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DNI KULTURY POWIATU WEJHEROWSKIEGO STR. 5

Program  Omega Mission Hills World 
Cup European Qualifi er:

Sobota 27.09.2008
III runda Omega Mission Hills World Cup 
European Qualifi er
10:30-18:00 Piknik golfowy - catering, 
plac zabaw dla dzieci, ślizgawka, zamek 
do skakania, hostessy „wróżki” i maskotka 
tygrysek
10:30 Akademia golfa dla chętnych widzów
11:00 Start imprezy dla widzów – catering i 
plac zabaw dla dzieci
17.00 Koncert zespołu jazzowego Take 
It Easy
18:00 Koncert Moniki Brodki
Niedziela 28.09.2008
IV runda Omega Mission Hills World Cup 

European Qualifi er
10:30 Początek imprezy dla widzów
10:30 - 11.00 Zespół Rema Band 
11.00 - 11.30 Konkursy i prowadzenie 
Radio Gdańsk
11.30 - 12.00 Zespół Rema Band 
11:30 - 13:00 Akademia golfa dla widzów 
cz. I
12.00 - 12.30 Konkursy i prowadzenie 
Radio Gdańsk
12.30 - 13.00 Zespół Rema Band 
13:00 „Open Driving range” Akademia 
golfa dla wszystkich cz.II
13.30 - 14.30 Pokaz iluzji 
15.00 Zespół jazzowy Take It Easy 
16:15 Ceremonia wręczenia nagród na 18. 
green’ie 
16.30 Koncert Reni Jusis 

GOLFOWE 
MISTRZOSTWA
W dniach od 24 do 28 września br. na polu golfowym Sierra Golf Club 
w Pętkowicach koło Wejherowa odbywają się I Europejskie Kwalifi kacje 
Mistrzostw Świata w golfi e.
Jest to jedna z największych 
imprez golfi arskich w Euro-
pie i największa w Polsce. 
Na turniej do Wejherowa 
przyjechali czołowi gracze 
Europy reprezentujący golf 
na najlepszym poziomie, 
aby walczyć o prawo udzia-
łu w mistrzostwach świa-
ta, które odbędą się później 
w Chinach. Dla mieszkań-
ców powiatu wejherowskie-
go jest to doskonała okazja 
do zobaczenia gry w gol-
fa na światowym poziomie. 

Zainteresowani będą mieli 
możliwość zobaczenia po-
bliskiego pola golfowego 
oraz uczestnictwa w róż-
nych atrakcjach. Organiza-
torzy zaplanowali bowiem 
w dniach 27-28 września br. 
(sobota-niedziela) w godzi-
nach od 9 do 18 uruchomie-
nie bezpłatnej komunikacji 
autobusowej na trasie Dwo-
rzec Główny PKP Wejhero-
wo - Sierra Golf Club Pęt-
kowice.                   
                                    (DD) 

Profesjonalne studio 
nagraniowe

Na terenie Wejherowa 
działa od kilku miesięcy 
profesjonalne studio nagrań. 
Z pewnością jest to szansa 
dla wielu istniejących u nas 
kapel, które bardzo chciałyby 
nagrać swoje utwory i być 
może zostać zauważonym nie 
tylko w naszym powiecie. 
Pan Andrzej Jaryczewski, 
właściciel studia, od wielu lat 
zajmuje się muzyką, od razu 
dało się zauważyć że to jego 
ogromna pasja.               str. 5

Święto chleba
Festyn Święto Chleba 
organizowane przez Akcje 
Katolicką i młodzież z 
orkiestry dętej „Fermata” 
w ogrodach Konwiktu 
przy parafi i p.w. św. Leona 
Wielkiego, wpisało się już do 
tradycji miejskich dożynek 
połączonych z pożegnaniem 
lata. 

str. 8

Odbył się XI 
Międzynarodowy Bieg 
Jakuba Wejhera oraz XIII 
Ogólnopolski Bieg Strażaków. 
W zawodach uczestniczyli 
członkowie stowarzyszeń 
sportowych, ognisk TKKF, 
uczniowie szkół oraz osoby 
niezrzeszone.                   str. 9

XI Bieg Wejhera
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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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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)

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

r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Wejherowskiego
informuje,

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

wykaz nr III/P/2008,

dotyczący nieruchomości – położonej w Wejherowie przy ul. 
Narutowicza – działki nr 254/4 i 345/4 obr. 7 – stanowiącej  
własność Powiatu Wejherowskiego, przeznaczonej do 
sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

Wykaz wywieszono na okres od dnia 19.09.2008 r. do dnia 
10.10.2008 r.

OGŁOSZENIE

Kronika SM w Rumi

Kosze przed sklepami
Trwa akcja SM „Kosz przed każdym sklepem”, która  
dotyczy kontroli placówek handlowych. Oprócz 
obowiązkowego kosza na śmieci przed sklepem strażnicy 
sprawdzają wszystkie inne wymogi stawiane przez 
prawo, a wpisane w kompetencje SM -  legalność wag, 
uwidocznienie cen, koncesję na alkohol, umieszczenie 
tabliczek „Alkohol szkodzi zdrowiu” i „Osobom do 
lat 18 alkoholu nie podajemy” w widocznym miejscu, 
Umieszczenie w witrynie sklepu imienia i nazwiska i 
numeru telefonu jego właściciela oraz przestrzeganie 
przepisów przeciwpożarowych.

Gruz na drogach
W minionym tygodniu strażnicy miejscy trzykrotnie 
interweniowali w przypadkach wysypywania gruzu 
na drogi. Na ul. Lotników mężczyzna „naprawiający 
w ten sposób nawierzchnią został ukarany mandatem. 
Tego samego dnia ktoś powiadomił dyżurnego SM, 
że mężczyzna wywozi gruz na ulicę Czarneckiego. W 
czasie kontroli okazało się jednak, że wysypujący gruz 

uzyskał z Urzędu Miasta odpowiednie zezwolenie. Nie 
udało się natomiast złapać sprawcy wysypania gruzu na 
ulicę Sopocką.

Złomiarze w akcji
Kilkanaście minut potrzebowali złomiarze by ukraść 
furtkę z posesji OPEC-u przy ul. Dąbrowskiego. 
Pracownicy OPEC przyjechali zrobić swego obiektu by 
dokonać odczytu na urządzenia pomiarowych. Kiedy po 
niedługim czasie wyszli okazało się, że zginęła furtka. 
Powiadomili SWM, jednak pomimo natychmiastowego 
przyjazdu na miejsce i penetracji terenu sprawców nie 
udało się złapać.

Nieuwaga
Poważnymi potłuczeniami skończyła się nieuwaga 
wysiadającej z samochodu pasażerki, która otworzyła 
drzwi tuż przed jadącą chodnikiem rowerzystką. Kobieta 
w wyniku uderzenia w drzwi spadła z roweru i potłukła 
się dotkliwie. Kierowca i wspomniana pasażerka 
zaopiekowali się poszkodowaną. Wezwali na miejsce 
pogotowie i SM

(zebrał ajg)

W tym roku trasa wyścigu 
nie będzie przebiegać przy 
kortach tenisowych. Lecz 
została przeniesiona na te-
reny leśne za hotelem Bli-
za. Na płycie boiska będzie 
mieściło się biuro zawodów 
oraz parking dla samocho-
dów zawodników.
Wyścigi przewidziane są w 
czterech kategoriach wie-
kowych: Młodzik od 10 
do 14 lat (dwa okrążenia – 
3,4 km), Junior od 15 do 18 
lat (3 okrążenia chłopcy – 
11,1km i 2 okrążenia dziew-
czynki – 7,4km), Elita od 19 
do 3o lat (5 okrążeń męż-
czyźni – 18,5 km i 4 okrąże-

nia kobiety – 14,8km), Ma-
sters od 31 roku w wzwyż 
(4 okrążenia mężczyźni – 
14,8km i 3 okrążenia kobie-
ty – 11,1 km).
W wyścigu może wziąć 
udział każdy kto wypełni 
kartę zgłoszeniową (opu-
blikowaną na stronie inter-
netowej: www.wtc.wejher.
pl), uiści opłatę wpisową w 
wysokości 15zł oraz posia-
da kask ochronny.
Wszyscy uczestnicy X 
WWRG wezmą udział w lo-
sowaniu głównych nagród, 
którymi są skuter Zipp oraz 
dwa rowery marki Kross.

(SU)

Górskie demony prędkości
Już po raz dziesiąty odbędzie się Wejherowski 
Wyścig Rowerów Górskich organizowany przez 
Wejherowskie Towarzystwo Cyklistów. 

Kronika SM w Rumi

Od piątku do piątku
Piątek 26.09.2008 r.
11.00 spektakl „Piękna i Bestia” - Gdynia, Teatr Muzyczny
18.00 Forum Animatorów Kultury - Rumia, DK Janowo
Sobota 27.09.2008 r.
9.45 mistrzostwa szachowe - Gdynia, YMCA (ul. Żeromskiego)
12.00 spotkanie piszących po kaszubsku - Wejherowo, muzeum
12.00 spektakl „Piękna i Bestia” - Gdynia, Teatr Muzyczny
17.00 promocja poetów powiatu - Rumia, MDK, ul. Mickiewicza 19
Niedziela 28.09.2008 r.
10.30 koncert pieśni maryjnej - Kielno, kościół parafi alny
11.00 koncert chóralny - Rumia, kościół NMP WW
11.30 koncert religijnej pieśni chóralnej - Gniewino, kościół parafi alny
12.00 spektakl „Piękna i Bestia” - Gdynia, Teatr Muzyczny
16.00 Salon Muzyczny - Rumia, DK Janowo
17.00 pokazy tańca zespołowego - Rumia, MOSiR
19.00 koncert dżezu amerykańskiego - Gdynia, klub „Pokład”
Środa 1.10.2008 r.
18.00 spotkanie młodych literatów kaszubskich - Wejherowo, biblioteka
Czwartek 2.10.2008 r.
8.00 turniej szachowy - WCK
18.00 spotkanie z pisarzem E. Szczesiakiem - Rumia, biblioteka
Piątek 3.10.2008 r.
9.00 turniej szachowy, dzień drugi - WCK
17.00 spotkanie z pisarzem St. Jankem - Choczewo, biblioteka

REKLAMA



3Piątek, 26 września 2008 r.                            Aktualności

REKLAMA

REKLAMA

To klasyczny melodramat 
osadzony w realiach ra-
dzieckiej Legnicy lat 60. 
ubiegłego stulecia, opowia-
dający o zakazanej miłości 
Rosjanki i Polaka. Aż pięć 
nagród, w tym za najlepszą 
reżyserię, zdjęcia i muzykę 
otrzymał fi lm Małgorzaty 
Szumowskiej - „33. sceny 
z życia”. Wielkim objawie-
niem festiwalu był niewąt-
pliwie Jacek Bławut i jego 
obraz „Jeszcze nie wieczór” 
(Srebrne Lwy) - po mi-
strzowsku zrealizowana  hi-

storia pensjonariuszy Domu 
Aktora Weterana w Skoli-
mowie z plejadą seniorów 
polskiego kina Ireną Kwiat-
kowską, Danutą Szafl arską, 
Witoldem Grucą, Romanem 
Kłosowskim i Janem No-
wickim w roli głównej.
Poza małymi wyjątkami „fi -
nałowa” szesnastka fi lmów 
konkursu głównego repre-
zentowała wysoki poziom 
artystyczny. Wiele z poka-
zanych obrazów ma duże 
szanse na dystrybucję mię-
dzynarodową. Gości za-

granicznych zainteresowa-
ły: „Mała Moskwa” Wal-
demara Krzystka, „Bracia 
Karamazow” Petra Zelen-
ki, „Drzazgi” Macieja Pie-
przycy, „33 sceny z życia” 
Małgorzaty Szumowskiej, 
„Jeszcze nie wieczór” Jac-
ka Bławuta i „Rysa” Micha-
ła Rosy. 
Tegoroczny festiwal cieszył 
się bardzo wielkim powo-
dzeniem o czym świadczy 
blisko 2,5 tys. przybyłych 
gości. Organizatorzy wy-
dali 1800 identyfi katorów 

i 600 zaproszeń, które pra-
wie w 100 procentach zo-
stały one wykorzystane, co 
oznacza, że do Gdyni w tym 
roku przyjechało ponad dwa 
tysiące osób. Na większości 
projekcji fi lmów konkursu 
głównego, które odbywały 
się w Teatrze Muzycznym 
i siedmiu salach kompleksu 
Silver Screen były komplety 
widzów. Gościem festiwa-
lu była m. in. Irena Kwiat-
kowska, która 17 września 
ukończyła... 96 lat!

(ANGO)

ZŁOTE LWY ZA MELODRAMAT
Jury konkursu głównego tegorocznego festiwalu przyznało główne laury fi lmowi „Mała 
Moskwa” w reżyserii Waldemara Krzystka. 

Waldemar Krzystek - zdobywca Grand Prix 33. FPFF odbiera z rąk 
ministra Bogdana Zdrojewskiego Złote Lwy za obraz „Mała Moskwa” 

UWAGA: Dla naszych Czytelników, którzy 
w poniedziałek 29 września  zadzwonią 
pomiędzy godz. 11.00 a 11.30 do naszej 
redakcji na numer 0-58 / 736-16-92 mamy 
upominki - 3. katalogi 33. Festiwalu Polskich 
Filmów Fabularnych w Gdyni.
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W tej sytuacji cieszyć musi 
zarówno rodziców, jak i 
władze samorządowe po-
wstawanie przedszkoli pry-
watnych. Zgodnie z przepi-
sami, przedszkola prywatne 
powinny otrzymać na swe 
utrzymanie dotację z bu-
dżetu miasta w wysokości 
75 % kosztów przedszkola 
samorządowego, miejskie-
go. A więc przedszkola pry-
watne kosztują miasto mniej 
o 25 %. Powinny otrzymać, 
ale czy otrzymują? Zapy-
taliśmy właścicielkę jedne-
go z przedszkoli, od kiedy 
jej przedszkole działa i czy 
otrzymała dotację z miasta. 
Okazało się, że przedszko-
le działa od lutego tego roku 
ale dotację ma otrzymać do-
piero od stycznia 2009 roku. 
Skąd taka zwłoka?  Bo do-
piero wówczas pieniądze 
będą w budżecie  miasta. 
Urzędnicy powołują się na 
zapisy ustawy o systemie 
oświaty i bezradnie rozkła-
dają ręce.  Jak więc działa-
ją przedszkola bez dotacji 
z miasta od lutego do grud-
nia? Różnie. Biorą kredyt, 

zadłużają  się. Jest im cięż-
ko. Ale nie wszystkim. Jest 
takie przedszkole prywat-
ne, które dostanie dotację w 
czasie trwania roku budże-
towego. Z dniem 31 sierpnia 
miasto zlikwidowało Przed-
szkole Samorządowe Nr 4 
na Os. 1000-lecia. W tym 
obiekcie z dniem 1 września 
powstało przedszkole pry-
watne. Zgodnie z dotych-
czasową praktyką dotację na 
działalność powinno dostać 
jak wszystkie inne przed-
szkola prywatne dopiero w 
styczniu przyszłego roku. 
Tymczasem na ostatniej se-
sji Rady Miasta  zabezpie-
czono w budżecie pieniądze 
na jego działalność od wrze-
śnia do grudnia w wysoko-
ści prawie 170 tysięcy zło-
tych. W mieście mówi się, 
że tak mogło się stać tylko 
dlatego, że dyrektorką tego 
nowo sprywatyzowanego 
przedszkola jest osoba, któ-
ra kandydowała na  radną  
miejską z listy prezydenta 
„Wolę Wejherowo”. Może 
coś w tym jest?

Piotr Ruszewski

Wskazano przedstawi-
ciela miasta do Powiato-
wej Rady Zatrudnienia w 
Wejherowie – prezyden-
ta miasta Krzysztofa Hil-
debrandta. Pozytywnie za-
opiniowano nabycie nie-
ruchomości przez miasto 
od osób fi zycznych lokalu 
użytkowego nr 2 przy ul. 
Kusocińskiego 17, najem 
przez gminę lokali miesz-
kalnych z przeznaczeniem 
na podnajem dla osób i ro-
dzin uprawnionych do za-
warcia umów najmu loka-
li mieszkalnych i socjal-
nych, zamieszkałych w 
budynku przy ul. 12 Mar-
ca 226A i przebudowanej 
części budynku Sienkiewi-
cza 6 oraz wydzierżawienie 
nieruchomości stanowią-
cej własność miasta przy 
ul. Sobieskiego pod par-
king strzeżony przy Urzę-

dzie Skarbowym na okres 
do 13 maja 2018r. Przyzna-
no dotację na sfi nansowa-
nie prac konserwatorskich, 
restauratorskich lub robót 
budowlanych przy zabytku 
wpisanym do rejestru za-
bytków - kościoła Trójcy 
Świętej przy ul. Kościuszki 
2. Na sesji zaproponowa-
no rozpoczęcie realizacji 
kilku ważnych zadań wie-
loletniego planu inwesty-
cyjnego na lata 2008-2011, 
jak m.in.: I etap przebudo-
wy ul. Wałowej i terenów 
przyległych, dalszą budo-
wę ul. Necla i Staromłyń-
skiej oraz monitoring. W 
pakiecie projektów znala-
zła się też uchwała doty-
cząca rozpatrzenie wezwa-
nia do usunięcia narusze-
nia uprawnienia w trybie 
art.101 ustawy o samorzą-
dzie gminnym przez wła-

Równi i równiejsi
Nie jest tajemnicą, że w Wejherowie od kilku lat 
brakuje miejsc w przedszkolach. 

Wrześniowa sesja Rady Miasta
Na ostatniej XXVI sesji Rady Miasta Wejherowa pod obrady radnych trafi ły uchwały m.in. o  zmia-
nach w budżecie miasta i w Statucie Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”. Przyjęto 
utworzenie Funduszu Zdrowotnego z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrud-
nionych w placówkach oświatowych, określono liczbę 10 nowych licencji przewozu osobowego tak-
sówkami, przeznaczonych do wydania w 2009 r.

ścicieli sklepów w sprawie 
dni i godzin otwierania i za-
mykania placówek handlo-
wych. Również negatyw-
nie zaopiniowano lokaliza-
cję salonu gier na automa-
tach przy ul. Stefczyka 17a. 
Pod koniec zawarto poro-
zumienie między miastem 
Wejherowo a gminą Wej-
herowo, dotyczącego reali-
zacji obowiązku szkolnego 
i rocznego obowiązkowego 
przygotowania przedszkol-
nego dla dzieci 6-letnich, 
które umożliwia określo-
nej grupie uczniów z obu 

gmin kontynuowanie nauki 
w szkole zlokalizowanej na 
terenie gminy sąsiedniej i 
najbliżej miejsca zamiesz-
kania. Wyniki sprawozda-
nia z kontroli użytkowania, 
hodowli i ochrony lasów, w 
tym obrotu drewnem w la-
tach 2004-2007 przedsta-
wiła Komisja Rewizyjna a 
prezes MZK złożył spra-
wozdanie z działalności 
fi rmy w I półroczy 2008 r. 
Protokół z obrad sesji Rady 
Miasta przyjęto przy 3 gło-
sach wstrzymujących się. 

(DD)
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Redakcja Expressu Powiatu 
Wejherowskiego sprawdzi-
ła jakie inwestycje zostały 
zrealizowane w tym roku, 
a jakie są jeszcze zaplano-
wane. I tak oto w poszcze-
gólnych gminach powiat 
wykonał następujące prace 
remontowe:
Gmina Wejherowo
- Paradysz – Góra – odci-
nek o dł. 1,4 km – nowa na-
wierzchnia z betonu asfal-
towego oraz uzupełnienie 
pobocza – koszt: ok. 530 
tys. zł., w tym wkład gminy 
180 tys. zł
- Kniewo – Wielka Piaśnica 
– Puck – odcinek o dł. 1,6 
km na trasie Warszkowo – 
Piaśnica – nowa nawierzch-
nia oraz uzupełnienie pobo-

cza
– koszt: ok. 480 tys. zł, w 
tym wkład gminy 180 tys.
- Gowino – przebudowa 
układu skrzyżowania przy 
szkole podstawowej, budo-
wa tzw. azylu dla pieszych 
oraz zatoki autobusowej – 
koszt ok. 514 tys. zł, w tym 
wkład gminy 204 tys. zł 
oraz 105 tys. zł otrzymane 
w ramach programu GAM-
BIT z Ministerstwa Infra-
struktury
Gmina Luzino
- Wyszecino – Tępcz - od-
nowiona nawierzchnia 
poprzez powierzchniowe 
utrwalenie na odcinku 1,6 
km (etap III) – koszt ok. 
468 tys. zł, w tym wkład 
gminy 145 tys. zł

Powiat wejherowski co roku stara się coraz więcej robić dla swoich mieszkańców. Pośród licznych 
inwestycji władze powiatu kładą duży nacisk m. in. na drogi, ich budowę oraz remont.

By jeździło się lepiej…

Część prac modern-
izacyjnych jest już 
zakończona. Remontu 
doczekał się oddział inter-
nistyczny oraz częściowo 
chorób płuc i gruźlicy. 
- Tam są dwa poziomy, 
pierwszy jest zrobiony w 
większości, na tyle na ile 
fi nanse nam pozwoliły - 
mówi Mirosław Klause, 
zastępca dyrektora ds. ek-
sploatacyjno - administra-
cyjnych wejherowskiego 
szpitala. - Modernizow-
any był również system 
sygnalizacji pożarowej. W 
ubiegłym roku w budynku 
głównym, a w tym roku w 

pawilonie, gdzie jest pedi-
atria oraz oddział chorób 
płuc i gruźlicy. 
Po raz pierwszy od lat 
70. w szpitalu gruntown-
ie naprawiany jest dach. 
- Zawsze był łatany, a 
teraz wszyst-
ko jest zdjęte 
i od nowa 
są położone 
dwie warstwy 
papy - mówi 
Mirosław Klause. 
W złym stanie była również 
okulistyka. Tam został 
wyremontowany gabinet 
zabiegowy i korytarz. - 
Płytki odpadały na potęgę, 

już nie było do czego ich 
przyklejać - przyznaje 
zastępca dyrektora. 
Pieniądze na remonty sz-
pital otrzymał od Urzędu 
Marszałkowskiego, który 
jest organem założycielskim 

placówki. Szpital dostał na 
wszystko 1 800 tysięcy 
zł, ale jak mówią władze, 
potrzebne jest jeszc-
ze więcej. - To za mało 
w stosunku do potrzeb. 

Lata zrobiły swoje i trze-
ba remontować oddziały. 
Poza tym zmieniają się 
wymagania, a przed nami 
duże potrzeby w zakre-
sie remontu bloku opera-
cyjnego - mówi Mirosław 
Klause. - Wspierają nas 
okoliczne fi rmy, pomagają 
m.in. w remoncie ortope-
dii. 
Remont tego oddziału 
właśnie trwa. Stawiane są 
dodatkowe ścianki, remon-
towane toalety i instalacje. 
Dzięki sponsorom będą 
nowe grzejniki i drzwi. - 
A może i okna - zaznacza 
zastępca dyrektora. - Mod-

ernizacja ortopedii potrwa 
do listopada. 
Co z pacjentami, gdy sz-
pital przez cały czas jest 
remontowany? - Nic nie 
wstrzymujemy, ewentual-
nie ograniczamy, a niektóre 
osoby odsyłamy do szpitala 
w Gdyni - mówi Mirosław 
Klause. - Nie ma większego 
problemu. Na oddziale in-
ternistycznym, gdy jedna 
część była remontowana 
to druga działała. Teraz w 
jednej cześci jest interna, a 
w drugiej ortopedia. 
Zakończenie odnawiania 
ortopedii nie oznacza jed-
nak koniec remontów w sz-

pitalu. Do minionej środy 
można było składać ofer-
ty w przetargu na remont 
chirurgii ogólnej. - Przetarg 
obejmuje wykonanie do-
kumentacji i późniejsze 
wykonanie prac - informu-
je szpital. - Zrobiona będzie 
cała lewa strona oddziału; 
sale oraz pomieszczenia 
pomocnicze, za wyjątkiem 
końcowych sal. nCo cieka-
we do przetargu zgłosiła się 
tylko jedna fi rma.  Niejako 
przy okazji niedawno wy-
mieniona została również 
część drogi pod samym sz-
pitalem.                  

 (TM) 

ORTOPEDIA W SZPITALU JEST JAK NOWA 
Kolejne oddziały są remontowane w wejherowskim szpitalu. Teraz przyszedł czas na ortopedię, a jeszcze w tym roku odnowiona zostanie chirurgia 
ogólna. - Żadnych zabiegów przez to nie wstrzymujemy - zapewnia szpital. 

“Pieniądze na remonty
 szpital otrzymał od Urzędu 

Marszałkowskiego”

Sekretarz Rady Powiatu, Marek Panek 
zapytany o sprawność takiego systemu, 
powiedział: „Współpraca z gminami na-
leżącymi do naszego powiatu układa się 
bardzo dobrze. Władze gmin ze zrozu-
mieniem zgodziły się na taki układ, gdyż 
z większości tych remontowanych dróg 
korzystają głównie mieszkańcy.” 

- Kniewo – Łebno – posze-
rzenie drogi powiatowej na 
odcinku o dł. 1,2 km, koszt 
ok. 169 tys. zł, w tym wkład 
gminy 65 tys. zł
Gmina Szemud
- Cząstkowo – Głazica – 
odnowa drogi (II etap) na 
odcinku o dł. 1,5 km, koszt 
ok. 539 tys. zł, w tym wkład 
gminy 180 tys. zł
Gmina Choczewo
- Lębork – Żelazno – odno-
wa nawierzchni na odcinku 
2 km, koszt ok. 689 tys. zł., 
w tym wkład gminy 270 tys.
- Ciekocino – Biebrowo 
– Kurowo – Przebędowo – 
odnowa nawierzchni na od-
cinku Biebrowo – Jackowo 
o dł. ponad 2 km, koszt ok. 
523 tys., w tym wkład gmi-
ny 170 tys.
Ponadto zostały wykonane 
inne drobne prace remonto-
we na terenie całego powia-
tu, łączny koszt tych prac to 
ok. 575 tys. zł
Łącznie od początku roku 
zbudowano i wyremonto-
wano około 11,3 km dróg 

powiatowych, łączny koszt 
wszystkich inwestycji to bli-
sko 4 miliony złotych.  
Na dzień dzisiejszy ku koń-
cowi dobiega odnowa na-
wierzchni drogi na trasie 
Rozłazino – Dzięcielec, 
długość remontowanej drogi 
to 1,7 km, a koszt całej in-
westycji to ok. 450 tys. zł, 
w tym 150 tys. zł to wkład 
Gminy Łęczyce. 
Powiat na ten rok zaplano-
wał jeszcze dwie inwestycje 
związane z  wykonaniem no-
wej nawierzchni na drogach 
powiatowych Żelazno – Lę-
bork (dł. ok. 500 m) oraz 
Linia – Tuczewo (dł. ok. 700 
m). 
Tego typu inwestycji byłoby 
z pewnością więcej jednak 
wszystko jak zwykle zależy 
od dostępnych funduszy. Z 
pewnością coraz więcej się 
buduje dzięki współpracy 
gmin z powiatem. Od trzech 
lat bowiem obowiązuje w 
naszym powiecie system 2:1 
(powiat:gmina).  

Ada Grzenkowicz

W jej ramach strażnicy 
kontrolują kierujących 
jednośladami i tzw. qu-
adami, a przede wszyst-
kim użytkowników mo-
torowerów i skuterów, 
ale także rowerzystów i 
motocyklistów. 
Uprzejmie informu-
ję, że Państwa syn Da-
mian w dniu 20.09.2008 
r. o godz. 18.50  popeł-
nił wykroczenie z art. 94 
kodeksu wykroczeń tj. pro-
wadził motorower nr rej... 
ulicą Wybickiego w Rumi 
bez wymaganych upraw-
nień (brak karty motorowe-
rowej) oraz przewoził osobę 
bez kasku. Ze względu na 
niepełnoletniość syn został 
pouczony z wpisem do bazy 
danych Straży Miejskiej w 
Rumi (gdyby miał 17 lat 
otrzymałby mandat karny). 
Proszę o surową rozmowę 
pouczającą z synem, po-
nieważ jego poczynania na 
drodze w opisany sposób 
i bez uprawnień mogą do-
prowadzić do trudnych do 
przewidzenia następstw, w 
tym jego utraty zdrowia, a 
nawet życia lub utraty zdro-
wia lub życia innych osób 
– listy takiej treści wysyła 
komendant Roman Świr-
ski do rodziców łamiących 
przepisy młodocianych mo-
torowerzystów i kierowców 
skuterów.
- Mam nadzieję – mówi ko-
mendant, że większość ro-
dziców potraktuje sprawę 
poważnie i będzie starała 
się uświadomić swym zmo-
toryzowanym pociechom 
jakie mogą być skutki ich 
lekkomyślności i braku wy-
obraźni. Zapobiec to może 

Komendant listy pisze
Kilkanaście listów do rodziców małolatów 
kierujących motorowerami i skuterami napisał 
komendant rumskiej SM w ramach akcji „Skuter”, 
która trwa od dwóch tygodni. 

tragicznym często konse-
kwencjom. 
Z prowadzonej przez dwa 
tygodnie trwania akcji sta-
tystyki wynika, że blisko 
90 procent skontrolowa-
nych prowadzi skutery i 
motorowery, bez wymaga-
nych uprawnień. Zdarzają 
się przypadki braku badań 
technicznych, a nawet po-
jazdy nie zarejestrowane. 
Prawdziwą plagą jest jazda 
bez kasku.
Kierowcy pojazdów o po-
jemności do 50ccm mogą 
liczyć się z tym, że straż-
nicy sprawdzą czy nie zo-
stała zdjęta blokada ogra-
niczająca prędkości do 50 
km / h. Strażnicy obserwują 
też, czy motorowerzyści po-
ruszają się zgodnie z prze-
pisami ruchu drogowego. 
Przy okazji czujnym okiem 
wspomaganym przez foto-
radar strażnicy obejmą też 
motocyklistów, szczególnie 
tych jeżdżących z nadmier-
ną prędkością.
- Ponieważ motocykle mają 
tablicę rejestracyjną z tyłu, 
fotoradar przestawiamy na 
funkcję „odjeżdżający po-
jazd”Pozwoli to na skon-
trolowanie prędkości jazdy 
„ścigaczy”. 

(ANGO)
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Terminy odbioru odpadów 
zostały dostosowane do dni 
wyznaczonych na odbiór 
odpadów segregowanych 
przez fi rmę, z którą miesz-
kaniec ma podpisaną umo-
wę na odbiór odpadów ko-
munalnych. Niepotrzebne 
sprzęty należy wystawić 
w sposób nie utrudniają-
cy ruchu pieszym i pojaz-

dom. Jednocześnie zwraca 
się uwagę, iż zbiórka od-
padów będzie odbywała się 
od godzin porannych wy-
znaczonego dnia i sprzę-
ty wystawione później nie 
zostaną już zabrane. Wska-
zane jest wiec wystawianie 
odpadów dzień wcześniej, 
nie później jednak niż do 
godz. 7.00 dnia, w którym 

przeprowadzana jest zbiór-
ka. Mieszkańcy mogą wy-
stawiać m.in. zużyty sprzęt 
gospodarstwa domowego 
(lodówki, pralki, kuchenki, 
piecyki, armatura sanitarna, 
odkurzacze), meble, sprzęt 
elektroniczny (radia, tele-
wizory, komputery), stolar-
kę budowlaną, opakowania 
i inne materiały o dużych 

rozmiarach. Odpady inne 
niż wielkogabarytowe nie 
będą zbierane, dotyczy to 
w szczególności odpadów 
bytowych, gruzu, odpadów 
zielonych, akumulatorów, 
eternitu, papy, pojemników 
z olejami i innymi substan-
cjami ropopochodnymi.

(DD)

Jesienna wystawka w Rumi
Od 1 do 29 października br. w Rumi zostanie przeprowadzona jesienna akcja zbiórki odpadów 
wielkogabarytowych. Odpady wielkogabarytowe na terenach zabudowy jednorodzinnej powinny być 
wystawione przed posesje, a w rejonach zabudowy wielorodzinnej do podstawianych w tym celu 
kontenerów lub przy pergoli śmietnikowej.
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Studio nagraniowe wyposa-
żone jest w sprzęt wysokiej 
klasy: rejestrator cyfrowy, 
mikrofony pojemnościo-
we, mikrofony perkusyjne 
oraz inne niezbędne sprzę-

ty w profesjonalnym studio. 
Dodatkowo istnieje możli-
wość nagrywania perkusji, 
a jak wiadomo, nie w każ-
dym studio jest taka spo-
sobność. Ponadto Pan An-

Profesjonalne studio nagraniowe
Na terenie Wejherowa działa od kilku miesięcy profesjonalne studio nagrań. Z pewnością jest to 
szansa dla wielu istniejących u nas kapel, które bardzo chciałyby nagrać swoje utwory i być może 
zostać zauważonym nie tylko w naszym powiecie. Pan Andrzej Jaryczewski, właściciel studia, od 
wielu lat zajmuje się muzyką, od razu dało się zauważyć że to jego ogromna pasja. 
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drzej swoim muzykom za-
pewnia wystarczającą ilość 
miejsca oraz wyspecjalizo-
wany sprzęt, który umożli-
wia jednoczesne nagrywanie 
całego zespołu, co dla nie-
których kapel może być do-
datkowym atutem.  
Pan Andrzej Jaryczewski to 
z pewnością ogromny pasjo-
nat muzyki. Widać to już na 
pierwszy rzut oka. Z pewno-
ścią jest profesjonalistą i do-
skonale zna się na rzeczy o 
czym świadczyć mogą oso-
by, z którymi do tej pory 
współpracował. Byli to m. 
in. Artur Gadowski, Pa-
weł Kukiz, Krzysztof Jary-
czewski (brat A. Jaryczew-
skiego, założyciel Oddzia-
łu Zamkniętego), Krzysztof 
Ścierański, grupa Freedom, 
Wanda Kwietniewska. 
Państwo Jaryczewscy 2 lata 
temu przeprowadzili się z 
Podkowy Leśnej k. Warsza-
wy do Wejherowa, stamtąd 
też przenieśli studio. Dzia-
ła ono od końca wakacji, a 
jego właściciel czeka na cie-
kawe propozycje od naszych 
lokalnych muzyków. Wierzy 

że uda mu się znaleźć w na-
szym regionie perełki, które 
warto wypromować. Takiej 
okazji nie można przegapić. 
Jeśli jesteście zainteresowa-
ni współpracą z Panem An-
drzejem Jaryczewskim moż-
na się z nim skontaktować 
poprzez maila audiostudio@
wp.pl, lub telefonicznie pod 
numerem 602 824 895.

Ada Grzenkowicz

Dni Kultury rozpocznie 
uroczysta sesja Rady Po-
wiatu Wejherowskiego,  
którą wzbogaci występ 
najlepszych tegorocznych 
recytatorów kaszubskich: 
Piotra (ojciec) i Joanny 
(córka) Skrzypkowskich 
z Luzina. Później zostaną 
wręczone medale za zasłu-

gi dla powiatu wejherow-
skiego.
Na godz. 18.00 zaplanowa-
no w Domu Kultury Jano-
wo III Powiatowe Forum 
Animatorów Kultury pod 
hasłem przewodnim: „Je-
stem, więc tańczę”. W so-
botę odbędzie się promocja 
antologii współczesnej po-

ezji twórców powiatu wej-
herowskiego, którą popro-
wadzi Mirosław Odyniecki 
w Miejskim Domu Kultu-
ry w Rumi o godz. 17.00. 
Tam też godzinę później 
odbędzie się wystawa fo-
tografi i Sylwii Pienczke z 
Wejherowa oraz koncert w 
wykonaniu wychowanków 

sekcji wokalno- instrumen-
talnej MDK w Rumi. Na-
tomiast w niedzielę do po-
łudnia odbywać się będą 
Koncerty Pieśni Maryjnej. 
W Kielnie o godz. 10-tej 
koncert da Towarzystwo 
Śpiewacze im. Jana Trep-
czyka z Wejherowa. W 
Rumi w kościele parafi i 

Najświętszej Marii Panny 
Wspomożenia Wiernych  
o godz. 11.00 zaprezentu-
ją się chóry: „Pięciolinia” 
z Lini oraz „Lutnia” z Lu-
zina. Organizatorzy zapra-
szają do Gniewina na 11.30 
na prezentację pieśni ma-
ryjnej w wykonaniu chó-
rów „Harmonia” z Wejhe-

rowa i „Kameralnego św. 
Wojciecha” z Redy. Dni 
Kultury zakończy zapla-
nowany na godz. 17.00 w 
Miejskim Ośrodku Sportu 
i Rekreacji w Rumi pokaz 
tańca w wykonaniu zespo-
łów „Spin” z Rumi i „Pe-
rełki” z Leźna.        

 (ŁB)

IV DNI KULTURY POWIATU WEJHEROWSKIEGO
Rozpoczynają się w piątek 26 września i trwają do niedzieli. Ten czas organizatorzy wypełnili różnego rodzaju 
koncertami, pokazami i wystawami. 

Fundacji Kaszubski 
Uniwersytet Ludowy 
(KUL) im. Józefa 
Wybickiego w Wieżycy 
- z fi lią w Starbieninie

Kaszubski Uniwersytet Lu-
dowy (KUL) został utwo-
rzony w 1982 roku 
i nawiązuje w swej działal-
ności dydaktyczno-wycho-
wawczej do idei „szkoły dla 
życia” bpa Grundtviga.

Alfonsowi Langa
Od 1954 roku jest człon-
kiem Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Wejherowie. 
Przez ponad 50 lat społecz-

Medale „Za zasługi dla Powiatu Wejherowskiego” przyznano:
nej pracy aktywnie działał 
w imię i na rzecz ochrony 
przeciwpożarowej. Jest wy-
różniającym się członkiem 
OSP. Angażował się, wzo-
rowo wykonywał i nadal 
wykonuje swoje obowiąz-
ki.

Maciejowi 
Miecznikowskiemu

Polski wokalista, artysta es-
tradowy i muzyk uprawiają-
cy szeroką gamę gatunków 
muzycznych - od śpiewu 
chóralnego poprzez punk, 
pop i blues

Henrykowi 
Rudnikowi
Pan  Henryk Rudnik to le-
karz z powołania. Cieszy się 
dużym uznaniem i autory-
tetem wśród personelu me-
dycznego i pacjentów. Jego 
kompetencje, okazywana 
życzliwość pacjentom, fa-
chowość i znajomość sztuki 
medycznej przyczyniły się 
wielokrotnie do  ratowania 

życia ludzkiego. 

Józefowi Szandrachowi
W czasie II Wojny Świato-
wej został wywieziony na 
przymusowe roboty do Nie-
miec. W 1944 roku uciekł 
do Francji, gdzie wstąpił 
do 24 Pułku I Dywizji Pan-
cernej Generała Stanisława 
Maczka. Walcząc o niepod-
ległość Polski niejednokrot-
nie narażał swoje życie.

państwu Łucji 
i Andrzejowi  Hinz
Hodowla kaktusów i in-
nych roślin sukulen-
tycznych państwa Łucji 

i   Andrzeja  Hinz  założona 
została pod koniec lat pięć-
dziesiątych XX wieku. Jest 
jednym z najczęściej od-
wiedzanych obiektów tury-
stycznych Powiatu Wejhe-
rowskiego i Pomorza.

Oddziałowi Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego 
w Rumi
Działa na rzecz wszech-
stronnego rozwoju spo-
łecznego, gospodarczego  
i kulturalnego Kaszub i Po-
morza, w tym także Powia-
tu Wejherowskiego. Rum-
ski oddział jest jednym z 
najliczniejszych w całej or-

ganizacji. Liczy ponad 250 
członków. Posiada własny 
sztandar, ufundowany już 
po raz drugi.

Bożenie Natzke

Od  1985 roku pracuje w
Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej w Redzie - jako 
kierownik Filii, a od 1986 
roku jest jej dyrektorem.
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 Pełen zakres usług księgowych:
 - ryczałty
 - KPiR
 - księgi handlowe
 - kadry
 - ZUS-y
 - rozliczenia VAT

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

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

ZEFIR

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

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

www.pomocdlamateusza.pl 
 Fundacja „Na ratunek dzieciom 

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

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

Z dopiskiem 
„dla Mateusza Pełechaty”

Możesz pomóc

Dyżuruje radny miasta Wejherowa

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

tel. 058 572 94 51
arekszczygieł@poczta.fm

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

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

„17 września, tak jak 1 września 
1939 r., wyznacza jedną z naj-
istotniejszych dat w najnowszej 
historii Polski. W tym dniu nasz 
kraj zaatakowała Rosja sowiec-
ka, idąc w ślady niemieckiej III 
Rzeszy. Te wydarzenia zapocząt-
kowały cierpienia milionów oby-
wateli Polski. 
Na wschodzie Europy II wojna 
światowa przybrała szczególnie 
brutalny i ludobójczy charak-
ter. Współpraca w ramach paktu 
Hitler-Stalin, a następnie wojna 
dwóch totalitaryzmów, narzuco-
na narodom tej części kontynen-
tu, budziły i prowokowały naro-
dowe i etniczne konfl ikty. Spirala 
przemocy wciągała poszczególne 
narody i stała się źródłem cier-
pień, o których obowiązani jeste-
śmy pamiętać. Dlatego „Golgo-
ta Wschodu” to dzisiaj nie tylko 
symboliczne określenie tego tra-
gicznego losu, lecz także spoczy-
wające na nas zobowiązanie.
Pamiętać winniśmy przede 
wszystkim o ludziach, którzy pa-
dli ofi arą tamtego czasu, zarów-
no o tych, którzy zginęli i któ-

rych zamordowano, jak i o tych, 
którzy przeżyli, doznawszy nie-
wyobrażalnych prześladowań i 
cierpień. Pamiętamy o ofi arach 
zbrodni katyńskiej, o wywózkach 
w głąb Związku Sowieckiego, o 
przymusowej, wyniszczającej 
pracy w łagrach, o zbrodniach 
popełnionych w celach Łubian-
ki, Łukiszek i Brygidek, o poszu-
kiwanych do dzisiaj ofi arach tzw. 
obławy augustowskiej z 1945 r., 
o kaźni polskich Żydów od Ponar 
po Bykownię, o ofi arach drama-
tycznych mordów na tle narodo-
wościowym od Wołynia po Świę-
ciany. Pamiętamy o nich i o ich 
rodzinach, które przez wiele lat 
doświadczały udręki związanej z 
koszmarem przeszłości. 
„Golgota Wschodu” to dzisiaj 
także wymóg pojednania. Jest 
ono trudne i wymaga poszano-
wania historycznej prawdy. A 
prawda o II wojnie światowej 
jest trudna nie tylko dla Rosjan i 
Niemców. Nie może być skrywa-
na i powinna służyć nie otwiera-
niu, lecz zabliźnianiu ran. 
„Golgotę Wschodu” symbolicz-

Spadkobierca może odrzucić spa-
dek. Można to zrobić tylko w cią-
gu 6 miesięcy od podjęcia wia-
domości o śmierci spadkodawcy. 
Oświadczenie o odrzuceniu spad-
ku składa się przed sądem lub no-
tariuszem. Po 6 miesiącach spa-
dek uznaje się z mocy prawa za 
przyjęty.
Osoba, która odrzuca spadek 
(udział spadkowy) nie ma wpły-
wu na to, komu on przypad-
nie. Spadkobierca, który odrzu-
cił spadek jest traktowany, jak-
by nie dożył otwarcia spadku. To 
z kolei oznacza, że w przypadku 
dziedziczenia ustawowego jego 
udział spadkowy przechodzi na 
jego dzieci w równych częściach, 
a w przypadku dziedziczenia te-
stamentowego przechodzi na po-
zostałych spadkobierców testa-
mentowych.
Przejście spadku na dzieci ma-
łoletnie może utrudnić dalsze 
dysponowanie majątkiem spad-
kowym. Rodzice małoletnie-
go dziecka muszą uzyskać zgo-
dę sądu rodzinnego na czynno-
ści przekraczającego zakres zwy-
kłego zarządu majątkiem dziec-
ka. Do takich czynności będzie 

 „GOLGOTA WSCHODU”
Tuż przed 59. rocznicą, jak mówią niektórzy historycy „IV 
rozbioru Polski”, dziennikarze jednej ze stacji telewizyjnych 
przeprowadzili sondę uliczną. Zapytali przypadkowo 
spotkane osoby, w różnym wieku, z czym kojarzy się im data 
17 września 1939 roku. Odpowiedzi które usłyszeli były wprost 
szokujące – początek Powstania Warszawskiego, Święto 
Niepodległości, dzień napaści Niemców na Polskę. Tylko 
nieliczni podali prawidłową odpowiedź. Nawet nie chce mi 
się tego komentować. Po prostu wstyd i hańba. Dobrze więc, 
że Sejm RP uczcił tą rocznicę specjalną Uchwałą. Ponieważ 
zawiera ona całą prawdę o tym tragicznym wydarzeniu i jego 
bolesnych konsekwencjach, ale i ważne przesłanie, jakim 
jest wymóg pojednania, przytaczam ją w całości.

ZRZECZENIE SIĘ SPADKU
Po śmierci członka rodzi-
ny często jego spadkobier-
cy uzgadniają między sobą, 
że cały majątek przypadnie 
jednemu z nich a pozostali 
zrzekną się spadku. Polskie 
prawo nie przewiduje takiej 
czynności jak „zrzeczenie 
się spadku” na rzecz kon-
kretnej osoby. Przekazanie 
majątku spadkowego moż-
na przeprowadzić na kilka 
sposobów.

należało odrzucenie spadku lub 
zadysponowanie bardziej warto-
ściowymi składnikami majątko-
wymi.
Lepszym sposobem podziału 
majątku może się okazać przy-
jęcie spadku i następnie zawar-
cie umowy o dział spadku. Dział 
spadku może polegać na przy-
znaniu wszystkich lub niektó-
rych składników majątku jedne-
mu spadkobiercy za spłatą od-
powiedniej części wartości lub 
nawet bez takiej spłaty. Moż-
na też zadysponować (sprzedać, 
darować, zamienić) całym spad-
kiem (udziałem spadkowym) bez 
wskazywania konkretnych skład-
ników majątku spadkowego.
Czynności prawne dotyczące 
spadku wymagają najpierw ure-
gulowania sprawy podatku spad-
kowego. Jeżeli nabycie spad-
ku jest zwolnione od podatku, 
to też trzeba złożyć deklarację i 
otrzymać zaświadczenie z urzę-
du skarbowego. Bez takiego za-
świadczenia notariusz nie może 
sporządzić żadnej umowy doty-
czącej spadku.

Radosław Skwarło
Radca prawny

nie zapoczątkował pakt dwóch 
totalitaryzmów. Dla wielu Pola-
ków trwała ona długo po zakoń-
czeniu wojny. Do 1989 r. prawda 
o niej była tłumiona i fałszowa-
na. Dziś mamy obowiązek mó-
wić o niej głośno i wyraźnie ca-
łej Europie i całemu światu.
W roku 2009 mija 70 lat od wy-
buchu wojny i początków „Gol-
goty Wschodu”. Będzie to czas 
szczególnie intensywnych dys-
kusji o tragicznych wydarze-
niach minionego wieku. Prawda 
o przeszłości wiąże się z czasem 
teraźniejszym i kształtuje przy-
szłość.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
wyraża przekonanie, że pamięć 
o 17 września 1939 r. ma wielkie 
znaczenie nie tylko dla polskiej, 
ale i dla europejskiej pamięci hi-
storycznej”.                                   

Jerzy Budnik
Poseł na Sejm RP

Archiwalne felietony posła 
można przeczytać na stronie 

www.budnik.pl
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Inauguracja w Wejherowie 
odbędzie się 1 października 
br. o godzinie 10.00 w Wej-
herowskim Cetrum Kultu-
ry przy ul. Sobieskiego 255. 
Natomiast 11 października 
o godz.10:00 w bazie har-
cerskiej „Cedron” odbędzie 
się rozpoczęcie roku tury-
stycznego. Tydzień przed 
uroczystościami tj. 27 wrze-
śnia organizowany jest rejs 
statkiem po zatoce Puckiej. 
Szczegółowe informacje 
udziela Uniwersytet Trze-
ciego Wieku w Wejherowie 
przy ul. Nanickiej 16/14. 
Uroczystą inaugurację no-
wego roku akademickiego 
w Stowarzyszeniu Rum-
skiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku zaplanowano 
na 11 października br. Roz-
pocznie się ona mszą św. 
o godz. 10.00, w kościele 
Najświętszej Marii Panny 
Wspomożenia Wiernych w 
Rumi przy ul. Dąbrowskie-
go 26, gdzie również nastą-

Inauguracje roku akademickiego
Już w październiku br. Uniwersytety Trzeciego Wieku z Wejherowa i Rumi 
rozpoczną działalność dydaktyczną i relaksacyjną dla pokolenia powyżej 
55 roku życia, w ramach roku akademickiego 2008/2009.

pi dalszy ciąg uroczystości 
inauguracyjnych
zgodnie z programem. 
Bliższe informacje na te-
mat szczegółów programu 
można otrzymać w piątki, 
podczas dyżurów członków 
w Miejskim Domu Kultury 
w Rumi, przy ul. Mickiewi-
cza 19. 
Warto przypomnieć, że 
głównym celem UTW jest 
podejmowanie wszech-
stronnych działań na rzecz 
seniorów, zapewniając po-
przez różne formy, wszech-
stronną edukację na pozio-

mie uniwersyteckim i akty-
wizację intelektualną oraz 
fi zyczną. Dzięki działa-
niom stowarzyszenia jesień 
życia seniorów jest wypeł-
niona różnorodnymi zaję-
ciami, zarówno na płasz-
czyźnie intelektualnej, jak 
i ruchowej. Poza działal-
nością edukacyjną zajmuje 
się także działalnością in-
formacyjną, a także orga-
nizowaniem zajęć warsz-
tatowych, gimnastycz-
nych, wycieczek, imprez. 

(DD)

Zajęcia będzie prowadzić 
Katarzyna Herrmann. 
Wszystko będzie się 
odbywać w Centrum Roz-
woju Twórczości Dzieci 
i Młodzieży, działającym 
przy gniewińskim GO-
TiS-ie. Wczoraj odbyło się 
spotkanie organizacyjne. 
- Wszystko zależy teraz 
od zainteresowania tymi 
zajęciami. Z naszej strony 
udostępniamy salę oraz in-
strumenty - mówi Walde-
mar Szczypior z GOTiS-u. 
W planie są zajęcia nauki 
gry na skrzypcach, gitarze, 
pianinie czy akordeonie. 
Oferta jest bardzo szer-

oka. Ma być także klar-
net, trąbka, puzon i nawet 
róg oraz instrumen-
ty perkusyjne. Organi-
zatorzy planują również 
nauka śpiewu solowego 
i rozrywkowego. Osoby, 
które będą uczestniczyć 
w zajęciach na instru-

mentach dętych dodatko-
wo będą rozwijać swoje 
umiejętności w Gmin-

nej Orkiestrze Dętej. A dla 
najmłodszych przewidzia-
no program rozwijający 
koordynację ruchową.  
Zainteresowani rodzice 
mogą uzyskać dodatkowe 
informacje pod numerami 
telefonów (58) 672 76 06 
oraz 609 441 380. Zajęcia 

będą odpłatne. 
Początkowo będą 
odbywać się na zas-
adach „Ogniska 
Muzycznego”, ale 
Centrum Rozwoju 
Twórczości Dzie-

ci i Młodzieży stara się o 
nadanie mu praw szkoły 
muzycznej.               (TM) 

W planie zajęć przewi-
dziano style tańca, izola-
cje, elementy akrobaty-
ki, choreografi ę i rytmikę. 
Dla każdego pierwszy tre-
ning gratis. Grupę popro-
wadzą dwie profesjonalne 
instruktorki, znane z tras 
„Napad na Bauns” i „Mi-
x’n’Bauns”. Na swoim kon-
cie mają wiele treningów, 
pokazów, udziałów w kon-

kursach oraz warsztatach z 
ikonami tańca w Polsce. W 
dniu otwarcia w sali MOK-
SiR będzie można potań-
czyć, zobaczyć czy wszyst-
ko odpowiada a potem wy-
pełnić formularz zgłosze-
niowy. Zajęcia odbywać się 
będą raz lub dwa razy w ty-
godniu, wszystko zależy od 
dyspozycyjności kursan-
tów. Grupę docelową szko-

ły ma stworzyć młodzież w 
wieku od 13 do 26 lat. Je-
śli zainteresowani kursan-
ci nie mieszczą się w tym 
przedziale Deep Side Dan-
ce Studio postara się wtedy 
utworzyć inną grupę wieko-
wą do tańczenia. W ramach 
atrakcji dla przyszłych pod-
opiecznych planowane są 
spotkania z tancerzami z ca-
łej Polski.                    (DD)

Zapisy odbywają się u in-
struktorów poszczególnych 
dyscyplin. W tym roku po-
szerzono ofertę o zajęcia z 
koszykówki i lekkoatletyki. 
Każdy powinien znaleźć coś 
dla siebie, pamiętając o tym, 
że zaletą sportowego trybu 
życia jest aktywność rucho-
wa rozwijająca zdrowy styl 
życia, która owocuje lep-
szą sprawnością fi zyczną. W 
hali sportowej Zespołu Szkół 
nr 1 przy ul. Łąkowej można 
potrenować piłkę siatkową 
w wtorek i czwartek w godz. 
18-19.30, judo w wtorek i 
czwartek w godz. 18-19.30, 

tenis ziemny w poniedzia-
łek w godz. 18.30-20 i środę 
godz. 17.30-20 oraz koszy-
kówkę dziewcząt w ponie-
działek w godz. 17-18.30 i 
wtorek godz. 17-18, koszy-
kówkę chłopców w czwar-
tek w godz. 17-18 i piątek 
godz. 17-18.30. Natomiast 
zajęcia z tenisa stołowego 
odbywają się w hali sporto-
wej Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych w wtorek i 
czwartek w godz. 16-18 i 
sobotę godz. 11-15 a lekko-
atletyka na stadionie LA w 
poniedziałek i środę w godz. 
15-17.                          (DD)

Pomysłodawca kampa-
nii Instytut Pampers a za-
razem organizator Akade-
mii Zdrowego Rozwoju, 
przygotował specjalny zie-
lony domek, w którym ro-
dzice będą mogli przenieść 
się w świat dziecka i świat 
ten doświadczyć. Spojrze-
nie na świat z perspekty-
wy malucha z pewnością 
okaże się pomocne w ro-
zumieniu jego potrzeb oraz 
w prawidłowym wspiera-
niu jego rozwoju ruchowe-
go i poznawczego. W tym 
roku Akademia odwiedzi 
15 miast na terenie Polski 
w tym Trójmiasto.

(DD) 

Koło wędkarskie nr 80 Wejherowo Miasto organizuje w nie-
dzielę 28 września br. towarzyskie zawody spiningowe na 
jeziorze Orle (druga droga). Początek imprezy o godzinie 
8.00. Zawody zaliczane są do punktacji o tytuł „Wędkarz 
Roku”. Natomiast w niedzielę 5 października odbędą się to-
warzyskie zawody morskie z nabrzeża Hel (port wojenny). 
Start rozpocznie się o godzinie 8.00. Opłata startowa w za-
wodach wynosi w Mistrzostwo Koła - seniorzy 5zł a junio-
rzy 2zł, o Puchar Ziemi Wejherowskiej - seniorzy 30 zł a ju-
niorzy bez opłat. Szczegółowe informacje można uzyskać w 
biurze koła w Wejherowie przy ul. Hallera 25, we wtorek i 
piątek w godz. 17.00-19.00.                                         (DD)

Rusza szkoła hip-hopu w Redzie
W środę 1 października br. rusza nowa szkoła tańca przy Miejskim Ośrodku 
Kultury Sportu i Rekreacji przy ul. Łąkowej 59 w Redzie, w której będzie 
można nauczyć się stylów hip-hopowych oraz poznać ich historię. 

SZKOŁA MUZYCZNA
W GNIEWINIE
Przy Gminnym Ośrodku Turystyki i Sportu w Gniewinie ruszą niebawem 
zajęcia muzyczne dla dzieci. Organizatorka stara się jednocześnie o 
uzyskanie statutu szkoły muzycznej. 

“Dla najmłodszych 
przewidziano pro-
gram rozwijający 

koordynację ruchową.”

Czas na wędkowanie

Bezpłatne zajęcia
Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Re-
dzie zaprasza dzieci i młodzież do uczęszczania 
na bezpłatne zajęcia sportowe. 

Spójrz na świat 

oczami 
dziecka
3 i 4 października br. (pią-
tek-sobota) na Skwe-
rze Kościuszki w Gdyni, 
w godzinach od 11 do 
18 młodzi rodzice lub 
ich opiekunowie będą 
mieli niepowtarzalną 
okazję poznać świat wi-
dziany oczami dziecka, 
by dowiedzieć się, jak 
zapewnić mu prawidło-
wy rozwój już od naro-
dzin. 
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REKLAMA

Tym razem nad całością or-
ganizacyjną festynu czu-
wał sam kapelmistrz „Fer-

maty”, Waldemar Runtz. W 
programie biesiadno-arty-
stycznym zaprezentowały 
swoje umiejętności wejhe-
rowskie chóry m.in. z Gim-

nazjum nr 2 , Szkoły Pod-
stawowej nr 9 oraz Męski 
Chór Harmonia. Piękne, 
wzruszające solowe utwory 
zaśpiewały utalentowane 

ŚWIĘTO CHLEBA
Festyn Święto Chleba organizowane przez Akcje Katolicką i młodzież z orkiestry dętej „Fermata” 
w ogrodach Konwiktu przy parafi i p.w. św. Leona Wielkiego, wpisało się już do tradycji miejskich 
dożynek połączonych z pożegnaniem lata. 

dziewczęta, Patrycja Szlas 
oraz Tosia Czoska z chó-
ru prowadzonego od wielu 
lat przez Olgę Tomaszew-
ską. Główną atrakcją festy-
nu oraz najbardziej oblega-
nym punktem, jak na Świę-
to Chleba przystało było 
stoisko z pysznym świe-
żym chlebem z piekarni 
Alicji i Jana Majkowskich, 
Tomasza Langa z Bolsze-
wa i Mariana Iwanowicza z 
Wejherowa. Dużym powo-
dzeniem cieszyły się także 
pajdy świeżego chleba ze 
swojskim smalcem i kiełba-
ski z fi rmy Tadeusza Sobol-
skiego, pieczone przy ogni-
sku. W ogrodowej bezalko-
holowej kawiarence przy 
biesiadnej muzyce zespołu 
„Kasat” można było degu-
stować domowe wypieki. 
Gabriel Podwojski użyczał 

chętnym zgrabnego wierz-
chowca do konnych „spa-
cerków” po granicy ogro-
dów Konwiktu. W loterii 
fantowej można było wy-
grać za jedyne pięć zło-
tych m.in. zestaw dobrych 
fi rmowych garnków. Tym 
razem szczęśliwy los z lo-
terii przypadł zacnej pani 
Edycie. Główna nagroda – 
zegarek w konkursie strze-
leckim, trafi ła do Michała, 
członka zespołu „Fermata”. 
Piękny wystrój dożynkowej 
sceny przygotowali Renata 
i Bogdan Jaedtke oraz Leon 
Reich. Prezes Akcji Kato-

lickiej Marek Panek podzię-
kował wszystkim sponso-
rom, mistrzom piekarskim 
oraz prezesowi Piotrowi 
Górskiemu z Gdańskich 
Młynów za mąkę, podsta-
wowy produkt do pieczenia 
chleba. Całkowity dochód 
z festynu i sprzedaży chle-
ba zostanie przeznaczony 
na zakup nowych instru-
mentów i rozwój orkiestry 
„Fermata”. Festyn w ogro-
dach konwiktu jak zawsze, 
mimo niepewnej pogody 
miał charakter niezwykle 
ciepły i rodzinny.    

FRANCISZEK SYCHOWSKI

Sprzedaż chleba na festynie cieszy się ogromnym powodzeniem.

Dzięki darczyńcom w orkiestrze pojawiły się nowe instrumenty.
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Poniedziałkowy rajd row-
erowy miał dystans zaled-
wie ośmiu kilometrów i nie 
odbywał się na czas. Tutaj 
chodziło o coś innego: or-
ganizatorzy w ten sposób 
promowali turystykę 
rowerową i obchodzi-
li dzień bez auta. 18 osób, 
które wzięło udział w ra-
jdzie, nie zniechęciła nawet 
niezbyt sprzyjająca pogo-
da - przez cały czas siąpił 
deszcz. 
Trwająca ponad dwie godz-
iny wycieczka zaczęła sie 
pod Zespołem Szkół nr 1 w 
Redzie. Ulicą Obwodową, 
a potem Kazimierską, 
Modrzewiową i aleją Li-
powa uczestnicy dojecha-
li do stadniny koni “Pe-
gaz”. Tam czekał na nich 
poczęstunek; gorąca 

herbata i przygotowana 
przez redzkich strażaków 
grochówka. Potem tra-
sa wiodła m.in. przez 12 
Marca, M. Karłowicza, 
ulicę Polną i Przemysłową. 
Wycieczka zakończyła się 
pod budynkiem Ochotnic-
zej Straży Pożarnej.  
W rajdzie wzięli udział 

głównie emeryci i oso-
by niepracujące tego dnia. 
Dwie osoby „wyróżniały” 
się wiekiem. - Byłam na-
jstarsza ze wszystkich - 
mówi Marianna Stenka, 
87-letnia uczstniczka ra-

jdu. - Bardzo dobrze mi 
się jechało, tylko ta droga 
polna jest brzydka. Bardzo 
lubię jeździć na rowerze, 
mimo że pogoda była tego 
dnia okropna. Jeśli zdrowie 
pozwoli to przyszłości też 
wezmę chętnie udział. 
W rajdzie uczestniczyła 
również osoba z wejhe-
rowskiego Towarzystwa 
Cyklistów, co być może 
zakończy się dłuższą 
współpracą - uczestnicy ra-
jdu byli zainteresowani uc-
zestnictwem w dłuższych 
wyprawach (jedna z pań, 
która uczestniczyła w 
poniedziałkowej wyciec-
zce brała udział w tym roku 
w pielgrzymce rowerowej 
do Częstochowy i każdego 
dnia przejeżdżało około 
100 km).             (TM/MS) 

Dzień bez samochodu
Na rowerach zamiast w samochodach postanowiła spędzić dzień gru-
pa mieszkańców Redy. W ten sposób obchodzili Europejski Dzień Bez 
Samochodu. 

W rajdzie wzięli udział 
głównie emeryci 

i osoby niepracujące 
tego dnia. 

Program jest realizowany w 
roku szkolnym 2008/2009. 
Warunkiem uczestnictwa 
jest posiadanie przez ucznia 
ważnego orzeczenia o nie-
pełnosprawności lub orze-
czenia o stopniu niepełno-
sprawności, rozpoczęcie 
lub kontynuowanie nauki, 
stałe zameldowanie na tere-

nie gminy, wnioskodawcy o 
średnich miesięcznych do-
chodach brutto nie przekra-
czających 120% najniższe-
go wynagrodzenia (1123,20 
zł) przypadającego na jed-
nego członka rodziny po-
zostającego we wspólnym 
gospodarstwie domowym. 
Natomiast nie mogą uczest-

niczyć ci, którzy w prze-
szłości byli stroną umowy 
zawartej z PFRON i roz-
wiązanej z przyczyn leżą-
cych po ich stronie. Wnio-
skodawcy czyli pełnoletni 
uczniowie niepełnospraw-
ni lub w przypadku dzieci 
i młodzieży do lat 18 jego 
rodzic lub opiekun prawny, 

mogą składać wnioski o do-
fi nansowanie kosztów na-
uki ucznia niepełnospraw-
nego do 30 września 2008r. 
Do wniosku należy dołą-
czyć: kserokopię ważne-
go orzeczenia o niepełno-
sprawności lub orzeczenia 
o stopniu niepełnospraw-
ności ucznia, oświadczenie 

o dochodzie brutto przypa-
dającym na jednego człon-
ka rodziny pozostającego w 
gospodarstwie domowym, 
zaświadczenie ze szkoły 
o pobieraniu nauki przez 
ucznia w szkole podstawo-
wej, gimnazjum lub szkole 
ponadgimnazjalnej, ksero-
kopię aktu urodzenia ucznia 

(dotyczy osoby ubiegającej 
się o pomoc fi nansową w 
imieniu i na rzecz niepeł-
noletniego dziecka), ksero-
kopię dokumentu o ustano-
wieniu opieki prawnej nad 
podopiecznym (dotyczy 
osób, będących opiekunami 
prawnymi ucznia). 

(DD) 

Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne 
Gmina Szemud po raz drugi przystąpiła do programu „Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne 
zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”. 
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Przedstawicielami „mię-
dzynarodowości” w tym 
roku byli tylko dwaj Ke-
nijczycy, którzy jak zwykle 
pobiegli  świetnie. Mimo to 
nie byli w stanie wysunąć 
się przed zawodnika z Wej-
herowa. Marcin Chabow-
ski nie czuje się już obco 
na pierwszym miejscu po-
dium. Trenowany przez 
Zbigniewa Rolbieckiego z 
KS Wejher ma już na swo-
im koncie wiele sukcesów. 
Na bieg spóźnili się dwaj 
zawodnicy z Ukrainy, któ-
rym po drodze zepsuł się 
samochód, a byli zbyt da-
leko od Wejherowa, żeby 

w ramach rozgrzewki prze-
biec się na linię startu. Bieg 
rozpoczął się o godz. 14.15. 
Na chwilę przed tym wśród 
zawodników czekających 
na linii startu pojawił się 
samochód z gośćmi wesel-
nymi, jadący do znajdują-
cego się obok pałacu. Sa-
mochód mimo małych opo-
rów i uśmiechów zawodni-
ków został przepuszczony. 
- W tym roku była rekor-
dowa ilość zgłoszeń do bie-
gu głównego oraz rekordo-
wa liczba osób, które bieg 
ukończyły. Ze 144 osób, 
które zaczęły bieg, aż 141 
go ukończyło – mówi Zbi-

Kategoria dziewcząt 1999 i młodsze - 350m.
1. Stolarczyk Laura - SP 12 Gdynia, 
2 . Thomamaidoze Kasia - SP 1 Rumia
3. Żebrowska Julia – Wejherowo
Kategoria chłopców 1999 i młodsi - 350m.
1. Grzywiński Dawid - SP 1 Rumia
2. Wróbel Jakub - SP 10 Rumia
3. Modzelewski Dawid - SP 9 Rumia
Kategoria dziewcząt 1997/98 - 350m.
1. Murawska Natalia - SP 1 /RKS Rumia,
2. Klawikowska Martyna - SP 1 Rumia
3. Wenig Angelika - LKB Braci Petk
Kategoria chłopców 1997/98  - 700m.
1. Kass Mateusz - SP 1 Rumia
2. Brechelke Szymon - SP 1 Rumia
3. Bochentyn Aleksander - SP 1 Rumia
Kategoria dziewcząt 1995/96 - 700m.
1. Woźniak Jola - GIM 2 Rumia
2. Dettlaff Małgorzata - LKS Puck
3. Krakowiak Agata - LKB Braci Petk
Kategoria chłopców 1995/96 - 700m.
1. Wichrowski Patryk - GIM 1 Rumia
2. Słowy Patryk - GIM 1 Rumia
3. Lejmanowicz Łukasz - GIM 1 Rumia
Kategoria dziewcząt 1993/94 - 700m.
1. Konkol Katarzyna - UKS Szóstka Wejherowo

2. Dettlaff Aleksandra - LKS Puck
3. Kotas Magda - GIM 10 Gdynia
Kategoria chłopców 1993/94 - 1600m.
1. Cybulski Grzegorz - GIM 1 Rumia
2. Falkowski Adam - GIM 1 Rumia
3. Głogowski Adam - Flota Gdynia
Kategoria dziewcząt 1990/91/92 - 1600m.
1. Natalia Kahs - I LO Rumia
2. Aneta Palkowska - KS Wejher
3. Hanna Toruńczak - I LO Rumia
Kategoria chłopców 1990/91/92 - 1600m.
1. Damian Zagulak - Nowa Wieś Lęborska
2. Marcin Cymann - AZS Gdańsk
3. Tomasz Rutkowski - UKS 1 Reda
Kategoria seniorek 1998 i starsze - 1600m.
1. Jakubczak Aleksandra - Zamość
2. Żeleźniak Marlena - Sulęczyno
3. Konkol Aleksandra – Lębork
Kategoria seniorów 1998 i starsi - 6km.
1. Nduva Boniface - Kenia
2. Gardzielewski Arkadiusz
3. Brzeziński Błażej - MUKS Bydgoszcz
Kategoria OLD- BOY powyżej 40 lat – 6km.
1. Żebrowski Piotr
2. Cechmann Andrzej
3. Prokopiuk Jarosław

XI BIEG WEJHERA
W minioną sobotę w Wejherowie odbył się XI Międzynarodowy Bieg Jakuba Wejhera oraz XIII 
Ogólnopolski Bieg Strażaków. W zawodach uczestniczyli członkowie stowarzyszeń sportowych, 
ognisk TKKF, uczniowie szkół oraz osoby niezrzeszone. 

WEJHEROWO

RUMIA

gniew Rolbiecki. To dobra 
informacja, zwłaszcza dla 
mężczyzn, których podob-
no poznaje się po tym, nie 

jak zaczynają, ale jak koń-
czą. Szkoda, że tak niewie-
lu polityków biega.

(ŁB)

Pierwsza dziesiątka biegu głównego

1. Chabowski Marcin                     - czas 29,44
2. Białk Jan                                    - czas 29,47
3. Ndura Boniface                          - czas 30,02
4. Brzeziński Błażej                       - czas 30,22
5. Mazerski Bartosz                       - czas 30,32
6. Joel Komen                                - czas 30,34
7. Rojewski Przemysław                - czas 30,45
8. Waleczko Maciej                        - czas 31,04
9. Pobłocki Piotr                            - czas 31,06
10. Chuchała Daniel                       - czas 31,07

305 zawodników i zawodniczek w 12. kategoriach wiekowych stanęło na 
starcie 24. edycji Biegu Pokoju w Rumi. 

XXIV Bieg Pokoju

Pierwsi na mecie, czwarty od lewej Marcin Chabowski - zwycięzca.

Taka frekwencja pomimo niesprzyjającej aury to wielki sukces organizatorów i 
potwierdzenie wielkiej popularności tej imprezy sportowej. Najliczniej reprezentowany 
był powiat wejherowski, ale nie zabrakło zawodników z Gdańska, Gdyni, Pucka czy 
Lęborka, bardziej odległych – Bydgoszczy i Zamościa, a nawet Kenii.  Zawodnik tego 
egzotycznego kraju - Nduva Boniface zwyciężył w kategorii seniorów.            (ANGO)



10  Sport     Piątek, 26 września 2008 r.

Zapowiedzi

I Liga Siatkówki Kobiet
EC Wybrzeże TPS Rumia – SCS Sokół 
Chorzów 27.09.2008 godz. 18:00

III Liga Piłki Nożnej
Orlęta PÓŁWSEP Reda – Dąb Dębno 
28.09.2008 godz. 16:00
Orkan SEMEKO Rumia – Astra Ustronie 
Morskie 27.09.2008 godz. 17:00

Jak wspominasz Swoje początki w lidze? 
 „W pierwszoligowym Alpacie Rumia zadebiutowałam za 
czasów trenera Wiesława Dziury. Byłam wtedy najmłodszą 
zawodniczką w drużynie, ale starsze koleżanki bardzo 
dobrze mnie przyjęły w zespole”

W Alpacie Rumia grałaś cały sezon, a potem dwa sezony 
w TPS Rumia, później  przez półtora sezonu kibice nie 
mieli okazji oglądać Twoich występów szeregach TPS 
dlaczego?
 „Przerwa w treningach i mojej absencji w zespole TPS 
Rumia była spowodowana zajęciami na studiach i moim 
zaangażowaniem się w siatkówkę plażową”

Wiadomo, że pracowicie przygotowujecie się do sezonu, 
jakie są Twoje wrażenia z pobytu w Szwecji i z turnieju 
w Toruniu?
 „ Zgrupowanie w Szwecji było bardzo udane, tylko w 
pierwszym meczu Szwedki sprawiły nam kłopot, a jeżeli 
chodzi o turniej w Toruniu, to wiadomo faworytkami były 
siatkarki Budowlanych Łódź z Małgorzatą Niemczyk na 
czele i one wygrały ten Turniej, a myśmy zajęły drugie 
miejsce”

Do zespołu dołączyło kilka nowych zawodniczek. Czy 
Twoim zdaniem są to znaczące wzmocnienia drużyny i 
jak nowe koleżanki wkomponowały się w zespół?
 „Nowe koleżanki zostały przyjęte bardzo ciepło, podczas 
turnieju w Szwecji i Toruniu oraz podczas sparingu z 
Gedanią pokazały na co je stać. Wygrałyśmy z Gedanią 
3:1 i ten wynik odzwierciedla  formę naszej drużyny” 
 
Po turnieju w Toruniu trener Jerzy Skrobecki  
powiedział, że rozgrywki w I lidze siatkówki Kobiet 
będą bardzo wyrównane. 
 „I liga będzie bardzo wyrównana, ale wydaje mi się, że 
fi nałowa rozgrywka o awans do LSC  rozegra się pomiędzy 
Budowlanymi Łódź i Piastem Szczecin”

Dziękujemy za rozmowę i życzymy samych zwycięstw 
w lidze. 

Andrzej Patro

Z plaży do hali
Ola Theis, 22 letnia siatkarka grająca na 
pozycji lewej przyjmującej zaczęła swoją 
profesjonalną przygodę z siatkówką kilka 
lat temu. Grała kilka sezonów w  I ligowym 
Alpacie Rumia i w TPS- sie Rumia. 

Oprócz istniejącej już try-
buny zadaszonej usytuowa-
nej w centralnej części bo-

iska powstaną  jeszcze dwie 
nowe, które będą usytuowa-
ne po obu stronach trybu-

Budowa trybun na stadionie 
miejskim w Rumi
Realizacja budowy dwóch nowych trybun na rumskim stadionie „idzie pełną  parą”. 

ny, która zastała oddana do 
użytku kibiców wcześniej. 
Jedna jest budowana od 
strony hali sportowej MO-
SiR Rumia, a druga od stro-
ny budynku klubowego. W 
piątek 19 września odwie-
dziliśmy z aparatem plac 
budowy i rozmawialiśmy z 
robotnikami zaangażowa-
nymi w rozbudowę trybun 
na rumskim stadionie i za-
pytaliśmy czy termin odda-
nia obiektu na wiosnę zo-
stanie dotrzymany - Termin 

na pewno będzie dotrzyma-
ny, już zaczynamy przygo-
towania do położenia da-
chu na trybunie od strony 
budynku klubowego. Jedna 
z trybun będzie wyposażo-
na w sanitariaty i kibice nie 
będą mieli problemów aby 
skorzystać z toalet – mówi 
jeden z pracowników. In-
westycja jest realizowana z 
funduszów Urzędu Miasta 
Rumia, rumskiego MOSiR
-u  i Totalizatora Sportowe-
go.                         (APAT) 

Niestety gospodarzom tego 
spotkania nie udało się wy-
grać, a bezbramkowy re-
mis na pewno pozostawił 
niedosyt. Już w 7 minucie 
pierwszej połowy atomo-
wy strzał Pawła Muły odbi-
ja się od poprzeczki bramki 
strzeżonej przez Wiesława 
Ferrę. W 20 minucie niepo-
rozumienie między naszym 
bramkarzem, a obrońca-
mi o mały włos nie zakoń-
czyło by się uzyskaniem 
prowadzenia przez gości. 
Piętnaście minut później 
techniczny strzał Dariu-
sza Hebla z trudem odbi-
ja bramkarz Motławy. Ten 
sam zawodnik próbował 
dobijać, ale goalkeeper go-
ści ten strzał wybija na róg. 
Gospodarze nadal uparcie 
atakowali i już chwilę po-
tem groźny strzał Krzysz-
tofa Butowskiego minimal-
nie mija słupek bramki Mo-
tławy. Piłkarze z Suchego 
Dębu nie rezygnowali i już  
w następnej akcji Wiesław 

Niestety stracono punkty
Beniaminek V ligi I grupy Orkan II Rumia podejmował u siebie ostatnią drużynę w tabeli 
Motławę Suchy Dąb. Goście przed 7 kolejką nie dali rady zdobyć ani jednego punktu, strzelić 
tylko 4 bramki tracąc aż 26. 

Niecodzienny wynik 7:5 jest 
po trosze efektem niekom-
pletnego składu wśród ekipy 
z Rumi. Goście grali w dzie-
więciu, pomimo tego mecz 
na początku był wyrówna-
ny. Salos zaczął presingiem, 
chcąc zepchnąć luzinian na 
swoją połowę i trzymać ich 
z dala od swojej bramki. 
Taka taktyka przy deszczo-
wej zimnej aurze okazała się 
trafna. Po stracie piłki, cięż-
ko było ją wyprowadzić pod 
pole karne przeciwnika, a do 
tego na mokrej murawie czę-
sto zawodnikom obu drużyn 
przydarzały się „kiksy”. Do-

piero po kilkunastu minutach 
gospodarze przejęli inicjaty-
wę. Przewagę Luzina udo-
kumentował piękną bramką 
zdobytą „szczupakiem” Ka-
mil Wenta. Po chwili skład-
ne akcje wykończyli Dawid 
Stenka i Sylwester Leyk i 
było 3:0 dla gospodarzy. 
Pod koniec pierwszej poło-
wy na listę strzelców wpi-
sał się wyróżniający zawod-
nik Salosu Rumia (strzelił 
wszystkie pięć goli dla go-
ści!). Bramka była częścio-
wo efektem błędu bramka-
rza, który strzał zza linii pola 
karnego odprowadził wzro-

kiem będąc przekonanym, 
że piłka wyleci za linię koń-
cową, ta jednak skręciła do 
siatki. Na drugą połowę nie 
wyszedł już kontuzjowa-
ny kapitan Luzina Nikodem 
Małaszycki, a do gry weszli 
jeszcze rezerwowi: Maciej 
Korosacki, Adrian Wensier-
ski, Robert Lesner, Łukasz 
Gurski, a także drugi bram-
karz Paweł Wełniński. W su-
mie gole dla GOSRiTu strze-
lali Sylwek Leyk –3, Dawid 
Stenka –2 i Kamil Wenta -2. 
Rumianie jeszcze w ostat-
nich minutach z wyniku 7:2 
doprowadzili do 7:5, ale był 

to także efekt kary dla dru-
giego stopera Mateusza 
Miotke i może trochę kon-
trowersyjnych decyzji, po 
których dwukrotnie zawod-
nik Salosu znalazł się sam na 
sam z Pawłem Wełnińskim 
i nie dał żadnych szans do-
brze broniącemu w drugiej 
połowie bramkarzowi Luzi-
na. Mimo wszystko za grę 
do końca i ambitną posta-
wę drużyny Salosu należą 
się brawa. Przegrana 7:5 w 
dziewiątkę wstyd na pewno 
nie przynosi.

Ferra broni bardzo kąśliwy 
strzał, a dobitka głową jed-
nego z napastników gości o 
pół metra mija poprzeczkę 
gospodarzy. Po przerwie w 
53 minucie Dariusz Hebel 
strzałem szczupakiem pró-
bował zaskoczyć bramka-
rza przyjezdnych i jeszcze 
raz minutę później, kiedy 
to wykonywał rzut wolny. 
Piłkarze z Motławy nie ka-
pitulowali i już cztery mi-
nuty później mocny strzał 
napastnika przyjezdnych 

przeleciał półtorej metra 
nad ponad poprzeczką Fer-
ry. W 68 minucie kontuzjo-
wanego Sochę zmienił de-
biutujący w rumskiej ekipie 
Sławomir Ciechomski zna-
ny kibicom z występów w 
rozwiązanym IV ligowym 
Orkanie Gdynia i Celticu 
Reda na pozycji forstope-
ra. W ostatnim porywie Łu-
kasz Kłos decyduje się na 
solową akcję, ale i tym ra-
zem piłka minimalnie mi-
nęła słupek bramkarza Mo-

tławy. Następny wyjazdo-
wy mecz  rezerwy Orkana 
rozegrają na wyjeździe 27 
września z Sokołem Boże 
Pole Wielkie. Początek spo-
tkania o godzinie 16:00. 

Skład Orkana II: Ferra, 
Czerwiński, Socha (Cie-
chomski), Twaróg (Da-
maszk), Butowski (Brze-
ski), Ciskowski, Kłos, D. 
Hebel, Kolanowski, Bo-
chentyn, Tyszko. 

 (APAT)      

Jedenastu na dziewięciu
Kolejną wygraną może zapisać na swoim koncie klub GOSRiT Luzino w lidze juniorów C2 (rocznik 95/96). 
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OGŁOSZENIA DROBNE:

- SPRZEDAM MIESZKANIE, Rumia  centrum, 38 m2, 2 
pokoje, trzecie piętro, budynek ocieplony i monitorowany, 
winda, księga wieczysta. Tel. 0504 619 090.
- WYNAJMĘ LOKAL 42 m2 na biuro i gabinet tel. 058 
672 45 21
- WYNAJMĘ DZIAŁKĘ o pow. 800 m2 w Luzinie, przy 
dworcu PKP, niezagospodarowana, na min. 10 lat, tel. 
058 678 04 17
- DOM Z BALA 100 m2 , Działka 800 m2  Kębłowo. Tel. 
506 077 985, 501 555 819
- SPRZEDAM MIESZKANIE W SIERAKOWI-
CACH, 3 pokoje, spółdzielcze wł.zadbane 62m2, parter. 
Tel.698231462
- WYNAJMĘ POWIERZCHNIĘ USŁUGOWĄ, 1 pię-
tro, 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, dobra lo-
kalizacja, warunki zabudowy. Tel. 058 678 22 62 (mieszk. 
- usługowe)
- SPRZEDAM dom, bliźniak - Gdynia Karwiny, 580 tys., 
tel. 505 020 832
- KUPIĘ pomieszczenie do 40m2  na lokal mieszkalny lub 
część budnyku na terenie gminy Szemud, tel. 506 630 547
- WYNAJMĘ pokój przy rodzinie z dostępem do 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 ca-
łodobową opiekę nad chorą leżącą na Alzheimera. Gdańsk-
Oliwa tel.kom. 0501504852
- SPRZEDAM MIESZKANIE (60.01m), 3 pokoje, 
czwarte piętro, płyta. Wejherowo,
Osiedle Chopina, tel. kom. 511148861, solcar@op.pl
- SPRZEDAM DOM W GOŚCICINIE, w stanie suro-
wym, otwartym, tel. 880 287 676
- SPRZEDAM MIESZKANIE W REDZIE 33m2,wła-
sność hipoteczna, zadbane tel. 058 671 31 44
- SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ, 2126m2 

bardzo atrakcyjnie położona, media, Wejherowo/Milwino 
130.000 zł, tel. 0505 683 235
- POSZUKUJE do wynajęcia mieszkanie 2-3 pokojowe 
lub część domu,tylko w Rumii. Tel. 662-551-140
- SPRZEDAM PAWILON HANDLOWY 10,5 m2 Gdy-
nia Chylonia przy Dworcu PKP. Woda, prąd, ochrona 
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 kawalerkę 
w Wejherowie lub okolicy nr tel 514-340-152
- SPRZEDAM DZIAŁKĘ ogrodniczą z domkiem do za-
mieszkania 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 po-
wierzchni 140 m/kw plus pomieszczenie typu biuro/sklep 
42m/kw plus pomieszczenia socjalne. Piętro pomieszcze-
nia biurowo-mieszkalne. Działka ogrodzona , utwardzona 

o łacznej powierzchni 800m/kw. tel 698 093 344
- LUZINO. Działka  3250 m2 na granicy Luzina i Ro-
bakowa, 120m od asfaltowej drogi powiatowej, aktualne 
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 odpowiednim 
wieku. tel. 058 671 59 53
- ROZWÓDKA (31 L.), DWOJE DZIECI, POZNA 
PANA do 38 lat, niezależnego, zmotoryzowanego z okolic 
trójmiasta, tel. 504 384 700
- KAWALER, 36 lat, 178 cm wzrostu, przystojny, zarad-
ny, 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, zarad-
ny, pozna Panią do 30 lat, miłą, tel. 667 156 830
- WOLNY, 52 lata, pozna miłą Panią w wieku stosownym, 
z okolic Redy, Rumi, tel. 506 841 925
- WDOWA, pozna pana w wieku 55-60 lat, bez nałogów, 
religijnego, zmotoryzowanego Na smsy nie odpowiadam, 
tel. 696 387 143
- WOLNA, 50 lat, niezależna, pozna miłego, wolnego, 
zmotoryzowanego pana z Wejherowa lub okolic tel. 507 
486 424 w stosownym wieku
- PANNA, 32 lata, pozna kawalera pracującego, zmotory-
zowanego, do 38 lat, powyżej 178 cm wzrostu. Proszę o 
smsy, tel. 695 147 965
LUZAK, lat 38, gorący jak słońce z wielkim poczuciem 
humoru, szuka pani, która ma dość szarych dni  tel. 506 
562 510
- WOLNY niezależny pozna panią do lat 55-60 tel. 660 
42 65 63
- SAMOTNA szczupła, optymistka l. 50 pozna pana 
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 nałogów 
chętnie zmotoryzowanego telefon 691-190-139
- WDOWA 55 lat. Kulturalna zadbana pozna Pana 
kulturalnego, 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
- KAWALER lat 38, skromny, bez nałogów, szuka pani 
do wspólnego zamieszkania, a może i coś więcej. tel. 514 
780 981
- KAWALER lat 31 pozna miłą Panią z Redy i okolic. 
Tel.691294898 odpowiadam na sms.

- Opel Corsa B12, 1994 r. 122 tys. km, 2 drzwi, niebieski 
metalik, książka serwisowo-garażowa, przegląd OC 
12.01.09 r., 3700 zł tel. 602 820 284                                    
- SPRZEDAM AUDI A4 1996 r. silnik 1600 + instalacja 
gazowa,zarejstrowany wkraju, elektryczne lusterka,elek-
tryczny szyberdach,poduszka powietrzna x2,wspomaganie
kierownicy,radio,centralny zamek,ABS,alufelgi,sedan 
granatowy,OKAZJA!!! cena
12300zł RUMIA tel.698-88-99-89
- FIAT SEICENTO 1999 r 1,1 benzyna van zarejstrowany 
i opłacony do06.2009 r. 
tel 662-551-140 cena 3500 zł
- SKUTER 2005 r. BAOTIAN, zarej., opłac. 1900 zł tel. 
511 485 822
- SPRZEDAM vw golf 3 1996r 1,6 benzyna,5 drzwi,A-
A,ESD,2xPP,R,WK,zarejstrowany w
PL.,ważne opłaty  cena 5700zł tel 503-855-404
- SPRZEDAM OPEL VECTRA B, 1998rok 2,5v6 ig 
sekfencyjna,aa,cz,wk,rm,4xes,el,abs,komputer,klimatroni-
c,kontrola trakcji,tempomat, af 16”,2xpp,rk,oc i przeglad 
aktualne, zadbany okazja!!!cena:12900 tel698-889-989
- SKUP AUT, wraków, na złom, do kasacji, wyrejestrowa-
nych, do wyrejestrowania, 
tel. 506 562 510
- VW GOLF 3, 96 r. 1,6 benzyna AA,WK,ESD,2XP-
P,RM,zarejestrowany w kraju,ważny przegląd i oc,5 

NIERUCHOMOŚCI

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 zareje-
strowany 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,ważne opła-
ty,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 uzgodnienia), 
kontakt tel. 058 719 79 38 lub 0 501 065 999
- SPRZEDAM AUDI A6 C4 97 r. kombi, ABS, AAAF, 
klima, ppx2, WK, ES, EL, CZ, IG sekwencja, nowe opony, 
18.000 zł. - 607 867 901
- SILNIK ELEKTRYCZNY, 1,5 kw 950 obr/min, 
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, uszkodzona 
skrzynia, 92 r. cena 1,300 zł tel. 664 664 558
- SPRZEDAM samochód mazda 323 1,7 D sedam 91r. 
Cena 1,200 zł (do uzgodnienia) tel. 887-927-826
- SPRZEDAM POLONEZ TRACK 1200 zł, 1,6; 2 
drzwi na 5 osób bezn/gaz, silnik dobry tel. 0602 624 791
- 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, płatnika, 
szuka pracy w domu, tel. 696 584 387
- SZUKAM PRACY W SALONIE SAMOCHODO-
WYM. Licencjat z administracji, prawo jazdy, znajomość 
programów komputerowych, odbyta praktyka, tel. 601 
689 788
- ANGIELSKI - nauka, konwersacje. Tel.058-671-81-31
- POSZUKUJĘ PRACY, rencistka, średnie wykształce-
nie, na 1/2 etatu 058 672 71 52
- KSIĘGOWA, znajomość programów komputerowych. 
Szuka pracy tel. 058 672 12 63, kom. 0604 915 450
-  fIZYKA, CHEMIA; pomogę uczniowi, Wejherowo, 
tel. 058 677 01 50
BEHAPOWIEC - podejmie prace z uprawnieniami 
szkolen bhp i p.poz. nr telefonu +48510676511 lub 0 58 
302-39-69
UCZENNICA NIEMIECKIEGO GIMNAZJUM - 
udziela korepetycji z j.niemeickiego dla dzieci szkół 
podstawowych.Tel:518557198
-  ZATRUDNIĘ POMOCNIKA do gospodarstwa 
rolnego, wymagane prawo jazdy kategorii T, możliwość 
zamieszkania, tel. 606 357 857
- PAN 54 letni, podejmie pracę w godzinach popołudnio-
wych, 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-atłasowy, 
ładnie zrobiony, nowy w cenie 35 zł. Tel. 058 678 04 17
- PRZYJMĘ PRALKĘ STARĄ automat na chodzie i 
piecyk gazowy do naprawy (ścienny), 
tel. 0501 834 279
- SPRZEDAM WÓZEK GŁĘBOKO-SPACEROWY 
dwa odcienie zieleni, pompowane koła, nosidełko dla 
niemowlaka, pokrowiec na nóżki, pokrowiec przeciwdesz-
czowy, 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-BĘBNO-
WA PRIVILEG T3018, electronik, pełen program 20-60 
minut, 5kg. tel.604-672-760
- SPRZEDAM SUKNIĘ ŚLUBNĄ, biała rozm. 40/42 na 
164, 1 tys. cena do negocjacji. tel. 504 905 805
- SPRZEDAM BIURKO KOMPUTEROWE dł 130 cm 
i szafkę z dwoma pólkami dł. 60 cm w kolorze ciemna wi-
śnia. Stan bardzo dobry. Cena 150 zł., tel. 0-691-679-904
- ODKUPIĘ NIEDROGO STYROPIAN 12 CM GRU-
BY. 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 więk-
szą ilość z demontażu w dobrym stanie tanio sprzedam.  
tel. 509 575 862
- SPRZEDAM ROWER GÓRSKI z amortyzatorami i 
hamulcami tarczowymi, kolor czarno-żółty, stan bardzo 
dobry, zadbany, ul.Kochanowskiego 7, Bolszewo, 
tel. 0 508 071 565
- SPRZEDAM DRZWI POKOJOWE OSZKLONE 80 
cm i łazienkowe z okienkiem 70 cm (bez ościeżnicy),  tel. 
058 672 46 48
- PIEC KAFLOWY Z KORONĄ dam rozebrać
 (z wywiezieniem gruzu) Tel.0502351988
- SPRZEDAM FOTEL DO MASAŻU, dużo programów, 
z podnóżkiem, model 4000, cena 2000 zł, tel. 551 50 05
- SPRZEDAM, FOTELIK NA ROWER, 55 zł, 
tel. 511 485 822
- SPRZEDAM LODÓWKĘ, 140 cm, 200 zł, 
tel. 511 485 822
- MAŁĄ LODÓWKĘ niedrogo kupię, tel.698 057 001
- SPRZEDAM ROWEREK, kółka boczne stan db., 160 
zł tel. 511 485 822
- SPRZEDAM SOFĘ 2 osob., rozkłądana, stan db. 300 zł 
tel. 511 485 822
- SPRZEDAM ŁÓŻECZKO, trzy poziomowe, białe 150 
zł tel. 511 485 822
- SPRZEDAM TANIO SOFĘ  dwu osobową ze skrzynią, 
stolik z szybą, dwa foteliki, stolik RTV - 1000 zł  tel. 510 
501 955
- SPRZEDAM FOTEL DO MASAŻU duża ilość progra-
mów, podnóżek, model 4000, cena 2500 tel. 551 50 05
- SPRZEDAM PONTON WĘDKARSKI, nowy z 
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 niezagospodarowa-
ną 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 MIKROFALO-
WĄ 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 trans-
portem tel. 698 057 001 
- SPRZEDAM alufelgi borbety 4x100, 225/45/16 z opo-
nami z szerokim rantem, komplet 1700 zł, tel. 782 168 317
- SPRZEDAM Drzwi łazienkowe “Bulaj” osiemdziesiątki 
prawe, kolor wenge (ciemny brąz), ościeżnica regulowana, 
nowe, tel. 501 274 733
- SPRZEDAM LAPTOPA, Microstar-medion, model FID 
2040, nowy, cena okazyjna, tel. 0501 276 279
- SPRZEDAM MEBLOŚCIANKĘ, kolor jasny, 300 zł, 
0508 116 602
- SPRZEDAM TELEFON Simens A52, 70 zł Nokia, 
panel kolorowy 100 zł tel. 511 485 822
- PRZYJMĘ ZIEMIĘ - Kąpino, tel. 607 467 770
- SPRZEDAM FAKS PANASONIC, stan bardzo dobry, 
cena 250 zł, tel. 694 681 118
- SPRZEDAM AKWARIUM 160 litrów z korzeniami + 
rośliny sztuczne+10 rybek, cena 200 zł, tel. 508 819 771
- TURBINĘ DO NADMUCHU paleniska kuzni, 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 + reduk-
tor, 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, moc-
nej budowy, po rodowodowych rodzicach. Szczeniaki ur. 
9.07.2008r. do odbioru na koniec sierpnia, po szczepieniu i 
dwukrotnym odrobaczeniu. 
- SPRZEDAM MATERAC do masażu, nowy, skóro-
podobny, składany na 3 części, 3 programy - 400 zł, tel. 
506-392-588
- PIEKARNIK 2 grzałki do pieczenia ciast, stan db. 95 zł 
tel 507 607 280
- SPRZEDAM KUCHEMKĘ 3 palniki, stan db, 75 zł i 
drukarkę nową do komputera 220 zł. tel. 507 607 280

- SPRZEDAM SUKNIĘ ślubną stan b.db wzrost 164-170 
cena 600 zł do negocjacji tel.517 159 871
- SPRZEDAM PODUSZKĘ DO MASAŻU uniwersalną, 
kręgosłup, stopy, uda 370 zł gwarancja tel. 0697 219 236
- ZNACZKI POLSKIE CZYSTE, lata 1968-1976 KPL 
300.00 oraz bloczki czyste różne tel. 058 620 96 16
- SPRZEDAM używane w dobrym stanie małe rożno 
elektryczne, pojemność jeden kurczak. tel. 782 537 320
- SPRZEDAM WÓZEK głęboko-spacerowy Chicco
Enjoy z fotelikiem samochodowym,mało używany,kolor 
pomarańczowo-szary.Cena 800 zł.tel.502 411 099.
- SPRZEDAM fotele wiklinowe nowe- szt. 3 -żyrandol 
drewniany z 4 okr. kloszami - białe kule + kinkiet - kpl. 
całość -350zł. tel. 665 264 111
- SPRZEDAM zdemontowany zlew dwukomorowy -stan 
dobry mało używany cena 70zł. tel (o58)671 03 22
- SPRZEDAM  wózek spacerowy, stan bdb. bordowo 
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: Sa-
miec - 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 oryginal-
ne. Cena 1500zł do negocjacji Tel.668 171 418
- DWA FOTELE typu fi mka + puf sprzedam - 250 zł tel. 
510 713 961
- KANAPĘ 2 osob. używaną w dobrym stanie sprzedam - 
120 zł tel. 510 713 961
- NOWY WÓZEK DZIEC. mały feler na materiale tel. 
0869 8093415
- SPRZEDAM GARAŻ, Wejherowo ul. Strzelecka, 
zabudowa szeregowa, własność notarialna, kanal, prąd tel. 
0601 877 240
- SPRZEDAM UBRANKA dla dziewcz. różne, buciki db 
i bdb 1-4 lat, tanio, wanienka plastik 16 zł te. 507 607 280
- SPRZEDAM FRYTKOWNICĘ nową 80 zł i ekspres 
do kawy nowy tel. 507 607 280
- SPRZEDAM WÓZEK spacerowy stan bdb bordowo 
beżowy + łóżeczko z materacem, tanio. tel. 572 62 17
- SPRZEDAM ZESTAW KOMPUTEROWY, płyta 
główna ASRock P4Vt8, procesor Intel Celeron 2,66 
GHz (Celeron D330 2600 MHz), pamięć RAM 512 mb 
(2x256 mb), 
karta grafi czna NVIDIA Ge Force 3 Ti 200, karta muzycz-
na zintegrowana, twardy dysk Samsung SV0412H 40Gb, 
napęd LITE-ON DVD, monitor Samsung 17&#8221; 
SyncMaster 17GLsi, klawiatura Omega, mysz Evolution 
optyczna. 
Cena 450 zł kontakt: 697-778-395
-FOTELE WIKLINOWE NOWE- SZT.3 i żyrandol 
drewniany z 4 okr. kloszami - białe kule + kinkiet - kpl. 
tanio. tel.665 264 111

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

ZATRUDNIĘ TECHNIKA 
- ELEKTROMECHANIKA, 

w dziale utrzymania ruchu.
Podstawowa znajomość budowy 

maszyn. Wykształcenie min. średnie 
techniczne. Kartoszyno. Oferty zawiera-
jące CV oraz list motywacyjny proszę 

przesyłać na adres email: igor@target.
com.pl lub faksem: 058 676 74 89.
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Śmiej się z „Expressem”
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06:00     Kawa czy herbata?
07:50     Leksykon PRL
08:00     Wiadomości
08:15     Kwadrans po ósmej
08:35     Małgosia i buciki - serial
09:05     Moliki książkowe 
 - magazyn
09:15     Pani Pająkowa - serial
09:45     Zaopiekuj się mną - serial 
10:30     Czasy, w których przyszło  
 nam żyć - serial 
11:25     Schudnij - pr. poradnikowy
11:40     Telezakupy
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes
12:20     Gdzie przyszłość przeszło- 
 ści czapkuje
12:40     Plebania - telenowela 
13:05     Klan - telenowela 
13:35     Jaka to melodia?
14:00     Nasza planeta - cykl dok.
15:00     Wiadomości,  Pogoda;
15:10     Złota sobota - widowisko
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 
18:55     300 % normy - teleturniej
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości
20:20     Rzym - serial
21:25     Bad Company - komedia  
 sensacyjna, 2002
23:30     Jedwabna opowieść - fi lm  
 obyczajowy, 2004
01:10     Spirala - serial kryminalny

05:50     W labiryncie - serial
06:50     Telezakupy
07:10     Niezwykły świat natury 
 - serial dokumentalny 
07:40     Przygody Goździka Ogrodnika 
 - serial animowany 
08:00     Pytanie na śniadanie
10:10     M jak miłość
  - serial 
11:00     Dwaj panowie „N”
  - fi lm fabularny, Polska `62
12:45     Wojciech Cejrowski - cykl reportaży
13:15     Ulica lemurów 
 - serial dokumentalny
13:45     Statek miłości
  - telenowela 
14:50     Dla niesłyszących 
 - Czas honoru
15:50     Tak to leciało! 
 - teleturniej
16:50     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
20:05     Gwiezdne Wojny 
 - fi lm science fi ction
22:10     Czas honoru - felieton
22:20     Piękna i szalona
  - fi lm fabularny, USA 2001
00:05     PKO BP London LIVE 
 - reportaż
00:30     Panorama
00:50     Jack i Sarah - komedia, 1995
03:05     Zakończenie dnia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05.05     Gram.Tv – program muzyczny
05.25     FIFA Futbol Mundial
05.50     Muzyczne listy – magazyn muzyczny 
06.55     TV Market
07.30     Kasa Na Bank 
 – program interaktywny
08.30     Melrose Place – serial obyczajowy 
09.30     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 muzyczny
14.00     Wygraj fortunę
15.00     Melrose Place  – serial obyczajowy 
16.00     Idiotki nie idą do nieba 
 – serial meksykański  
17.00     Idiotki nie idą do nieba 
 – serial meksykański, 
18.00     Wielkie Happy Hour – informacyjny  
 program rozrywkowy
19.00     KŁAMCZUCH 
 –  program rozrywkowy
20.00     J & J – czyli Jola i Jarek 
 – reality comedy
21.00     Geneza – serial sensacyjny 
22.05     KŁAMCZUCH
  – program rozrywkowy
23.05     Pożądanie i zdrada 
 – fi lm dla dorosłych USA
01.00     Wydarzenia, Sport, Pogoda 
01.40     Muzyczne listy – magazyn muzyczny 
02.45     Wielkie Happy Hour  – informacyjny  
 program rozrywkowy
03.30     FIFA Futbol Mundial
03.55     Sztukateria
  – magazyn 
04.10     James Brown 
 – live at Montreux - koncert

05:15      Wstawaj! Gramy!, odc.661
06:00      Żar młodości, odc.20
07:15      Wielka Wygrana, odc.340
07:30      TV Market
08:00      Poranek z POLSAT NEWS, odc.20
09:00      Ranking Gwiazd, odc.5
09:30      Ranking Gwiazd, odc.6
10:00      Rodzina zastępcza, odc.176
11:00      Sabrina 
 - nastoletnia czarownica, odc.69
11:30      Na kocią łapę, odc.7
12:00      Obrońca, odc.20
13:00      Fabryka gwiazd 
 - Akademia EXTRA, odc.5
14:00      Pierwsza miłość, odc.755
14:45      Sabrina 
 - nastoletnia czarownica, odc.70
15:15      Świat według Bundych, odc.190
15:50      Wydarzenia
16:10      Pogoda
16:15      Interwencja, odc.1183
16:25      PSP
16:30      Tylko miłość, odc.42
17:30      Fabryka gwiazd, odc.5
18:00      Pierwsza miłość, odc.756
18:50      Wydarzenia
19:20      Sport
19:25      Pogoda
19:30      Na kocią łapę, odc.8
20:00      Fabryka gwiazd, odc.2
22:00      Studio Lotto
22:10      Reakcja łańcuchowa; USA, 1996;  
 r. Andrew Davis; w. Keanu 
 Reeves, Morgan Freeman,  
 Rachel Weisz, Fred Ward,  
 Kevin Dunn, Brian Cox, Joanna  
 Cassidy, Krzysztof Pieczyński 
00:20      Lunatycy; USA, 1992; r. Mick  
 Garris; w. Brian Krause, Clive  
 Barker, Jim Haynie

05:05     Uwaga!
05:25     Telesklep
06:25     Hej-nał show
07:25     Fabryka Gry 
 - program rozrywkowy
08:00     Na Wspólnej 
08:30     Dzień dobry TVN 
11:00     Republika malolatów - serial (4/13)
12:05     Sąd rodzinny
13:05     Szymon Majewski Show
 - program rozrywkowy
14:05     W-11 Wydział Śledczy 
 - serial
14:45     Detektywi
 - serial
15:15     Agenci NCIS 
 - serial sensacyjny (11/23)
16:15     Rozmowy w toku 
17:25     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
18:25     Detektywi 
19:00     Fakty 
19:30     Sport 
19:40     Pogoda 
19:50     Uwaga! 
20:00     Na własną rękę - fi lm sensacyjny,  
 Kiedy żona i dziecko Gordona  
 Brewera giną w zamachu  
 terrorystycznym poprzysięga  
 on zemstę. Policja i służby  
 rządowe są bezradne.   
 Brewer postanawia więc sam  
 wymierzyć sprawiedliwość... 
22:10     Gra 
 - fi lm sensacyjny
00:50     Kuba Wojewódzki 
 - Program rozrywkowy
01:45     Wrzuć na luz
02:45     Telesklep
03:05     Uwaga! 

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

REKLAMA

Z takim samym nastawieniem 
zdobycia kompletu punktów do 
Rumi przyjechał zespół Kaszubii 
Kościerzyna, prowadzony przez 
trenera Krzysztofa Słabika, który 
w ostatniej kolejce przegrał u sie-
bie z Cartusią 0:1. Już w pierwszej 
minucie spotkania Daniel Dubicki 
miał okazję otworzyć wynik me-
czu, jednak tej szansy nie wyko-
rzystał. W ósmej minucie zawo-
dów niebezpieczny strzał Toma-
sza Grzywacza o metr mija świa-
tło bramki Adama Dudy. Czte-
ry minuty później w zamieszaniu 
podbramkowym bramkarz gospo-
darzy wykazał się niebywałym re-
fl eksem i wybronił strzał napast-
nika gości z pięciu metrów. Ka-
szubia wciąż atakowała i efektem 
tego była groźna akcja gości prze-
prowadzona w 26 minucie. Strzał 
napastnika Kaszubii o pół metra 
minął słupek bramki strzeżonej 
przez Dudę. Orkan starał się ata-
kować, ale goście przyjechali do 
Rumi po to, żeby zdobyć przy-
najmniej jeden punkt, do końca 
pierwszej odsłony to im się udało. 
Nie wiemy jak umotywował swo-
ich zawodników podczas przerwy 
meczu w szatni trener Orkana Ja-
rosław Kotas, ale po wyjściu na 
drugą połowę gospodarze zagrali 
jeszcze bardziej bojaźliwie i ase-
kuracyjnie. Druga połowa zaczę-

ZŁA PASSA TRWA
Kibice rumskiej drużyny nie spodziewali się takiego rezultatu. Po przegranym meczu z 
Zatoką  w Pucku punkty rumianom były potrzebne na wagę złota.

ła się od huraganowych ataków 
Kaszubii, a bramkarz Adam Duda 
miał pełne ręce roboty i tuż po 
przerwie rumski goolkeeper był 
w  ciężkich opałach w 46 minucie 
obronił niebezpieczny strzał z rzu-
tu wolnego. W 63 minucie Tomasz 
Grzywacz przechytrzył obrońców 
i dzięki jego akcji  Kaszubia objęła 
prowadzenie. Trzy minuty później 
strzał z rzutu wolnego wykonywa-
nego przez gości o kilkadziesiąt 
centymetrów minął poprzeczkę 
Adama Dudy. Gospodarze wszel-
kimi sposobami próbowali odwró-
cić niekorzystny wynik i już w 70 
minucie rzut wolny wykonywany 
przez Piotra  Ferę sprawił dużo 
kłopotów Kafarskiemu. Rumianie 
postawili wszystko na jedną kartę 
i już w 84 minucie mocnym strza-
łem bramkarza Kaszubii próbował 
zaskoczyć po zespołowej akcji 

Rafał Siemaszko. W 90 minucie 
Janusz Kafarski wybronił jeszcze 
stuprocentową sytuację sam na 
sam z Rafałem Siemaszko. W do-
liczonym czasie gry doszło do cie-
kawej sytuacji, Orkan zaczął grać 
11 zawodnikami w polu, Adam 
Duda opuścił swój posterunek i 
chciał wspomóc swoich kolegów 
w ataku. Niestety ten zryw nie za-
pewnił Orkanowi chociażby jed-
nego punktu i Kaszubia za sprawą 
złotego gola zdobytego w 63 mi-
nucie przez Tomasza Grzywacza 
wywiozła z Rumi trzy punkty.
Skład Orkana: Duda, Fera, Fre-
iberg (Cirkowski), Prokopów,  
Skwiercz, Dubicki, Malinowski 
(D.Hebel), Siemaszko, Pomor-
ski, Karnat (Butowski) , Broner 
(Kłos) 

(APAT)  

Oznacza to walkower dla 
wejherowian i awans. Losowanie 
kolejnej rundy już w czwartek, 
a mecze III rundy rozegrane 
zostaną 8.10.2008 o godzinie 16.

W ostatniej kolejce B klasy 
drużyna Gryf Orlex Wejherowo 
II prowadzoną pod wodzą trenera 
Wojciecha Borka pokonali w 
wyjazdowym spotkaniu Olivię 

Gdańsk 2:0. Kolejny mecz druga 
drużyna Gryfa zagra w najbliższą 
niedzielę o godzinie 11.00 na 
Wzgórzu Wolności z Eko Prod 
Szemud.                              (ŁN)

Awans rezerw Gryfa w Pucharze Polski
Drużyna Gryfa II Wejherowo awansowała do III rundy Pucharu Polski. Druzyna KP Sopot, z 
którą podopieczni Wojciecha Borka mieli się dziś zmierzyć zrezygnowała z udzialu w tych 
rozgrywkach.
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06:05     W labiryncie - serial 
07:05     EUROexpress - magazyn
07:10     Telezakupy
07:25     Przystanek praca
07:40     Przygody Goździka Ogrodnika 
 - serial animowany 
08:00     Pytanie na śniadanie
10:10     M jak miłość - serial 
11:05     Codzienna 2 m. 3 - serial komediowy 
11:35     Córki McLeoda - serial obyczajowy 
12:25     Harry i Hendersonowie - serial 
12:55     Syndrom szalonych rodziców
13:30     Znaki czasu - magazyn
13:55     Statek miłości - telenowela 
14:45     Dla niesłyszących - Na dobre i na złe
15:50     Fort Boyard - reality show
16:50     Sophie - serial obyczajowy
17:20     Sierociniec dla słoni - serial 
17:55     Sport Telegram
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
18:55     Koło fortuny - teleturniej
19:30     Zacisze gwiazd - Jan Jurewicz
20:05     Barwy szczęścia - serial obyczajowy 
20:35     M jak miłość - serial
21:30     Kulisy serialu „M jak miłość” 
21:40     Tomasz Lis - talk show
22:40     Kryminalne zagadki Las Vegas 
 - serial sensacyjny 
00:30     Panorama
00:45     Wieczór artystyczny - koncert
01:45     Zygmunt Kałużyński w fi lmie: 
 Pół życia w ciemnościach
02:30     Zakończenie programu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05.10     Wielkie Happy Hour – informacyjny  
 program rozrywkowy
05.55     Muzyczne listy – magazyn muzyczny
07.00     TV Market
07.35     Kasa Na Bank – program 
 interaktywny 
08.35     Młody – dramat sportowy Kanada,  
 1997; reż.: John Hamilton; wyst.:  
 Jeff Saumier, Rod Steiger, Jason  
 Tremblay, Mark Camacho, Ray  
 Aranha, Tod Fennell, Wheeler  
 Jane
10.30     Idiotki nie idą do nieba – serial
12.30     J & J – czyli Jola i Jarek – reality
13.30     V-max – magazyn motoryzacyjny
14.00     Wygraj fortunę – teleturniej 
15.00     Melrose Place – serial obyczajowy 
16.00     Idiotki nie idą do nieba – serial 
17.00     mała Czarna – talk show 
18.00     Idiotki nie idą do nieba – serial 
19.00     Happy Hour – informacyjny program  
 rozrywkowy
20.00     J & J – czyli Jola i Jarek – reality
21.00     Discovery – Tajemny  świat 
 szpiegostwa 
22.05     Galileo - program popularno-naukowy 
00.05     Happy Hour  – informacyjny program  
 rozrywkowy
01.05     Morderstwo w Orient Expresie  
 – fi lm kryminalny USA, 2001;  
 reż.: Carl Schenkel; wyst.: Al 
 fred Molina, Meredith Baxter
02.55     Wydarzenia, Sport, Pogoda
03.30     Muzyczne listy – magazyn muzyczny

 
 
         
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05:05     Uwaga!
05:25     Telesklep
06:25     Hej-nał show
07:25     Fabryka Gry 
08:00     Taniec z gwiazdami - kulisy 
08:30     Dzień dobry TVN
11:00     Pascal: po prostu gotuj 
11:30     Nigella ekspresowo
12:05     Sędzia Anna Maria Wesołowska
13:05     Taniec z gwiazdami 
15:15     Agenci NCIS - serial sensacyjny  
 (12/23)
16:15     Rozmowy w toku 
17:25     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
18:25     Detektywi 
 - serial
19:00     Fakty 
19:30     Sport 
19:40     Pogoda 
19:50     Uwaga! 
20:10     Na Wspólnej
20:45     W-11 Wydział Śledczy
 - serial kryminalny
21:30     Szymon Majewski Show 
 - talk show (5/16)
22:35     Teraz my!
23:20     Superwizjer 
23:55     Nie z tego świata 
 - serial S-F (10/22)
00:50     Wydanie drugie poprawione 
01:20     Co za tydzień 
01:45     Uwaga! 
02:05     Wrzuć na luz
03:05     Telesklep

06:00     Kawa czy herbata? 
07:50     Leksykon PRL
08:00     Wiadomości, Pogoda
08:15     Kwadrans po ósmej
08:35     Tata Lew - serial
08:50     Jedynkowe Przedszkole
09:20     Legenda Nezha - serial
09:45     Zaopiekuj się mną - serial
10:30     Sąsiedzi - serial komediowy 
10:55     Psi psycholog - telenowela 
11:25     Pora na doktora - magazyn
12:00     Wiadomości
12:20     Tak jak w Unii
12:40     Plebania - telenowela
13:10     Klan - telenowela
13:40     Jaka to melodia?
14:05     Współczesne dźwięki 
14:30     Szpital odzyskanej nadziei 
15:00     Wiadomości, Pogoda
15:13     Bądź modna - cykl dok.
16:05     Moda na sukces - serial
16:50     Encyklopedia Solidarności
17:00     Teleexpress
17:20     Celownik - magazyn
17:30     Klan - telenowela 
18:00     Jaka to melodia?
18:30     Plebania - telenowela 
18:55     300 % normy - teleturniej
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości
20:20     Wszystko się sypie 
 - komedia, USA 2003
22:10     Wydział Zabójstw - serial
22:40     Misja specjalna - magazyn 

06:45     Smaki polskie - magazyn
07:00     Dzień dobry w sobotę 
 - program poradnikowy
07:30     Rok w ogrodzie
08:00     Wiadomości
08:15     Pod prasą - publicystyczny
08:35     Dziesięcioro Przykazań
09:05     Ziarno - magazyn
09:35     Siódme niebo - serial 
10:20     Zagubieni z Lotu 29 - serial
10:45     Kadra 2012 - magazyn
11:00     Kuchnia z Okrasą
11:25     ZOO bez tajemnic-cykl dok
11:45     Podróżnik 
 - Miasto Gwatemala
12:05     Hurtownia książek
 - magazyn
12:25     Weekendowy magazyn  
 fi lmowy
13:00     Wiadomości
13:10     Apetyt na miłość - serial 
13:45     Zupełnie obcy człowiek 
 - fi lm fabularny, 1994
15:30     Śmiechu warte 
16:00     Hannah Montana - serial
16:25     Psi psycholog - telenowela
17:00     Teleexpress
17:20     300 % normy - teleturniej
17:55     Mamy MAMY - felieton
18:05     Skoki Narciarskie - Letnie  
 Mistrzostwa Polski
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości
20:15     Godsend 
 - fi lm fabularny, 2004
22:10     Dziewczyna na urodziny 
 - fi lm obyczajowy 
23:50     Prawda i tylko prawda 
 - dramat, USA `95

05:50     Tajemnica dzikiego szybu 
 - fi lm przygodowy
07:30     Klub przyjaciół Myszki  
 Miki
08:00     Domisie 
 - program dla dzieci
08:25     Teleranek - magazyn 
08:55     Disney! Cudowny Świat 
10:35     Przyjaciele na Kubie 
11:00     Msza Święta Beatyfi kacyjna  
 ks. Michała Sopoćk
13:00     Wiadomości
13:10     Szkoda gadać 
 - pr. rozrywkowy
13:35     D’Artagnan i trzej  
 muszkieterowie 
 - fi lm kostiumowy
15:15     BBC w Jedynce 
 - fi lm dokumentalny
16:10     Gala 65. Tour de 
 Pologne - reportaż
16:30     Między mamami - magazyn
17:00     Teleexpress
17:20     300 % normy - teleturniej
18:05     Jaka to melodia?
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości
20:15     Seks, kasa i kłopoty - serial 
21:10     Ranczo - serial obyczajowy 
22:15     Pokój Marvina
  - dramat, USA `96
24:00     Psychoza 
 - thriller, USA 1960
01:50     VIII Międzynarodowy  
 konkurs Dyrygentów 

05:40     Dla niesłyszących 
 - Echa Panoramy
06:15     Plecak pełen przygód - serial
06:40     Spróbujmy razem 
 - magazyn 
07:10     Magazyn Ligi Mistrzów
07:40     Poezja łączy ludzi
07:50     M jak miłość - serial
08:45     Barwy szczęścia 
 - serial obyczajowy
09:45     Na dobre i na złe - serial 
10:45     Nie tylko dla pań 
 - fi lm dokumentalny 
11:40     Odnalezione szczęście
  - dramat, USA 1997
13:25     Święta wojna - serial 
14:00     Familiada - teleturniej
14:35     Złotopolscy - telenowela 
15:10     Konkurs Tańca Eurowizji 
 - widowisko;
15:45     Gwiezdne Wojny 
 - fi lm science fi ction
17:55     Sport Telegram;
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
18:55     Orzeł czy reszta - talk show
20:05     Fort Boyard - reality show
21:05     Kabaretowa sobota w Dwójce 
 - widowisko
21:50     Cukiereczek - fi lm fabularny, 
 USA 1999
23:20     Słowo na niedzielę 
23:25     Czas honoru - felieton
23:30     Rzym - serial, USA 2005
00:30     Panorama
00:50     Zielona Rebelia 
 - fi lm fabularny , Kanada `02
02:30     Ona i On - wojna płci - talk show
03:20     Zakończenie dnia

05:10     Dla niesłyszących 
 - Słowo na niedzielę
05:15     Dla niesłyszących - Radio Romans
05:40     Złotopolscy - telenowela
06:40     Ostoja
07:10     M jak miłość - serial 
08:00     Barwy szczęścia - serial obyczajowy 
09:05     Doktorologia stosowana - Kardiologia
09:40     Wojciech Cejrowski- boso przez świat  
 - cykl reportaży
10:10     Perły Mórz Południowych 
 - fi lm dokumentalny
11:10     Makłowicz w podróży 
 - mag. kulinarny
11:40     Hubal - dramat, Polska 1973
14:00     Familiada - teleturniej
14:30     Złotopolscy - telenowela 
15:05     Mini Szansa - De Mono
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 
21:00     Wróg publiczny
  - fi lm fabularny, USA 1998
23:15     Magazyn Ekstraklasy -
23:55     EUROexpress - magazyn
24:00     Telewizyjne Wiadomości Literackie
00:30     Panorama
00:50     Grzechy po polsku - pr. K. Dreckiej
01:40     Wybawca - fi lm kryminalny, 
 USA 2000
03:20     Zakończenie dnia

05.35     Sztukateria – magazyn 
06.00     V Max – magazyn motoryzacyjny
06.30     VIP – magazyn kulturalny
07.00     Kianomaniak – magazyn fi lmowy
07.30     Dekoratornia – magazyn 
08.00     cruZer Sport:eX
08.30     Nieposkromiona Australia 
 – serial dokumentalny  
09.05     Młody – dramat sportowy Kanada,  
 1997; reż.: John Hamilton; wyst.:  
 Jeff Saumier, Rod Steiger, Jason  
 Tremblay, Mark Camacho, Ray  
 Aranha, Tod Fennell
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 dok
15.00     Memorial Zdzisława Ambroziaka
  – mecz o I miejsce 
16.55     KŁAMCZUCH 
 – program rozrywkowy
17.55     Selekcja – survival show
19.00     Galileo – program popularno
 -naukowy 
20.00     Włatcy Móch – serial animowany  
20.30     Z dżungli do dżungli – komedia  
 familijna USA/Francja, 1997;  
 reż.: John Pasquin
22.40     J & J – czyli Jola i Jarek
  – reality comedy
23.40     Grzechy Ojca – dramat kryminalny  
 USA, 2002

05.25     Kinomaniak – magazyn fi lmowy
05.50     VIP – magazyn kulturalny 
06.20     V-max – magazyn motoryzacyjny 
06.50     Gram.Tv – magazyn muzyczny 
07.20     Ręcę, które leczą
07.50     Melrose Place – serial obyczajowy 
08.50     Człowiek znad Śnieżnej Rzeki 
 – western Australia, 1982; reż.:  
 George Miller; wyst.: Burlinson  
 Tom, Kirk Douglas, Donovan  
 Terence, Dysart Tommy, Kerr  
 Bruce, Bradshaw David, Thorn- 
 ton Sigrid.
11.00     Galileo–program popularno-naukowy 
12.00     Gram.Tv – magazyn muzyczny
12.30     V-max – magazyn motoryzacyjny
13.00     VIP  – magazyn kulturalny 
13.30     cruZer-Sport:eX
14.00     mała Czarna – talk show 
15.00     Memorial Zdzisława Ambroziaka
 - Skra Bełchatów
 -AZS Częstochowa
16.55     KŁAMCZUCH 
 – program rozrywkowy
17.55     Discovery 
 – Tajemny  świat szpiegostwa”
19.00     Galileo – program popularno- 
 naukowy  
20.00     Drużyna Biedronek – komedia USA,  
 1992; reż.: Sidney J. Furie; wyst.:  
 Rodney Dangerfi eld, Ilene Graff,  
 Jackée Harry, Jonathan Brandis,  
 Tom Parks, Vinessa Shaw
22.20     J & J – czyli Jola i Jarek 
 – reality comedy
23.20     Tajemnice Hollywood 
 – fi lm dla dorosłych USA
01.35     mała Czarna – talk show 
03.30     James Brown – live in Montreux 

05:30      Wstawaj! Gramy!, odc.662 
06:15      Kapitan Flamingo, odc.4
06:45      Yin! Yang! Yo!, odc.4
07:15      Przygody w siodle, odc.46
07:45      Przygody w siodle, odc.47
08:15      Hugo, odc.171
08:45      Pasjonaci, odc.120
09:15      Ewa gotuje, odc.31
09:45      Samo życie, odc.1141
10:15      Samo życie, odc.1142
10:45      Samo życie, odc.1143
11:15      Na kocią łapę, odc.7
11:45      Na kocią łapę, odc.8
12:15      SIĘ KRĘCI, odc.83
12:45      Czarodziejki, odc.115
13:45      Fabryka gwiazd, odc.2 
15:45      Się kręci
16:00      GP Singapore - Kwalifi kacje
17:05      Słoneczny patrlol Ani mru mru
18:50      Wydarzenia
19:20      Sport
19:25      Pogoda
19:30      Ranking Gwiazd, odc.7
20:00      Jak oni śpiewają, odc.43
22:00      Studio Lotto
22:45      Straszny fi lm 3; USA, 2003;  
 r. David Zucker; w. Pamela  
 Anderson Lee, Jeremy Piven,  
 Regina Hall, Jenny McCarthy,  
 Leslie Nielsen, Marny Eng, 
 Charlie Sheen, Anna Faris.  
 Kontynuacja zwariowanych  
 komedii: „Straszny fi lm” i 
 „Straszny fi lm 2”. 
00:30      Nienasycenie; Polska/Litwa, 2003; 
 r. Wiktor Grodecki; w. Cezary 
 Pazura, Leon Niemczyk
03:20      Zakazana kamera, odc.178
05:15      TV MARKET

05:30      Wstawaj! Gramy!, odc.663
06:15      Miejskie szkodniki, odc.14
06:45      Monster Warriors, odc.24
07:15      Power Rangers, odc.22
07:45      Jak oni śpiewają, odc.43
10:45      Czterej Pancerni i Pies: Rozstajne  
 Drogi, Brzeg Morza
12:45      Się kręci
13:30      F1 Studio
14:00      FORMUŁA 1 - GP Singapore
16:00      F1 Studio
16:45      Strzał w 10, odc.14
17:45      Rodzina zastępcza, odc.293
18:50      Wydarzenia
19:20      Sport
19:25      Pogoda
19:30      Ranking Gwiazd, odc.8
20:00      Skazany na śmierć, odc.48
21:00      CSI: Kryminalne zagadki Miami,  
 odc.115
22:00      Studio Lotto
22:05      Kości, odc.28
23:05      Wallander: Afrykanin; Szwecja,  
 2005; r. Stephan Apelgren;  
 w. Krister Henriksson, Angela  
 Kovacs, Douglas Johansson,  
 Fredrik Gunnarsson, Mats  
 Bergman, Ola Rapace, Tomas  
 Bolme, Johanna Sällström 
 Premiera. Kolejny raz detektyw  
 Wallander staje w obliczu  
 niezwykle trudnego śledztwa. 
01:05      Magazyn sportowy
03:05      Zakazana kamera, odc.179
05:05      Nocne randki

05:35     Uwaga!
05:55     Telesklep
08:00     Turbo Ring
08:30     Dzień dobry TVN 
10:55     Pascal: po prostu gotuj 
11:35     Na Wspólnej Omnibus 
13:25     You can dance - Po prostu tańcz!
14:30     Siłacze 10 
15:40     Granice czasu - fi lm przygodowy
18:00     Milionerzy 
19:00     Fakty 
19:25     Sport 
19:35     Pogoda 
19:45     Uwaga! 
20:00     Niania
20:35     Mam talent
22:20     Peacemaker - fi lm sensacyjny
00:50     Przez granicę - fi lm sensacyjny,  
 Luke to młody mężczyzna,  
 który wraz z żoną i   
 dzieckiem opuszcza Detroit 
 i wyrusza w drogę do   
 Kalifornii, gdzie zamierza  
 rozpocząć lepsze życie. Podczas 
 postoju w teksańskim   
 miasteczku, zostają okradzieni  
 ze wszystkim pieniędzy.  
 Luke chcąc kontynuować  
 dalszą podróż, postanawia  
 znaleźć jednorazową pracę.  
 Jednak jedyną osobą, która 
 oferuje mu pracę jest  
 miejscowy bandyta - Dean.  
 Luke nie mając wielkiego  
 wyboru postanawia przyjąć  
 posadę przewoźnika   
 nielegalnych emigrantów. 
02:35     Uwaga!
02:55     Telesklep

05:35     Uwaga! 
05:55     Telesklep
08:00     Niania
08:30     Dzień dobry TVN
10:55     Kawa na ławę
11:45     Teraz albo nigdy
12:45     Dennis rozrabiaka - fi lm komedia
14:45     Mam talent
16:30     Co za tydzień
17:00     Superniania 
18:00     Milionerzy 
19:00     Fakty 
19:25     Sport 
19:35     Pogoda 
19:45     Uwaga! 
20:00     Taniec z gwiazdami 
22:05     Teraz albo nigdy
23:05     Taniec z gwiazdami -
  kulisy 
23:35     Seks w wielkim mieście 
 - serial (16/18)
00:10     W paszczy szaleństwa - fi lm  
 horror, John Trent pracuje w  
 fi rmie ubezpieczeniowej.  
 Dostaje zlecenie znalezienia  
 autora poczytnych horrorów,  
 Sutter Cane’a, który jakby  
 zapadł się pod ziemię. Aby  
 wpaść na trop pisarza, John, 
 czyta wszystkie jego   
 książki. Poznaje  
 tajemniczy, coraz bardziej  
 niepokojący świat, potworny i  
 wykrzywiony.
02:00     Uwaga! 

05:15      Wstawaj! Gramy!, odc.663
06:00      Żar młodości, odc.21
07:00      TV Market
07:15      Wielka Wygrana, odc.341
08:00      Poranek z POLSAT NEWS, odc.21
09:00      Miodowe Lata, odc.80
10:00      Rodzina zastępcza, odc.177
11:00      Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.70
11:30      Samo życie, odc.1143
12:00      Obrońca, odc.21
13:00      Fabryka gwiazd - Akademia EXTRA,  
 odc.6
14:00      Pierwsza miłość, odc.756
14:45      Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.71
15:15      Świat według Bundych, odc.191
15:50      Wydarzenia
16:10      Pogoda
16:15      Interwencja, odc.1184
16:40      Miodowe Lata, odc.82
17:30      Fabryka gwiazd, odc.6
18:00      Pierwsza miłość, odc.757
18:50      Wydarzenia
19:20      Sport
19:25      Pogoda
19:30      Samo życie, odc.1144
20:00      MEGA HIT - Czarny świt; USA,  
 2005; r. Alexander Gruszynski;  
 w. Steven Seagal, Angela Gots
22:00      Studio Lotto
22:10      W sieci pająka
00:20      Fala zbrodni, odc.42
01:20      Ale kasa, odc.79

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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WKS GRYF ORLEX WEJHEROWO
www.gryf.wejher.info

Kontuzje są wliczone w ten zawód
Z Wojciechem Waśkiem trenerem zespo-
łu ze Wzgórza Wolności rozmawia Łukasz 
Nowaczyk.

Trzy bramki stracone, cztery strzelone i 
trzy punkty jada do Wejherowa. Jak Pan 
ocenia sobotni mecz?

Powiem tak. Dwie połowy, dwa różne mecze. Do przerwy bardzo 
dobra gra moich podopiecznych, szczególnie w obronie, jako ca-
łość. Wykorzystanie błędów przeciwnika, którzy wyprowadza-
ją piłkę od tyłu, a to wiedzieliśmy przed meczem. Można powie-
dzieć, że nadzwyczaj odważnie grają. Mój zespół wykorzystał te 
błędy i strzelił dwie bramki i generalnie mecz nam się bardzo do-
brze ułożył. W pierwszej połowie mój zespół grał konkretnie, we 
wszystkich formacjach dobrze poukładane i tego odzwierciedle-
niem był wynik do przerwy. To tyle jeśli chodzi o pierwszą poło-
wę, natomiast druga wyglądała już zupełnie inaczej. Zespół Unii 
ruszył i wiadomo było, że jak strzela bramkę na 1:3 to złapią jakiś 
kontakt i będą dalej próbować swoich ataków. Niestety zdarzyło 

się tak, że w zespole Gryfa nastąpiło mimo wszystko małe rozluź-
nienie. Jednak udało nam się zdobyć jeszcze jedną bramkę i w tym 
momencie uważam, że zespół z Tczewa nie powinien się podnieść, 
a mimo wszystko dalej walczyli i strzelili jeszcze dwie bramki po 
naszych jakiś tam błędach, niepewnych interwencjach obrońców 
czy bramkarza. Doprowadziło to do nieco nerwowej końcówki. 
Martwi mnie jednak fakt, że coraz częściej dręczą nas kontuzje, w 
tym tygodniu wypadł ze składu Adam Wolszlegier, który rozegrał 
bardzo dobry mecz z Dzierzgoniem. Tomek Brzeski, który się roz-
chorował po dzisiejszym meczu Maciej Szymański oraz nie wia-
domo co Łukaszem Królem. Martwi mnie to, gdyż tak właściwie 
mamy gołą jedenastkę i nie mamy zmienników. Nadarza się teraz 
szansa dla tych chłopaków z drugiej drużyny, aby się pokazać być 
może wskoczyć do składu. 

Ze składu na dłuższy czasu wypadł Maciej Szymański nie bę-
dzie mógł oraz nie wiadomo co z Łukaszem Królem. To chyba 
duża bolączka dla Pana? 

Oczywiście wiemy co znaczy Łukasz Król z przodu, wiemy do-
kładnie co znaczy Maciek Szymański w środku pomocy. Ich wkład 
pracy i to co wnoszą do drużyny jest właściwie nie ocenione. Ma-
ciek na dodatek jest młodzieżowcem i tu jest chyba ta największa 

bolączka. Jednak nic już nie zrobimy, trzeba grać dalej. Myślę, że 
Łukasz tydzień, dwa i dojdzie do siebie, a z Maciejem jest więk-
szy problem. Mamy kilku młodzieżowców no i mam nadzieje, że 
godnie któryś z nich go zastąpi. Mimo wszystko pozostaje wielki 
żal, bo są to zawodnicy, którzy stanowią o sile tego zespołu, jednak 
taka jest właśnie piłka. Kontuzje są wliczone w ten zawód. 

W ostatnich dwóch mecze – zdobyliście 6 punktów, ale do tego 
straciliście aż pięć bramek. Z czego to wynika?

Wynika to przede wszystkim błędów, ale nie tylko błędów obroń-
ców, a całej jedenastki, która występuje na boisku. Wiadomo, że 
zdarzają się błędy indywidualne i to staramy się korygować na bie-
żąco poprzez rozmowy, prezentację meczów i pokazywanie wizu-
alnie, gdzie i w jakim zagraniu dany zawodnik popełnił błąd. I to 
myślę jest łatwe do wyeliminowania natomiast pozbycie się błę-
dów w danych formacjach już nie. To wymaga trochę więcej czasu 
bo to wymaga zgrania jedenastu ludzi. Na jesień w formacji obron-
nej grał Kamil Szwół, jednak odszedł, a jego miejsce przyszedł 
Wojciech Klemczyk i niestety nie działa to tak, jak kiedyś. No, ale 
mamy jeszcze sporo czasu, dobrze, że wygrywamy te mecze. Fakt 
tracimy bramki, ale najważniejsze jest to, że strzelamy ich więcej. 

Pierwsze minuty sobotniego 
spotkania należały do go-
spodarzy. Dwa razy w groź-
nych sytuacjach interwenio-
wać musiał bramkarz Gryfa 
Maciej Szlaga. Kilka chwil 
później to gryfi ci przeję-
li dominację na boisku we 
wszystkich formacjach. 
Dzięki temu gościom uda-
ło trafi ć się w pierwszych 
45 minutach aż trzy bram-
ki. Pierwsza padła w 18 mi-
nucie, a strzelcem jej okazał 
się Maciej Szymański, któ-
ry wykorzystał błąd obroń-
ców gospodarzy i trafi ł do 
siatki. Podopieczni trenera 
Wojciecha Waśka poszli za 
ciosem i dwie minuty póź-
niej było już 0:2. Łukasz 
Kozłowski do czego nas już 
przyzwyczaił po raz kolejny 
idealnie zagrał piłkę do wy-
chodzącego na czystą pozy-
cję Łukasza Króla,był to już 
jego siódmy gol w tym se-
zonie. „Królik” niestety mu-
siał zaraz po trafi eniu gola 
opuścić boisko, ze względu 
na kontuzję mięśnia dwu-
głowego uda. W 36 minucie 
Maciej Pliński podwyższył 
wynik na 0:3, wykorzystu-

BRAMKA, ASYSTA, KONTUZJA
Zespół Gryfa Orlex Wejherowo w sobotnie popołudnie rozegrał wyjazdowe spotkanie w ramach 8 kolejki IV ligi z TKP Unią Tczew. Po bardzo emocjonującym 
pojedynku na stadionie w Tczewie podopieczni trenera Wojciecha Waśka pokonali swojego rywala 4:3 do przerwy prowadząc 3:0. Niestety znakomicie 
spisujący się w tym meczu Maciej Szymański, który zdobył bramkę oraz asystował przy strzeleniu trzeciej uległ poważnej kontuzji. W starciu ze swoim 
rywalem złamał rękę w łokciu. Gole dla naszej drużyny zdobyli: Maciej Szymański (18’), Łukasz Król (20’), Maciej Pliński (36’), Krzysztof Czarnocki (64’). 

jąc dokładne dośrodkowa-
nie z rzutu rożnego od Ma-
cieja Szymanskiego i gło-
wą skierował futbolówkę 
do bramki. Trzy minuty po 
tym zdarzeniu w pojedyn-
ku główkowym poważnie 

ucierpiał popularny „Szy-
na”. Złamanie kości łok-
ciowej i promieniowej – 
taką diagnozę postawili le-
karze z tczewskiego szpi-
tala. Teraz czeka go dłu-
ga rehabilitacja pod okiem 

najlepszych trójmiejskich 
lekarzy. W drugiej części 
spotkania gospodarze za-
częli odrabiać straty. W 51 
minucie Chodowicz z oko-
ło 20 metrów trafi ł z rzutu 
wolnego do bramki Szla-

gi i to mocno podbudo-
wało zespół Andrzeja Go-
leckiego. Atakowali coraz 
częściej i groźniej, ale to 
goście strzelili czwartego 
gola. Dokładnie w 64 mi-
nucie Krzysztof Czarnocki 

mocnym strzałem z bardzo 
ostrego kąta podwyższył 
wynik na 1:4. To nie zała-
mało unitów i w 70 minucie 
wykorzystali lekkie rozluź-
nienie wejherowskiego ze-
społu. Jeden z zawodników 
biało – niebieskich oszukał 
obrońcę, dośrodkował do 
swojego nieupilnowanego 
kolegi, a ten strzałem z gło-
wy trafi ł drugą bramkę dla 
swojego zespołu. Na boisku 
zrobiło się dosyć nerwowo, 
ze względu na to, że Gryf 
chciał utrzymać taki wy-
nik, a unici wierzyli jeszcze 
w strzelenie dwóch bramek. 
Ta sztuka im się nie udała, 
zdobyli tylko jedną i to do-
piero w 91 minucie wyko-
rzystując błąd wychodzące-
go z bramki Macieja Szlagi. 
Gryf Orlex Wejherowo wy-
stąpił w składzie: M.Szla-
ga – K.Jezierski, W. Klem-
czyk, P.Politowski, J.Przy-
bylski, S.Kiełb, K.Czarnoc-
ki (M.Filipski 80’), M. Szy-
mański (J.Banaszak 39’), 
M. Pliński, Ł. Kozłow-
ski (B.Gałeki 85’), Ł.Król 
(M.Rambiert 21’)

Łukasz Nowaczyk
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Zapraszamy na mecz Gryf Orlex Wejherowo - Pomezania Malbork 27.09, godz. 16.00
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05:05     Uwaga! 
05:25     Telesklep
06:25     Fabryka Gry 
08:00     Na Wspólnej 
08:30     Dzień dobry TVN
11:00     Proste zycie 
11:30     Proste zycie 
12:05     Sędzia Anna Maria Wesołowska
13:05     Superniania 3 
14:05     W-11 Wydział Śledczy 
 - serial kryminalny
14:45     Detektywi 
 - serial
15:15     Agenci NCIS 
 - serial sensacyjny (15/23)
16:15     Rozmowy w toku 
17:25     Sąd rodzinny
18:25     Detektywi 
 - serial
19:00     Fakty 
19:30     Sport 
19:40     Pogoda 
19:50     Uwaga! 
20:10     Na Wspólnej
 - serial
20:45     W-11 Wydział Śledczy
 - serial kryminalny
21:30     Legalna blondynka 
 - fi lm komedia
23:30     Twarzą w twarz 
00:30     Multikino 
00:55     Uwaga! 
01:15     Wrzuć na luz
02:15     Telesklep

06:00     W labiryncie - serial
06:55     Telezakupy
07:10     Niezwykły świat natury 
 - serial dokumentalny
07:40     Przygody Goździka Ogrodnika 
 - serial animowany 
08:00     Pytanie na śniadanie
10:10     M jak miłość - odc. 279
11:00     Święta wojna - serial komediowy
11:35     Córki McLeoda - serial obyczajowy
12:20     Koło fortuny - teleturniej
12:55     Herod - kulisy legendy
13:55     Everwood 
 - serial obyczajowy 
14:45     Dla niesłyszących - Pogoda na piątek
15:35     Puchar UEFA - Wisła Kraków 
 - Tottenham Londyn 
18:00     Puchar UEFA - Lech Poznań 
 - Austria Wiedeń 
19.05     Panorama (w przerwie meczu)
20:10     Barwy szczęścia 
 - serial obyczajowy 
20:45     Trzeci Ofi cer - serial sensacyjny
21:40     Dr House - serial obyczajowy
22:35     Warto rozmawiać
23:30     Magazyn kryminalny 997 
 - Michała Fajbusiewicza
23:55     Kulisy powstania w Birmie
00:30     Panorama
00:45     Czy świat oszalał?
02:30     Wiedźmin 
 - serial fantastyczno-przygodowy
03:20     Europa da się lubić 
04:05     Zakończenie dnia

06:00     Kawa czy herbata? 
07:50     Leksykon PRL
08:00     Wiadomości, Pogoda
08:15     Kwadrans po ósmej
08:35     Baranek Shaun - serial
08:45     Jedynkowe Przedszkole
09:15     Owocowe ludki - serial 
09:45     Zaopiekuj się mną - serial
10:25     300 % normy - teleturniej
11:25     W-skersi
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes
12:20     Europa bez miedzy
12:40     Plebania - telenowela 
13:05     Klan - telenowela 
13:35     Jaka to melodia? 
14:00     Prawdziwa wyprawa do  
 Amazonii
14:30     My Wy Oni - magazyn;
15:00     Wiadomości, Pogoda
15:15     Pomysł na mieszkanie - cykl 
15:40     Kuchnia z Okrasą 
16:05     Moda na sukces - serial
16:50     Encyklopedia Solidarności
17:00     Teleexpress
17:20     Celownik
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     Zagubieni IV - serial
22:00     Sprawa dla reportera

06:00     Kawa czy herbata? 
07:50     Leksykon PRL
08:00     Wiadomości, Pogoda
08:15     Kwadrans po ósmej
08:35     Tata Lew - serial
08:50     Jedynkowe Przedszkole
09:20     Legenda Nezha - serial
09:45     Zaopiekuj się mną - serial
10:30     Sąsiedzi - serial komediowy 
10:55     Psi psycholog - telenowela
11:25     Pora na doktora - magazyn
11:40     Telezakupy
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes;
12:20     Tak jak w Unii
12:40     Plebania - telenowela
13:10     Klan - telenowela
13:40     Jaka to melodia?
14:05     Współczesne dźwięki
14:30     Szpital odzyskanej nadziei
15:00     Wiadomości, Pogoda
15:13     Bądź modna - cykl dok
16:05     Moda na sukces - serial
16:50     Encyklopedia Solidarności
17:00     Teleexpress
17:20     Celownik - magazyn
17:30     Klan - telenowela 
18:00     Jaka to melodia?
18:30     Plebania - telenowela 
18:55     300 % normy - teleturniej
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości
20:20     Wszystko się sypie - kom
22:10     Wydział Zabójstw 
 - serial kryminalny
22:40     Misja specjalna 
 - magazyn śledczy
23:20     Na własne oczy - reportaż
23:45     Sędzia - fi lm kryminalny

 

06:05     W labiryncie 
 - serial 
07:00     Telezakupy
07:20     Karol Toeplitz 
 - reportaż
07:40     Przygody Goździka Ogrodnika 
 - serial animowany 
08:00     Pytanie na śniadanie
10:25     M jak miłość - serial 
11:15     Codzienna 2 m. 3 
 - serial komediowy 
11:50     Córki McLeoda - serial obyczajowy
12:40     Harry i Hendersonowie 
 - serial komediowy
13:10     Statek miłości 
 - telenowela
15:05     Dla niesłyszących - M jak miłość 
16:00     Dzieciaki górą 
 - teleturniej
16:55     Sophie - serial obyczajowy
17:25     Przygody Tarzana 
 - serial przygodowy
17:55     Sport Telegram
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
18:55     Koło fortuny - teleturniej
19:30     Kocham Kino 
 - magazyn fi lmowy 
20:05     Barwy szczęścia 
 - serial obyczajowy 
20:40     M jak miłość - serial
21:30     Kulisy serialu „M jak miłość” 
21:45     Magazyn Ekspresu Reporterów
22:50     Liga Mistrzów - skróty
23:35     Państwo Bin Laden 
 - fi lm dokumentalny
00:30     Panorama
00:50     HI WAY - komedia, Polska
02:20     Zakończenie programu

05:45     Notacje - cykl dok.
06:00     Kawa czy herbata?
07:50     Leksykon PRL
08:00     Wiadomości, Pogoda
08:15     Kwadrans po ósmej
08:35     Krówka Mu Mu - serial 
08:45     Domisie - pr. dla dzieci
09:15     Atlantis High - serial
09:45     Zaopiekuj się mną - serial
10:25     300 % normy - teleturniej
11:00     Rok w ogrodzie
11:25     Zapytaj prawnika - magazyn
12:00     Wiadomości
12:20     Siła z natury - magazyn
12:40     Plebania - telenowela 
13:05     Klan - telenowela
13:35     Jaka to melodia? 
14:00     Atom - serial dokumentalny
14:30     Raj - magazyn
15:00     Wiadomości, Pogoda
15:15     Ogród z duszą
15:45     Między mamami - magazyn
16:05     Moda na sukces - serial 
16:50     Encyklopedia Solidarności
17:00     Teleexpress
17:20     Celownik
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     Chora na seks - dramat
22:00     Wydział Zabójstw - serial
22:35     Bronisław Wildstein 

05:55     W labiryncie - serial
06:50     Telezakupy
07:10     Niezłomni - cykl reportaży
07:15     Znaki czasu - magazyn
07:40     Przygody Goździka Ogrodnika 
 - serial animowany 
08:00     Pytanie na śniadanie 
10:15     M jak miłość - serial 
11:10     Święta wojna - serial komediowy
11:40     Córki McLeoda - serial obyczajowy
12:30     Koło fortuny - teleturniej
13:05     Największe miasto świata 
 - fi lm dokumentalny
14:05     Everwood - serial obyczajowy
14:55     Dla niesłyszących - M jak miłość 
15:50     Orzeł czy reszta - talk-show
17:00     Sophie - serial obyczajowy 
17:30     Przygody Tarzana 
 - serial przygodowy 
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:05     Jeden z dziesięciu - teleturniej
19:35     Wideoteka dorosłego człowieka
20:05     Barwy szczęścia - serial obyczajowy 
20:30     Liga Mistrzów - Liverpool 
 - PSV Eindhoven
22:50     Liga Mistrzów - skróty
23:40     Czy świat oszalał? 
 - fi lm dokumentalny
00:30     Panorama
00:50     Feralny napad 
 - fi lm fabularny, USA `01
02:25     Smaczne Go!
  - magazyn kulinarny
03:10     Zakończenie dnia

05.00     V-max – magazyn motoryzacyjny
05.20     Kinomaniak – magazyn fi lmowy
05.45     Muzyczne listy – magazyn muzyczny
06.55     TV Market
07.30     Kasa Na Bank 
 – program interaktywny
08.30     Melrose Place – serial obyczajowy 
09.30     Idiotki nie idą do nieba 
 – serial meksykański
10.30     Idiotki nie idą do nieba 
 – serial meksykański
12.30     Happy Hour – informacyjny program  
 rozrywkowy
13.30     cruZer Sport:eX
14.00     Wygraj fortunę – teleturniej 
15.00     Melrose Place – serial obyczajowy 
16.00     Idiotki nie idą do nieba 
 – serial meksykański
17.00     mała czarna – talk show 
18.00     Idiotki nie idą do nieba 
 – serial meksykański 
19.00     Happy Hour – informacyjny program  
 rozrywkowy
20.00     Morderstwo w Orient Expresie  
 – fi lm kryminalny USA, 2001;  
 reż.: Carl Schenkel; wyst.:  
 Alfred Molina, Meredith Baxter, 
 Leslie Caron, Peter Strauss,  
 Casar Amira, Nicolas Chagrin
21.55     Słodycz Zemsty - fi lm Francja / Wiel- 
 ka Brytania; reż. Malcolm Mow- 
 bray; wyst. Sam Neill, Helena  
 Bonham Carter, Kristin Scott  
 Thomas
23.55     Happy Hour – informacyjny program  
 rozrywkowy
00.55     mała Czarna – talk show 
01.55     Wydarzenia, Sport, Pogoda 
02.40     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     Melrose Place – serial obyczajowy
09.30     Idiotki nie idą do nieba 
 – serial meksykański, 
10.30     mała Czarna  – serial obyczajowy 
11.30     Idiotki nie idą do nieba 
 – serial meksykański, 
12.30     Happy Hour – informacyjny program  
 rozrywkowy
13.30     Kinomaniak – magazyn fi lmowy
14.00     Wygraj fortunę – teleturniej  
15.00     Melrose Place – serial obyczajowy 
16.00     Idiotki nie idą do nieba – serial  
 meksykański   
17.00     mała Czarna – talk show 
18.00     Idiotki nie idą do nieba – serial  
 meksykański
19.00     Happy Hour – informacyjny program  
 rozrywkowy 
20.00     Wulkan – fi lm katastrofi czny USA,  
 1997; reż. Mick Jackson; wyst.  
 Tommy Lee Jones, Anne Heche,  
 Gaby Hoffman, Don Cheadle,  
 Jacqueline Kim, John Corbett
22.05     Kruk – fi lm akcji USA, 1994; reż.:  
 Alex Proyas; wyk. Brandon Lee,  
 Ernie Hudson, Michael Wincott,  
 Bai Ling, Sofi a Shinas
00.15     Happy Hour – informacyjny program  
 rozrywkowy

05.05     VIP – magazyn kulturalny 
05.25     Ręcę, które leczą
05.50     Muzyczne listy – magazyn muzyczny
06.55     TV Market
07.30     Kasa Na Bank 
 – program interaktywny
08.30     Melrose Place  – serial obyczajowy 
09.30     Idiotki nie idą do nieba 
 – serial meksykański 
10.30     mała Carna – talk show 
11.30     Idiotki nie idą do nieba 
 – serial meksykański
12.30     Happy Hour – informacyjny program  
 rozrywkowy
13.30     Dekoratornia – magazyn 
14.00     Wygraj fortunę – teleturniej 
15.00     Melrose Place  – serial obyczajowy 
16.00     Idiotki nie idą do nieba 
 – serial meksykański 
17.00     mała Czarna – talk show 
18.00     Idiotki nie idą do nieba 
 – serial meksykański
19.00     KŁAMCZUCH 
 – program rozrywkowy
20.00     Reign of fi re – fi lm sensacyjny USA 
 reż.Rob Bowman; wyst. Chris- 
 tian Bale, Matthew McCon- 
 aughey, Izballe Scorupco
22.15     KŁAMCZUCH 
 – program rozrywkowy
23.15     Geneza – serial sensacyjny 
00.25     mała Czarna – talk show 
02.25     Wydarzenia, Sport, Pogoda
03.05     Muzyczne listy – magazyn muzyczny

05:15      Wstawaj! Gramy!, odc.664
06:00      Żar młodości, odc.22
07:00      TV Market
07:15      Wielka Wygrana, odc.342
08:00      Poranek z POLSAT NEWS, odc.22
09:00      Miodowe Lata, odc.82
10:00      Rodzina zastępcza, odc.178
11:00      Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.71
11:30      Samo życie, odc.1144
12:00      Obrońca, odc.22
13:00      Fabryka gwiazd - Akademia   
 EXTRA, odc.7
14:00      Pierwsza miłość, odc.757
14:45      Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.72
15:15      Świat według Bundych, odc.192
15:50      Wydarzenia
16:10      Pogoda
16:15      Interwencja, odc.1185
16:40      Miodowe Lata, odc.83
17:30      Fabryka gwiazd, odc.7
18:00      Pierwsza miłość, odc.758
18:50      Wydarzenia
19:20      Sport
19:25      Pogoda
19:30      Samo życie, odc.1145
20:00      MEGA HIT Medalion; Hong  
 Kong/USA, 2003; r. Gordon  
 Chan; w. Jackie Chan,   
 Johann Myers, Lee Evans,  
 Forlani Claire, Julian Sands, 
21:45      Nikomu ani słowa; USA/Australia,  
 2001; r. Gary Fleder; w. Michael  
 Douglas, Famke Janssen
22:00      Studio Lotto
00:15      Fala zbrodni, odc.43
01:15      Ale kasa, odc.80
02:15      Zakazana kamera, odc.181

05:15      Wstawaj! Gramy!, odc.665
06:00      Żar młodości, odc.23
07:00      TV Market
07:15      Wielka Wygrana, odc.343
08:00      Poranek z POLSAT NEWS
09:00      Miodowe Lata, odc.83
10:00      Rodzina zastępcza, odc.179
11:00      Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.72
11:30      Samo życie, odc.1145
12:00      Sue Thomas: Słyszące oczy FBI,  
 odc.1
13:00      Fabryka gwiazd, odc.8
14:00      Pierwsza miłość, odc.758
14:45      Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.73
15:15      Świat według Bundych, odc.193
15:50      Wydarzenia
16:10      Pogoda
16:15      Interwencja, odc.1186
16:40      Miodowe Lata, odc.84
17:30      Fabryka gwiazd, odc.8
18:00      Pierwsza miłość, odc.759
18:50      Wydarzenia
19:20      Sport
19:25      Pogoda
19:30      Samo życie, odc.1146
20:00      Świat według Kiepskich, odc.293
20:30      AGENTKI, odc.1
21:30      Dziś 13, jutro 30; USA, 2004; r.  
 Gary Winick; w. Jennifer  
 Garner, Andy Serkis, Christa B.  
 Allen, Judy Greer, Kathy Baker
22:00      Studio Lotto
23:35      Daleko od noszy, odc.154

05:15      Wstawaj! Gramy!, odc.666
06:00      Żar młodości, odc.24
07:00      TV Market
07:15      Wielka Wygrana, odc.344
08:00      Poranek z POLSAT NEWS
09:00      Miodowe Lata, odc.84
10:00      Rodzina zastępcza, odc.180
11:00      Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.73
11:30      Na kocią łapę, odc.8
12:00      Sue Thomas: Słyszące oczy FBI,  
 odc.2
13:00      Fabryka gwiazd, odc.9
14:00      Pierwsza miłość, odc.759
14:45      Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.74
15:15      Świat według Bundych, odc.194
15:50      Wydarzenia
16:10      Pogoda
16:15      Interwencja, odc.1187
16:40      Miodowe Lata, odc.85
17:30      Fabryka gwiazd, odc.9
18:00      Pierwsza miłość, odc.760
18:50      Wydarzenia
19:20      Sport
19:25      Pogoda
19:30      Na kocią łapę, odc.9
20:00      Tylko miłość, odc.43
21:00      Piotr Bałtroczyk na żywo, odc.1
22:00      Studio Lotto
22:35      Gotowe na wszystko, odc.71
23:35      Dorota Gawryluk - Konfrontacje,  
 odc.8 to nowy program publicy-
 styczny 

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

05:05     Uwaga!
05:25     Telesklep
06:25     Fabryka Gry 
08:00     Na Wspólnej 
 - serial
08:30     Dzień dobry TVN 
11:00     Jak dobrze wygladać nago
11:30     Jak dobrze wygladać nago
12:05     Sąd rodzinny
13:05     Milionerzy 
14:05     W-11 Wydział Śledczy 
 - serial kryminalny
14:45     Detektywi 
 - serial
15:15     Agenci NCIS 
 - serial sensacyjny (14/23)
16:15     Rozmowy w toku 
17:25     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
18:25     Detektywi 
 - serial
19:00     Fakty 
19:30     Sport 
19:40     Pogoda 
19:50     Uwaga! 
20:10     Na Wspólnej 
 - serial
20:45     W-11 Wydział Śledczy 
 - serial kryminalny
21:30     You can dance - Po prostu tańcz!
22:30     Boogeyman 
 - fi lm horror
00:25     Superwizjer 
00:55     Uwaga! 
01:15     Wrzuć na luz
02:15     Telesklep

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN
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