55     Mam talent - reality show
16:35     Co za tydzień - magazyn
17:00     Superniania - reality show
18:00     Milionerzy - teleturniej
19:00     Fakty, Sport, Pogoda 
19:45     Uwaga! 
 - magazyn reporterów
20:00     Taniec z gwiazdami 
 - pr. rozrywkowy
22:15     Teraz albo nigdy 
 - serial
23:15     Taniec z gwiazdami 
 - kulisy 
23:45     Seks w wielkim mieście
  - serial, USA 1999
00:20     Wyspa doktora Moreau - fi lm  
 horror, USA 1996. Na środku  
 oceanu trzech rozbitków   
 bezwzględnie walczy o resztki  
 pitnej wody. Dwóch opętanych  
 rządzą zabicia mężczyzn wypada 
 za burtę, resztę za nich załatwiają  
 rekiny. Trzeci rozbitek pozostaje  
 na łodzi ratunkowej. To Edward  
 Douglas, pokojowy wysłannik 
 ONZ. 
02:10     Uwaga! - magazyn 

05:15     Wstawaj! Gramy!, odc.657 
06:00     Żar młodości, odc.16
07:00     TV Market
07:15     Wielka Wygrana, odc.336
08:00     Poranek z POLSAT NEWS, odc.16
09:00     Miodowe Lata, odc.76
10:00     Rodzina zastępcza, odc.172
11:00     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.65
11:30     Samo życie, odc.1140
12:00     Obrońca, odc.16
13:00     Fabryka gwiazd 
 - Akademia EXTRA, odc.1
14:00     Pierwsza miłość, odc.751
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.66
15:15     Świat według Bundych, odc.186
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.1179
16:40     Miodowe Lata, odc.77
17:30     Fabryka gwiazd, odc.1
18:00     Pierwsza miłość, odc.752
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1141
20:00     MEGA HIT - Strzelec wyborowy;  
 USA, 2005; r. Marcus Adams; w.  
 Wesley Snipes, Anthony Warren
22:00     Studio Lotto
22:15     8 MM / Osiem milimetrów; USA/ 
 Niemcy, 1999; 
01:05     Fala zbrodni, odc.40

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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SKŁADY BUDOWLANE

WKS GRYF ORLEX WEJHEROWO
www.gryf.wejher.info

Początkowe minuty sobot-
niego meczu na Wzgórzu 
Wolności nie zapowiada-
ły takiej nerwowości i dra-
maturgii, jaka później miała 
miejsce. Gryfi ci już na sa-
mym początku pojedynku 
trafi li do siatki rywali. Po 
dokładnym dośrodkowa-
niu Łukasza Kozłowskiego 
nie upilnowany w polu kar-
nym Łukasz Król strzałem 
z pierwszej piłki i dał pro-
wadzenie swojej drużynie. 
Od tego momentu gospoda-
rze starali się kontrolować 
przebieg zdarzeń na boisku, 
a goście liczyli na kontrata-
ki i rzuty wolne. W pierw-
szej odsłonie meczu zawod-
nikom Powiśla nie udało 
się zdobyć gola. Natomiast 
wejherowski Gryf w 41 mi-
nucie zdobył bramkę na 
2:0. Dośrodkowanie Adama 
Wolszlegiera z rzutu roż-
nego na bramkę zamienił 
Maciej Pliński trafi ając do 
siatki strzałem głową. Dru-
ga część spotkania nie była 
już ta spokojna, jak pierw-
sza. Zespół gości przycisnął 
wejherowskich piłkarzy i to 
im się opłaciło. W 62 minu-
cie po faulu w polu karnym 
Tomasza Brzeskiego na jed-
nym z zawodników gości 
sędzia bez wahania wska-
zał na jedenasty metr. Rzut 
karny na bramkę zamienił 
Chwesiuk zdobywając z ten 
sposób kontaktową bram-
kę. Dokładnie trzy minu-
ty po tej akcji gola zdoby-
li gospodarze, a konkretnie 
Maciej Szymański. Po po-
daniu od Adama Wolszle-
giera mocnym mierzonym 
strzałem zza pola karnego 
nie dał szans na obronę gol-
kiperowi Powiśla. Zdobył 
tym samym swoją pierw-
szą bramkę w tym sezonie. 
W 69 minucie było już 3:2, 
kolejną bramkę zdobyli po-
wiślacy. Po strzale w rzu-

Maciej Szymański
- strzelec trzeciej bramki dla Gryfa po meczu: 

Nie ukrywam, że jestem 
bardzo szczęśliwy z 
faktu, iż udało mi się 
zdobyć pierwszą bramkę 
w tym sezonie. Jednak 
nie ukrywajmy gra 
naszego zespołu nie była 
rewelacyjna, co  dotyczy 
najbardziej mojej osoby.. 
Jeśli chodzi o przebieg 
spotkania to mecz zaczął się po naszej myśli, gdyż 
już w drugiej minucie zdobyliśmy bramkę, później 
atakowaliśmy cały czas. Drużyna przeciwna miała może 
trzy, cztery sytuacje strzeleckie. Następnie druga bramka 
dla nas, później mogło być już trzy i cztery zero, jednak 
nie dokładnie głową uderzał Łukasz Król. W drugiej 
połowie mieliśmy moment dekoncentracji i goście to 
wykorzystali strzelając nam bramkę, wtedy zaczęła się 
jeszcze bardziej nerwowa gra. Udało się nam strzelić, 
jak się później okazało zwycięską bramkę, gdyż zespół 
z Dzierzgonia jeszcze raz trafi ł do siatki Macieja Szlagi. 
Przez ostatnie pół godziny obie drużyny grały bardzo 
chaotycznie, bardzo dużo nerwowości na boisku i walka 
do ostatniej minuty. Pozostało nam się tylko cieszyć, że 
trzy punkty zostały w Wejherowie.

TRZY PUNKTY DLA GRYFA
IV liga nabrała tempa. W miniony weekend rozegrano 7 kolejkę spotkań, w której Gryf Orlex Wejherowo 
podejmował na własnym boisku zespół Powiśla Dzierzgoń. Podopieczni trenera Wojciecha Waśka 
po dość dramatycznym i nerwowym spotkaniu pokonali swoich sobotnich rywali 3:2 do przerwy 
prowadząc 2:0 i zainkasowali trzy punkty. Bramki zdobyli: Łukasz Król (2’), Maciej Pliński (41’), Maciej 
Szymański (65’). 

tu wolnego piłka odbiła się 
od jednego z zawodników i 
trafi ła wprost pod nogi Ma-
riusza Opałki, a ten nie za-
stanawiając się wpakował 
piłkę do bramki z najbliż-
szej odległości. Od tej pory 
zaczęła się wielka nerwo-
wość i zamieszanie na bo-
isku. Obie drużyny grały 
dość chaotycznie i ogląda-
liśmy przypadkowe akcje, 
ale jak i jednej tak i drugiej 
drużynie nie udało się wy-
korzystać tych akcji. Jednak 
mimo wszystko zespół Gry-
fa Orlex Wejherowo nie dał 
wyrwać sobie zwycięstwa, 
gościom nie udało się już 
doprowadzić do wyrówna-
nia i trzy punkty zostały na 
Wzgórzu Wolności. 
Gryf Orlex : M. Szlaga – 
K. Jezierski, W. Klemczyk, 
J. Przybylski, T. Brzeski, 
A. Wolszlegier (J. Felisiak 
83’), M. Pliński, M. Szy-
mański (J. Rompca 72’), S. 
Kiełb, Ł. Król (M. Filipski 
89’), Ł. Kozłowski 

Łukasz Nowaczyk
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Ich przeciwnikiem był 
mający duże chęci na awans 
o klasę wyżej zespół GKS 
Luzino. Takie same plany 
ma zespół prowadzony 
przez trenera Wojciecha 
Borka, więc mecz był 
bardzo zaciekły i ciekawy. 
Jak zresztą końcowy wynik, 
obie drużyny podzieliły się 
punktami remisując 4:4 
(2:3). Bramki zdobyli: M. 
Michalak (28’, 51’), K. 
Wicki (39’) i M. Filipski 
(70’). Kibice obecni na 
niedzielnym meczu mieli 
okazję zobaczyć dosyć 
interesujące i zaciekłe 
widowisko, w którym 
padło aż osiem bramek. 
Drużyna GKS Luzino 
już od 5 minuty grała z 
osłabieniem, gdyż jeden z 
zawodników opuścił boisko 
po tym, jak sędzia pokazał 
mu czerwony kartonik. 

Mimo to goście podjęli 
równorzędną walkę i 
wywieźli z Wejherowa jeden 
punkt. Gospodarze trochę 
z niesmakiem opuszczali 
płytę boiska, gdyż mogli 
ten mecz wygrać. Gdyby 
nie kilka podstawowych 
błędów, jakie popełnili 
niektórzy zawodnicy Gryfa 
to mecz ułożył by się 
zupełnie inaczej. Po trzech 
kolejkach gryfi ci plasują się 
na drugiej pozycji w tabeli 
z dorobkiem 7 punktów. 
Następny mecz ligowy 
zagrają na wyjeździe z 
Wisłą II Gdańsk. 
Gryf Orlex II: S. 
Toruńczak – Bogucki, 
Białk, Malinowski, Kaleta, 
Tomecki, Michalak, Wicki, 
Wicon (Jakubczak 76’), 
Filipski (Wyszecki 79’), 
Rompca (Kepka 65’).

Łukasz Nowaczyk

Podzielili się 
punktami
W niedzielne przedpołudnie na wejherowskim 
Wzgórzu Wolności swój kolejny mecz w B klasie 
zagrał młody zespół Gryfa Orlex Wejherowo II.
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Zacięta walka piłkarzy Gryfa Orlex Wejherowo w obronie.
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05:05     Uwaga! - magazyn
05:25     Telesklep
06:25     Hej-nał show - pr. rozrywkowy
07:25     Fabryka Gry - pr. interaktywny
08:00     Na Wspólnej - serial obyczajowy
08:30     Dzień dobry - magazyn
11:00     Proste zycie - serial, USA `03
12:05     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
13:05     Superniania - reality show
14:05     W-11 Wydział Śledczy - serial
14:45     Detektywi - serial dokumentalny
15:15     Agenci NCIS 
 - serial sensacyjny, USA
16:15     Rozmowy w toku - talk show
17:25     Sąd rodzinny - serial dokumentalny
18:25     Detektywi - serial
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:50     Uwaga! - magazyn reoprterów
20:10     Na Wspólnej - serial, Polska
20:45     W-11 Wydział Śledczy - serial
21:30     Włoska robota - fi lm sensacyjny,  
 Wlk. Bryt. 2003. Wenecja,  
 John Bridger rozmawia przez  
 telefon ze Stellą, swoją córką,  
 obiecując jej, że po raz ostatni  
 podejmuje się ryzykownej 
 roboty. Wkrótce potem   
 spotyka się z Charliem,   
 który zleca mu zaplanowane  
 przez siebie zadanie. 
23:40     Twarzą w twarz - serial
00:40     Multikino - mag. fi lmowy
01:05     Uwaga! - magazyn
01:25     Wrzuć na luz - pr. rozrywkowy

05:55     W labiryncie - serial
06:50     Telezakupy
07:10     Niezwykły świat natury - serial dokum.
07:40     Przygody Goździka Ogrodnika
  - serial animowany
08:00     Pytanie na śniadanie 
10:10     Porannik Dwójki 
10:20     M jak miłość - serial 
11:10     Święta wojna - serial komediowy
11:45     Córki McLeoda - serial, Australia 
12:35     Koło fortuny - teleturniej
13:10     Spartakus - kulisy legendy
14:05     Statek miłości - telenowela, USA
15:00     Dla niesłyszących - Pogoda na piątek
16:00     Pojedynek nie na żarty 
 - widowisko rozr.
16:50     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
21:40     Dr House - serial obyczajowy
22:25     Czas honoru - felieton;
22:30     Warto rozmawiać
23:25     Magazyn kryminalny 997
  - Michała Fajbusiewicza
23:55     Woda butelkowana
  - fi lm dokumentalny
00:30     Panorama
00:50     Czy świat oszalał?
  - Moja córka terrorystka

06:00     Kawa czy herbata? 
07:50     Leksykon PRL - felieton
08:00     Wiadomości, Pogoda
08:15     Kwadrans po ósmej
08:35     Baranek Shaun -serial anim.
08:45     Jedynkowe Przedszkole
09:10     Owocowe ludki - serial
09:45     Zaopiekuj się mną - serial 
10:25     300 % normy - teleturniej
11:00     Kuchnia z Okrasą - mag.
11:25     W-skersi - magazyn
12:00     Wiadomości
12:20     Europa bez miedzy
12:40     Plebania - telenowela 
13:05     Klan - telenowela 
13:35     Jaka to melodia?
14:00     Śladami ks. Michała  
 Sopoćki
14:30     My Wy Oni - magazyn
15:00     Wiadomości, Pogoda
15:10     Formaty BBC
16:05     Moda na sukces - serial 
16:55     Encyklopedia Solidarności
17:00     Teleexpress
17:20     Celownik - magazyn
17:30     Klan - telenowela 
18:00     Jaka to melodia?
18:30     Plebania - telenowela 
18:50     300 % normy - teleturniej
18:55     Wieczorynka
19:30     Wiadomości
20:20     Zagubieni IV - serial
22:00     Sprawa dla reportera
22:40     Zmruż oczy - fi lm obycz.

06:00     Kawa czy herbata?
07:50     Leksykon PRL - felieton
08:00     Wiadomości,  Pogoda
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 komediowy
10:55     Sześciolatki w szkole - cykl
11:25     Pora na doktora - magazyn
11:40     Telezakupy
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes - magazyn
12:25     Tak jak w Unii
12:40     Plebania - telenowela 
13:05     Klan - telenowela 
13:30     Relacja z Greckokatolickiej  
 Liturgii
14:25     Ktokolwiek widział, ktokol 
 wiek wie...
15:00     Wiadomości, Pogoda
15:10     Formaty BBC
16:05     Moda na sukces - serial 
16:50     Encyklopedia Solidarności
17:00     Teleexpress
17:20     Celownik - magazyn
17:35     Klan - telenowela
18:00     Jaka to melodia?
18:30     Plebania - telenowela
18:55     300 % normy - teleturniej
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości
20:20     Nowa zasadzka - komedia  
 kryminalna, USA `93
22:10     Misja specjalna 
 - mag. śledczy
22:45     Urodzeni do latania 
 - fi lm dokumentalny

 

06:00     W labiryncie 
 - serial
07:00     Telezakupy
07:20     Spotkanie ze Stwórcą 
 - reportaż
07:40     Przygody Goździka Ogrodnika 
 - serial animowany 
08:00     Pytanie na śniadanie
10:25     M jak miłość 
 - serial 
11:20     Codzienna 2 m. 3 
 - serial komediowy 
11:50     Córki McLeoda 
 - serial, Australia 
12:45     Harry i Hendersonowie 
 - serial 
13:10     W mateczniku pandy
  - fi lm dokumentalny
14:15     Statek miłości - telenowela
15:10     Dla niesłyszących - M jak miłość 
16:05     Dzieciaki górą - teleturniej
16:55     Sophie - serial obyczajowy
17:30     Przygody Tarzana 
 - serial przygodowy
17:55     Sport Telegram
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
18:55     Koło fortuny - teleturniej
19:30     Kocham Kino - magazyn fi lmowy
20:05     Barwy szczęścia - serial obyczajowy 
20:40     M jak miłość - serial 
21:35     Kulisy serialu „M jak miłość” 
21:45     Magazyn Ekspresu Reporterów
22:20     Dziewczyna marzeń 
 - fi lm obyczajowy, Hiszpania
00:30     Panorama
00:50     Cudowni chłopcy 
 - fi lm, USA 2000
02:45     Zakończenie programu

06:00     Kawa czy herbata? 
07:50     Leksykon PRL
08:00     Wiadomości,  Pogoda
08:15     Kwadrans po ósmej
08:35     Krówka Mu Mu - serial
08:40     Domisie - pr. dla dzieci
09:15     Atlantis High - serial
09:45     Zaopiekuj się mną - serial 
10:30     300 % normy - teleturniej
11:05     Rok w ogrodzie
11:25     Zapytaj prawnika - magazyn
11:40     Telezakupy
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes - magazyn
12:20     Siła z natury - magazyn
12:40     Plebania - telenowela
13:05     Klan - telenowela 
13:35     Jaka to melodia? 
14:00     Zwierzęta świata - fi lm dok
14:30     Raj - magazyn
15:00     Wiadomości, Pogoda
15:10     Formaty BBC
16:00     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 - teleturniej
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości
20:20     Urwany fi lm - dramat
22:00     Bronisław Wildstein przed- 
 stawia - talk show

05:55     W labiryncie - serial, Polska
06:50     Telezakupy
07:05     Niezłomni - cykl reportaży
07:15     Znaki czasu - magazyn
07:40     Przygody Goździka Ogrodnika 
 - serial animowany 
08:00     Pytanie na śniadanie
10:20     M jak miłość - serial 
11:10     Święta wojna - serial komediowy 
11:45     Córki McLeoda - serial obyczajowy
12:30     Koło fortuny - teleturniej
13:05     Wyspy do wynajęcia 
 - fi lm dokumentalny, USA
14:00     Statek miłości - telenowela 
14:55     Dla niesłyszących - M jak miłość
15:55     Orzeł czy reszta - talk show
16:55     Sophie - serial obyczajowy, Niemcy 
17:25     Przygody Tarzana 
 - serial przygodowy
17:55     Sport Telegram
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
18:55     Jeden z dziesięciu 
 - teleturniej
19:30     Wideoteka dorosłego człowieka 
20:05     Barwy szczęścia 
 - serial obyczajowy
20:40     Fuks - komedia sensacyjna, Polska
22:15     Ocalić Emily 
 - dramat, Kanada 2004
00:30     Panorama
00:50     As i dama
  - fi lm, USA 2005)
02:15     Smaczne Go! - magazyn kulinarny
03:05     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     Międzynarodowy Turniej Tańca  
 CINCIN Polish Cup
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     Międzynarodowy Turniej Tańca  
 CINCIN Polish Cup 
16.00     Idiotki nie idą do nieba – serial  
 meksykański
18.00     Lalola – serial komediowy  
19.00     Happy Hour – informacyjny program  
 rozrywkowy
20.00     W matni – dramat USA, 1999; reż.:  
 Jonathan Kaplan; wyst.: Claire  
 Danes, Kate Beckinsale, Bill  
 Pullman, Jacqueline Kim, Lou  
 Diamond Phillips
22.10     Revenger’s Comedies 
00.10     Happy Hour – informacyjny program  
 rozrywkowy
01.10     Beneath Loch Ness - thriller USA,  
 2001; reż.: Chuck Comisky;  
 wyst.: Patrick Bergin, Lysette  
 Anthony, Adria Dawn, Brian  
 Wimmer, Chris Taaffe, David  
 Andriole, Dick Stilwell, James  
 MacPherson
03.10     Wydarzenia, Sport, Pogoda 
03.45     Muzyczne listy – magazyn muzyczny 

05.00     Dekoratornia – magazyn 
05.20     cruZer Sport:eX
05.45     Muzyczne listy – magazyn muzyczny 
06.55     TV Market
07.30     Kasa Na Bank 
 – program interaktywny
08.30     Międzynarodowy Turniej Tańca  
 CINCIN Polish Cup 
09.30     Idiotki nie idą do nieba 
 – serial meksykański
11.30     Lalola – serial komediowy
12.30     Happy Hour – informacyjny 
 program rozrywkowy
13.30     Kinomaniak – magazyn fi lmowy
14.00     Wygraj fortunę - teleturniej
15.00     Międzynarodowy Turniej Tańca  
 CINCIN Polish Cup
16.00     Idiotki nie idą do nieba 
 – serial meksykański
18.00     Lalola – serial komediowy
19.00     Happy Hour – informacyjny program  
 rozrywkowy
20.00     Beneath Loch Ness – thriller  USA,  
 2001; reż.: Chuck Comisky;  
 wyst.: Patrick Bergin, Lysette  
 Anthony, Adria Dawn, Brian  
 Wimmer, Chris Taaffe
22.05     Na szczycie świata
00.10     Happy Hour – informacyjny program  
 rozrywkowy
01.10     mała Czarna – talk show
02.10     Wydarzenia, Sport, Pogoda
02.50     Muzyczne listy – magazyn muzyczny 
03.45     Drogówka – magazyn policyjny 
04.10     Komenda – magazyn policyjny 

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     Międzynarodowy Turniej Tańca  
 CINCIN Polish Cup
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 rozrywkowy
20.00     Suma wszystkich strachów – thriller 
 USA/Niemcy, 2002; reż.:  
 Phil Alden Robinson; wyst.: Ben 
 Affl eck, Morgan Freeman,  
 James Cromwell, Bruce McGill,  
 Ken Jenkins, Liev Schreiber,  
 Philip Baker Hall
22.30     KŁAMCZUCH 
 –  program rozrywkowy
23.30     Geneza – serial sensacyjny 
00.35     mała Czarna – talk show 
02.30     Wydarzenia, Sport, Pogoda
03.10     Muzyczne listy – magazyn muzyczny 

05:15     Wstawaj! Gramy!, odc.658
06:00     Żar młodości, odc.17
07:00     TV Market
07:15     Wielka Wygrana, odc.337
08:00     Poranek z POLSAT NEWS, odc.17
09:00     Miodowe Lata, odc.77
10:00     Rodzina zastępcza, odc.173
11:00     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.66
11:30     Samo życie, odc.1141
12:00     Obrońca, odc.17
13:00     Fabryka gwiazd -Akademia EXTRA,  
 odc.2
14:00     Pierwsza miłość, odc.752
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.67
15:15     Świat według Bundych, odc.187
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.1180
16:40     Miodowe Lata, odc.78
17:30     Fabryka gwiazd, odc.2
18:00     Pierwsza miłość, odc.753
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1142
20:00     MEGA HIT - Ja, szpieg; USA,  
 2002; r. Betty Thomas; w. Ed- 
 die Murphy, Owen Wilson,  
 Famke Janssen, Malcolm 
 McDowell, Gary Cole. Zwa- 
 riowana komedia przygodowa  
 z Eddiem Murphym i Owenem  
 Wilsonem w rolach głównych. 
22:00     Studio Lotto
22:15     Sypiając z wrogiem; USA, 1991;  
 r. Joseph Ruben; w. Julia Roberts,  
 Patrick Bergin, Kevin Anderson

05:15     Wstawaj! Gramy!, odc.659
06:00     Żar młodości, odc.18
07:15     Wielka Wygrana, odc.338
07:30     TV Market
08:00     Poranek z POLSAT NEWS, odc.18
09:00     Miodowe Lata, odc.78
10:00     Rodzina zastępcza, odc.174
11:00     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.67
11:30     Samo życie, odc.1142
12:00     Obrońca, odc.18
13:00     Fabryka gwiazd - Akademia EXTRA,  
 odc.3
14:00     Pierwsza miłość, odc.753
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.68
15:15     Świat według Bundych, odc.188
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.1181
16:40     Miodowe Lata, odc.79
17:30     Fabryka gwiazd, odc.3
18:00     Pierwsza miłość, odc.754
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1143
20:00     Słoneczny patrlol Ani mru mru
21:00     Pierwsze 20 milionów; USA, 2002;  
 r. Mick Jackson; w. Adam Gar- 
 cia, Anjul Nigam, Ethan Suplee,
22:00     Studio Lotto
23:15     Daleko od noszy, odc.153
23:45     Ranking Gwiazd, odc.5
00:15     Ranking Gwiazd, odc.6

05:15     Wstawaj! Gramy!, odc.660
06:00     Żar młodości, odc.19
07:15     Wielka Wygrana, odc.339
07:30     TV Market
08:00     Poranek z POLSAT NEWS, odc.19
09:00     Miodowe Lata, odc.79
10:00     Rodzina zastępcza, odc.175
11:00     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.68
11:30     Na kocią łapę, odc.6
12:00     Obrońca, odc.19
13:00     Fabryka gwiazd - Akademia EXTRA,  
 odc.4
14:00     Pierwsza miłość, odc.754
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.69
15:15     Świat według Bundych, odc.189
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.1182
16:30     Miodowe Lata, odc.80
17:30     Fabryka gwiazd, odc.4
18:00     Pierwsza miłość, odc.755
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Na kocią łapę, odc.7
20:00     Tylko miłość, odc.42
21:00     Bliżej; USA, 2004; r. Mike Nichols;  
 w. Natalie Portman, Nick Hobbs,  
 Law Jude, Julia Roberts
22:00     Studio Lotto
23:15     Dorota Gawryluk - Konfrontacje
00:15     Sopot TOPtrendy Festiwal 2008 

05:05     Uwaga! - magazyn
05:25     Telesklep
06:25     Hej-nał show - prr. rozrywkowy
07:25     Fabryka Gry - pr. interaktywny
08:00     Na Wspólnej - serial obyczajowy
08:30     Dzień dobry TVN 
11:00     Zostań top modelką - reality show 
12:05     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
13:05     Milionerzy - teleturniej
14:05     W-11 Wydział Śledczy - serial
14:45     Detektywi - serial dokumentalny
15:15     Agenci NCIS - serial sensacyjny 
16:15     Rozmowy w toku - talk show
17:25     Sąd rodzinny - serial dokumentalny
18:25     Detektywi - serial dokumnetalny
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:50     Uwaga! - mag. reporterów
20:10     Na Wspólnej - serial obyczajowy
20:45     W-11 Wydział Śledczy 
 - serial dokumentalny
21:30     Twarzą w twarz - serial
22:30     Kuba Wojewódzki - talk show
23:30     Dexter - serial kryminalny, USA
 Zabójca z samochodu chłodni  
 na miejscu zbrodni zostawia  
 Dexterowi wiadomość,   
 przywołująć tym samym  
 wspomnienia z dzieciństwa.  
 Policjanci próbują ustalić  
 przyczyny zagadkowego  
 działania seryjnego zabójcy, o 
 których wie tylko Dexter.  
 Sierżant Doakes ma kłopoty.
00:40     Szkoła Auto - inne
01:00     Siłacze - Strongman
02:05     Uwaga! 
 - magazyn
02:25     Wrzuć na luz - pr. rozryw.
03:25     Telesklep

05:05     Uwaga! - mag. reporterów
05:25     Telesklep
06:25     Hej-nał show - pr. rozrywkwoy
07:25     Fabryka Gry - pr. interaktywny
08:00     Na Wspólnej - serial, Polska
08:30     Dzień dobry TVN - magazyn
11:00     Zmien swój styl - reality show
12:05     Sąd rodzinny - serial dokumentalny
13:05     Milionerzy - teleturniej
14:05     W-11 Wydział Śledczy - serial
14:45     Detektywi - serial fabularno 
 - dokumentalny
15:15     Agenci NCIS 
 - serial sensacyjny, USA 2004
16:15     Rozmowy w toku - talk show `08
17:25     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
18:25     Detektywi - serial
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:50     Uwaga! - magazyn reporterów
20:10     Na Wspólnej - serial obyczajowy
20:45     W-11 Wydział Śledczy 
 - serial dokumentalny
21:30     You can dance - Po prostu tańcz!
22:30     Oszukać przeznaczenie II - fi lm  
 horror, USA 2003
 W pierwszej części fi lmu, gru- 
 pa przyjaciół w ostatniej chwili  
 rezygnuje z lotu nr 180, gdyż  
 jedno z nich ma przeczucie, że 
 maszyna wybuchnie. Nie mylą  
 się - samolot zaraz po starcie  
 staje w płomieniach. 
00:25     Red Bull X-Fighters Warszawa.  
 Pożegnanie Stadionu X-Lecia
01:20     Superwizjer - magazyn
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