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GROBY OFIARĄ ZEMSTY NASTOLATKÓW STR. 5

ATAK NA WIĘZIENIE
Po strzałach z broni maszynowej w rejonie Aresztu Śledczego w Wejherowie zaroiło się od 
funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa. Na szczęście były to tylko ćwiczenia. 

Areszt Śledczy w Wejhero-
wie jest jednostką dla tym-
czasowo aresztowanych 
oraz dla skazanych.
 Liczy 406 miejsc. Jest jed-
nym z najnowocześniej-
szych w kraju - ma pełen 
systemem zabezpieczeń, 
sterowany elektronicznie. - 

Minimum dwa razy w roku 
mamy ćwiczenia. Scena-
riusze są różne; to są ćwi-
czenia współdziałania sił 
- mówi „Expressowi” mjr 
Piotr Witkowski, dyrektor 
Aresztu Śledczego w Wej-
herowie. 
Ostatnie ćwiczenia odbyły 

się w czwartek.  
Zaczęło się około godz. 11: 
pod bramę Aresztu Śled-
czego podjeżdża czarno - 
pomarańczowa cysterna 
(funkcjonariusze Służby 
Więziennej już wcześniej 
otrzymują informację, że 
może nastąpić próba wtar-

gnięcia na teren jednostki, 
więc są na to przygotowa-
ni). 
Gdy kierowca nie reaguje 
na sygnały do zatrzymania 
się strzelają w stronę samo-
chodu, żeby go zatrzymać 
przy bramie (...) 

str. 3

Areszt odparł atak, cysternie nie udało się sforsować bramy.
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Roope Kakko i Mikko 
Korhonen z Finlandii 
wygrali I Europejskie 
Eliminacje do Mistrzostw 
Świata w Golfi e – Omega 
Mission Hills World Cup, 
które odbywały się w 
dniach 24-28 września 
na polu Sierra Golf Club 
w Pętkowicach, koło 
Wejherowa.                   str. 9

Wielki turniej
w Pętkowicach

X Wejherowski Wyścig 
Rowerów Górskich

Dość niefortunnie stało się, 
że X WWRG odbył się tego 
samego dnia co I Jesienny 
Maraton MTB w Kościerzy-
nie. Uczestnicy chcący wziąć 
udział w wyścigach musieli 
wybrać między obiema im-
prezami.

str. 12

Pszczelnik w Nadolu
W skansenie w Nadolu 
odbył się trzeci już festym 
pszczelarski „Kaszëbsczi 
Pszczolnik”. 
Hasłem przewodnim 
niedzielnej imprezy było 
“produkty naturalne receptą na 
zdrowie”.

str. 5
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Ważne telefony
POGOTOWIE

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

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

POLICJA
WEJHEROWO

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

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

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

GMINNE POSTERUNKI
- Posterunek Policji Gniewino, ul. Nowa 2 /11 ........................  (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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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)

OGŁOSZENIE

Kronika SM w Rumi

Wskoczył do radiowozu
Szmelta: Przez kilka dni dni Straż Miejska w Rumi otrzymywa-
ła zgłoszenie, że po dzielnicy biega duży owczarek niemiecki. 
Jednak każdorazowo kiedy strażnicy pojawiali się wskazanym 
miejscu, psa już nie było. W środę rano jednak psa zauważył 
patrol SM jadący ulicą Św. Józefa. Kiedy strażnicy zatrzymali 
samochód pies nawet nie uciekał, a wręcz przeciwnie w chwili 
gdy strażnik wysiadł z samochodu zwierzę wskoczyło do środ-
ka. Zabiedzonego i wygłodzonego owczarka przywieziono do 
kojca SM, gdzie został nakarmiony i czeka na odnalezienie 
właściciela.

Uratowali życie
Centrum: Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Rumi insp. Woj-
ciech Szczepanek i aplikant Mateusz Sekida podczas patrolu 
pieszego w centrum Rumi uratowali życie człowieka, który 
wpadł do Zagórskiej Strugi przy osiedlu Zawadzkiego. Męż-
czyzna był nietrzeźwy. Uwiązał smycz psa do własnej ręki, a 
kiedy zwierzę najprawdopodobniej mocniej szarpnęło, potknął 
się i wpadł do rzeki. Pies nie chcąc wpaść do wody mocno opie-
rał się na brzegu nieświadomie wciągając swego pana jeszcze 
bardziej w nurt rzeki. Mężczyzna był całkowicie zamroczony 
i nie mógł o własnych siłach wydostać się z wody, w której 
leżał z zanurzoną głową. Na szczęście na miejscu pojawili się 
wymienieni wcześniej strażnicy i uwolnili go z tej pułapki. Na 
miejsce wezwano pogotowie ratunkowe jednocześnie podej-

mując akcję reanimacyjną. Ponieważ lekarz badający
Zabiedzonego i wygłodzonego owczarka przywieziono do koj-
ca SM, gdzie został nakarmiony i czeka na odnalezienie wła-
ściciela., natomiast pies znalazł chwilowe schronienie w kojcu 
Straży Miejskiej gdzie otrzymał karmę i wodę i gdzie będzie 
mógł spokojnie poczekać na powrót właściciela.

Bez prawa jazdy
Centrum: Kolejnym sukcesem akcji „Skuter” może pochwalić 
się patrol Straży Miejskiej w składzie st. insp. Marcin Adam-
czyk i insp. Mirosław Krajewski. Funkcjonariusze wjeżdżając 
radiowozem w ulicę Staszica zauważyli uciekającego przed 
nimi na motocyklu Suzuki mężczyznę. Jechał on który jechał 
na „ścigaczu” bez kasku. Mia niestety pecha bo nie wiedział, 
że ulica Staszica nie ma wyjazdu i na końcu będzie się musiał 
zatrzymać.  Jak się okazało mężczyzna nie tylko nie posiadał 
kasku ale wymaganych do prowadzenie  motocykla dokumen-
tów. Strażnicy wezwali patrol Policji, która „rozgrzeszy” nie-
sfornego kierowcę. 
_ Akcja „skuter” przy wydatnej pomocy rumskiej policji trwa. 
- informuje Roman Świrski, komendant rumskiej SM. - Mno-
żą się również wyniki przy kontroli młodych ludzi na motoro-
werach i skuterach. Za pośrednictwem Expressu zwracamy się 
z apelem do rodziców by zainteresowali się czym jeżdżą ich 
dzieci, czy mają uprawnienia, czy pojazdy te są dopuszczone 
dopuszczony do ruchu ze względu na stan techniczny i czy wła-
ściwie zabezpieczają się przed utratą zdrowia lub życia.

zebrał (ajg)

Kronika SM w Rumi
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OBWIESZCZENIE 
Starosta Wejherowski

- działając na podstawie  art. 2, art. 3, art. 4,  art. 7 i art. 12 ustawy z 
dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realiza-
cji inwestycji w zakresie dróg publicznych /Dz.U. Nr. 80 z 2003r. poz. 
721 z późn. zm./ oraz art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. 
Kodeksu postępowania administracyjnego /tekst jedn. Dz. U. nr 98 z 
2000r. poz. 1071 z późn. zm./  z a w i a d a m i a,  ż e:

1. w dniu 08.09.2008r. na wniosek Gminy Rumia, reprezentowanej 
przez Burmistrza Miasta Rumi, ul. Sobieskiego 7,  84-230 Rumia,  wy-
dano  decyzję  o ustaleniu lokalizacji drogi  dla inwestycji polegają-
cej na:
                           

BUDOWIE DROGI GMINNEJ 
– ULICY LIPOWEJ W RUMI

na terenie Gminy Rumia  położonej w obrębie 7  na  działkach nr 
1/16, 1/18, 1/20, 1/22, 12/2, 22/1, 37/1, 38/3, 39/14, 43/7, 44/1, 43/5, 
46/3, 48/9, 48/11,  48/13, 49/1, 50/1, 63/1, 68, 70, 102/1, 109/2, 114/9, 
114/11.
2. w dniu 08.09.2008r. na wniosek Gminy Rumia reprezentowanej 
przez Burmistrza Miasta Rumi, ul. Sobieskiego 7,  84-230 Rumia,  wy-
dano decyzję o ustaleniu lokalizacji drogi  dla inwestycji polegającej 
na:

BUDOWIE DROGI GMINNEJ 
– ULICY MOSTOWEJ W RUMI

na  terenie   Gminy   Rumia   położonej   na   działkach   nr  29/12, 
29/16, 29/18, 30/1, 36/4, 38/2, 53/7, 54/1, 57/1, 81/2, 109/2, 131/6, 
131/7 w obrębie 7 oraz na działkach nr 35/23, 35/24, 35/36,  36/1, 36/2, 
36/4, 75/2, 75/10  w obrębie 6 
Strony mają  prawo składania uwag i wniosków w w/w sprawie w ter-
minie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia do Starostwa 
Wejherowskiego,  Wydział Architektury i Budownictwa, 84-200 Wej-
herowo  ul. 3 Maja 4, lub osobiście w pokoju 212 w godzinach 8-15 
(tel. 058-572-94-48).      

Grypa to choroba zakaźna i 
najlepiej jest się na nią za-
szczepić.  Najczęstsze ob-
jawy to wysoka temperatu-
ra, ból głowy, utrata  ape-
tytu, drżenie mięśni, suchy 
i uciążliwy kaszel, a tak-
że uczucie osłabienia. Je-
śli jednak nas dopadnie, nie 
można tego ignorować, tyl-
ko udać się do lekarza. 
Grypa często prowadzi do 
różnych niebezpiecznych 
powikłań, np. zapalenia 
płuc, zapalenia mięśni w 
tym także mięśnia serco-
wego, u dzieci może tak-

że dojść do zapalenia ucha 
środkowego. Dlatego war-
to udać się do przychodni 
lekarskiej i czym prędzej 
się zaszczepić. To najła-
twiejszy sposób by nie za-
chorować. Takie szczepie-
nia wykonywane są m. in. 
w przychodni przy ul. Puc-
kiej, codziennie od godzi-
ny 10.00 do 17.00, koszt ta-
kiej szczepionki to 35 zł, do 
przychodni można się zgło-
sić osobiście i nie trzeba się 
wcześniej umawiać.     

Ada Grzenkowicz

Jak zapobiec grypie? 
Nieubłagalnie nadeszła jesień, zimna i ponura, 
za oknami deszcz i wiatr, o przeziębienie nie 
trudno. Należy pamiętać że często w tym okresie 
chorujemy na grypę.Najbliższy marsz dla miesz-

kańców powiatu wejherow-
skiego odbędzie się 11 paź-
dziernika w Gdańsku. Mar-
sze Różowej Wstążki to 
bardzo ważne wydarzenie 
na stałe wpisane w kalen-
darz działań Wielkiej Kam-
panii Życia Avon kontra rak 
piersi, której ideą jest zwró-
cenie uwagi na problema-
tykę raka oraz jego profi -
laktykę. Akcja ma na celu 
popularyzowanie wiedzy o 
raku, solidaryzowanie się ze 
wszystkimi chorymi na ten 
nowotwór i zachęcanie ko-
biet do korzystania z badań 
profi laktycznych. Podczas 

marszu każda kobieta ma 
niepowtarzalną możliwość 
skorzystania z dofi nansowa-
nych badań zorganizowa-
nych na miejscu. Jedynym 
warunkiem jest zakup sym-
bolicznego produktu z ró-
żową wstążką - bransoletki, 
zawieszki do telefonu, wpi-
nanej wstążeczki, fi liżan-
ki i łyżeczki, kosmetyczki 
a także nowych produktów. 
Pomorskiemu marszowi to-
warzyszyć będą oprócz ba-
dań spotkania ze specjali-
stami onkologii, ambasa-
dorkami kampanii, hono-
rowymi gośćmi a także po-
kazy artystyczne.  (DD)

Różowy marsz życia
Tylko do 18 października br. można wziąć udział w 
tegorocznych Marszach Różowej Wstążki, które od-
bywają się w 15 miastach na terenie całego kraju. 
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Cysterna zatrzymuje się, ale 
okazuje się, że pociski prze-
dziurawiły zbiornik, który 
zaczyna dymić. Na miejsce 
zostaje wezwana straż po-
żarna. Przyjeżdża też straż 
miejska, pogotowie ratun-
kowe (sprawcy zamachu 

zostali postrzeleni) i pogo-
towie gazowe oraz policja, 
która przejmuje bandytów. 
Zostaje podjęta decyzja o 
ewakuacji mieszkańców i 
pracowników z pobliskich 
budynków. W tym czasie 
strażacy gaszą już cyster-

ATAK NA WIĘZIENIE UDAREMNIONY
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nę. Policja wspólnie ze stra-
żą miejską blokuje okolicę, 
aby nikomu nic się nie stało 
i organizują objazdy. Prze-
chodnie zatrzymują się w 
okolicy, przyglądając się, 
co stało się w areszcie. Po 
godzinnej akcji sytuacja zo-
staje opanowana. 
- Wcześniej ćwiczyliśmy 
m.in. pożar, podczas któ-
rego pracownicy byli ewa-
kuowani na dach. Była też 
sytuacja najścia na obiekt 
grupy osób. Była również 
ucieczka i pościg z psami - 
opowiada mjr Witkowski. 
- Korzyści z tego rodzaju 
akcji są niewymiernie wy-
sokie, ponieważ takie tre-
ningi służb powiatowych 
są przydatne w przypadku 
zagrożenia jakiegokolwiek 
obiektu przyczyniając się 
do ich szybszej i lepszej re-
akcji na zgłoszenia - dodaje 
asp. sztab. Wiesław Krause 

z wejherowskiej policji. 
Czasami zdarzają się sytu-
acje nieprzewidziane, a na-
wet humorystyczne. Pod-
czas jednych z ćwiczeń 
Areszt Śledczy miał współ-
działać ze strażą pożarną. 
Umowa była „na pożar i za-
wał muru”. Straż faktycz-
nie przyjechała, ale pierw-
sza na miejscu była... nie ta, 
co miała przyjechać. Oka-
zało się, że mieszkańcy, wi-
dząc co się dzieje, sami za-
dzownili do straży. Dopie-
ro na miejscu strażacy do-
wiedzieli się, że są to ćwi-
czenia. Po nich przyjechała 
umówiona jednostka, któ-
ra miała ugasić ćwiczebny 
pożar. - Po to są ćwiczenia, 
żeby nauczyć się reagować 
- podsumowuje mjr Wit-
kowski. - Mają być elemen-
ty, które wynikają z ćwi-
czeń, ale są nieprzewidy-
walne.                        (TM) 

O tym, że ćwiczenia były bardzo realistyczne świadczy to, że większość 
mieszkańców była przekonana o tym, że to dzieje się naprawdę.

W niedzielę 5 października 
br. obchodzimy uroczystość 
ku czci błogosławionej sio-
stry Alicji Kotowskiej i po-
mordowanych w lasach pia-
śnickich, gdzie Niemcy za-
mordowali ok. 12 tys. osób 
od września 1939 roku do 
1940 roku. O godzinie 10 
zostanie odprawiona msza 
św. w kościele Chrystusa 
Króla przy ul. Narutowicza 
w Wejherowie, po której 
wyruszy  piesza pielgrzym-
ka do Piaśnicy. W Roku 
Piaśnickim Stowarzysze-
nie Rodziny Piaśnickiej 
serdecznie zaprasza miesz-
kańców powiatu wejherow-

skiego do wspólnego piel-
grzymowania w różnych 
intencjach i odwiedzenia 
miejsca martyrologii. O go-
dzinie 13.30 rozpocznie się 
nabożeństwo oczekiwania 
w Piaśnicy, które zakończy 
uroczysta msza św. w leśnej 
kaplicy polowej. Uroczy-
stościom od godziny 14 bę-
dzie przewodniczyć biskup 
Archidiecezji Gdańskiej. 
Do samej Piaśnicy będzie 
można dojechać własnym 
samochodem lub skorzy-
stać z autobusów Miejskie-
go Zakładu Komunikacji w 
Wejherowie, które wyruszą 
spod dworca PKP od godzi-

Rok Piaśnicki

ny 11.30. Autobusy będą 
kursować kursem wahadło-
wym według potrzeb po-
dróżnych.
Warto dodać, że gospodarze 
miasta i gminy Wejherowo 
planują podjąć przedsię-
wzięcia celem uczczenia 70 
rocznicy zbrodni piaśnic-
kiej, przypadającej w przy-
szłym roku. Jednym będzie 
budowa Bramy Piaśnickiej 
na Placu Grunwaldzkim w 

Wejherowie. W przyszłym 
roku powstanie też album 
fotografi czny dokumentu-
jący martyrologię piaśnic-
ką, który chce przygotować 
Edmund Kamiński przy 
współpracy z Elżbietą Grot 
z Państwowego Muzeum 
Stutthof. Powstaną także 
dwa fi lmy dokumentalne o 
Piaśnicy, których realiza-
cji podjął się redaktor Lech 
Kujawski.                   (DD)

Przyczyny nie są jeszcze 
znane. Pożar wybuchł w 
środku nocy. Paliły się dwie 
hale hodowlane - czternas-
tu strażaków gasiło obie 
jednoczesnie. W środku, 
w jednej z nich było 2 500 
królików. 
W jednej z hal była już 
zawalona jedna ze ścian, do 
drugiej udało sie strażakom 

wejść w maskach gazow-
ych, jednocześnie gasząc ją 
z zewnątrz. 
Właściciela, który 
przyjechał na miejsce, 
zabrało pogotowie. - 
Wstępne straty, które 
oszacował mężczyzna, 
wynoszą ponad 2 miliony 
zł - poinformowała policja. 

(TM) 

17-letni Adrian i Piotr 
rocznicę wybuchu II wojny 
światowej uczcili na cmen-
tarzu przy ulicy Rozczynial-
skiego w Wejherowie. Zde-
wastowali tam nagrobki 
żołnierzy Armii Radzieck-
iej. Pomalowali je farbą. W 
ubiegłym tygodniu wpadli 
w ręce policjantów z Wejhe-
rowa Śmiechowa. 

Jak dowiedział się „Ex-
press” chłopcy chcieli się 
w ten sposób zemścić na 
policji za to, że funkc-
jonariusze odstawili do 
ośrodka wychowawczego 
ich kolegę. To ich na tyle 
zdenerwowało, że post-
anowili się „odwdzięczyć”. 
Sposobem było pomalow-
anie nagrobków...       (TM) 

Spalone 2 miliony
Hodowla, w których było 2 500 królików, płonęła 
w środę rano w okolicach Robakowa (gmina 
Luzino). 

Odwet na grobach
Miesiąc po zdarzeniu wpadło dwóch 17-latków, 
którzy chcąc się zemścić zniszczyli nagrobki w 
Wejherowie. 

W miłej atmosferze bę-
dzie można podyskutować 
m.in. o trudnej sytuacji po-
litycznej we współczesnym 

świecie, zagrożeniach mło-
dzieży wobec anoreksji i 
bulimii, jak z nimi wal-
czyć oraz o wejherow-

skich ścieżkach zdrowia 
jako środka poprawiające-
go samopoczucie każdego 
z nas. Początek spotkania o 

godzinie 11:00 w bibliote-
ce przy ul. Ogrody Nanic-
kie 12.

(DD)

Rusza Klub Czytelnika Seniora w wejherowskiej bibliotece
Już w poniedziałek 6 października br. w Filii nr 2 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Wejherowie odbędzie się kolejne spotkanie uczestników Klubu Czytelnika Seniora.



INFORMACJE ZE STAROSTWA POWIATOWEGO

W WEJHEROWIE

www.powiat.wejherowo.pl

Starostwo Powiatowe
w Wejherowie
ul. 3 Maja 4

84-200 Wejherowo

WYDZIAŁY I KONTAKT:

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydział Edukacji:
tel. 0-58 572-94-29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Starostwa Powiatowego w Wejherowie pod adresem:

www.bip.powiat.wejherowo.pl 

Na szczególną uwagę zasługują 
m.in. dokumenty rękopiśmienne 
związane z historią Wejherowa z 
podpisami Króla Jana Kazimierza 
i Jakuba Wejhera oraz akta nota-
rialne rodu Przebendowskich. 
Ze zbiorów kartografi cznych  
na wystawie zaprezentowano 3 
szczególne mapy: ziem polskich  
z roku 1819 (Fr. B. Engelhardta), 
Pomorza z atlasu S. Münstera z 
1550 r.  i etnografi czną mapę Po-
morza Środkowego  R. Hardowa  
z I poł. XX w. Wśród kilkunastu 
starodruków z XVI-XVIII w. 
można obejrzeć dzieła : Kaspra 
Schütza „Historia Rerum Prus-
sicarum…”, Szymona Syreniusa 
„Zielnik”, Ch.J.Hartknocha „Re-
spublica polonica…” i wiele in-
nych równie  interesujących. 
Wśród wydawnictw książko-
wych zawartych w ekspozycji 
zwracają uwagę wydawnictwa w 

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

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

ZAPROSZENIE 
NA WYSTAWĘ

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

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

Jacek Gafka

Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Or-
ganizacji Pozarządowych przedstawia informację o 
swojej działalności.

Regionalne Centrum Informacji 
i Wspomagania Organizacji Po-
zarządowych jest niezależną or-
ganizacją obywatelską działającą 
dla pożytku publicznego. Wspie-
ra organizacje pozarządowe i li-
derów społecznych w budowaniu 
społeczeństwa obywatelskiego. 
Informuje, doradza, szkoli oraz 
inicjuje partnerstwa w rozwiązy-
waniu problemów społecznych, 
wzmacniając rozwój lokalny.  
Od marca 2008 roku RCIWOP 
realizuje projekt pn. „Lustro 
Obywatelskie”, w ramach któ-
rego oferuje Państwu bezpłatne 
wsparcie merytoryczne i tech-
niczne przy tworzeniu i funk-
cjonowaniu Rad Powiatowych 
Organizacji Pozarządowych. Po-
nadto Centrum rozpoczęło re-
alizację projektów, w ramach 

których, w prasie lokalnej, publi-
kowane będą artykuły prasowe 
poświecone Sektorowi Ekonomii 
Społecznej wraz z przykładami 
dobrych praktyk. Ich zadaniem 
będzie także promocja organiza-
cji pozarządowych. Do pisania 
artykułów zapraszamy same or-
ganizacje pozarządowe, jak rów-
nież ekspertów działających w 
tym sektorze. 
W razie pytań prosimy o kon-
takt z koordynatorem projektów 
Elżbietą Kamińską, pod nr tel. 
058 344 40 39, 0793 099 049 lub 
e-mail: elzbieta.kaminska@rci.
org.pl. 
Serdecznie zapraszamy Państwa 
do współpracy przy budowaniu 
społeczeństwa obywatelskiego 
oraz promocji III sektora.

(SP)

Dla organizacji 
pozarządowych

Oferta kulturalna 
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki w Wejherowie
Biblioteka (mieszcząca się na ul. Kaszubskiej) zapra-
sza do udziału w kolejnych przedsięwzięciach kultu-
ralnych. Wstęp wolny!
Harmonogram działalności kulturalno-popularyzatorskiej 
w PiMBP na październik 2008:
W ramach realizowanego projektu przez PiMBP w Wejhero-
wie pt. "Z książką od Kaszub do Europy-warsztaty literackie 
i III edycja Wejherowskiego Konkursu Literackiego POWIEW 
WENY". 

15 październik, godz. 18.00 – spotkanie autorskie z Eu-
geniuszem Pryczkowskim pt. „Kaszuby między słowem 
a wizją”
16 październik (Dzień Papieski) – rozstrzygniecie kon-
kursu literackiego „Kalwaria Wejherowska” ogłoszenie 
wyników i wręczenie nagród 
październik - wystawa rzeźby Zygmunta Sikory z 
Luzina
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Hasłem przewodnim 
niedzielnej imprezy było 
„produkty naturalne receptą 
na zdrowie”. Wszystko 
więc oczywiście kręciło 
się wokół miodu i pszczół 
oraz produktów natu-
ralnych. Pszczelarze ofer-
owali swoje wyroby, także 
w postaci pitnej, a nawet 
miody z serem i pokazywa-
li tajniki swojej pracy. Uc-
zniowie z Wojewódzkiego 
Zespołu Szkół Policealnych 
w Wejherowie przeprow-
adzali kurs pierwsze po-
mocy, a dzięki Polskiemu 
Stowarzyszenia Diabe-
tyków można było zmierzyć 
poziom glukozy we krwi 
i uzyskać informację o 
przeciwdziałaniu skutkom 
cukrzycy. Czas umiliły 
wystepy artystyczne pro-

Uroczystość rozpoczęła się 
występem laureatów najlep-
szych recytatorów regional-
nych Piotra i Joasi Skrzyp-
kowskich z Luzina. W dzie-
dzinie kultury i promocji 
Medal  za Szczególne Za-
sługi dla Powiatu otrzymała 
Bożena Natzke, dyrektor bi-
blioteki w Redzie. W imie-
niu Fundacji Kaszubskiego 
Uniwersytetu Ludowego, 
medal odebrał dyrektor tej 
fundacji Marek Byczkowski. 
Odznaczony oddział ZKP z 
Rumi reprezentował prezes 
rumskich zrzeszeńców Józef 
Lanc. Za niecodzienną kul-
turę osobistą i kompetent-
ną wieloletnią służbę w pra-
cy lekarza laryngologa, me-
dal otrzymał Henryk Rud-
nik. Po uroczystym wręcze-
niu medali i kwiatów laure-

Józef Lanc (pierwszy z prawej) odbiera medal dla rumskiego partu ZKP z rąk starosty wejhe-
rowskiego Józefa Reszke (w środku) oraz przewodniczącego rady powiatu Wiesława Szczygła.

Pszczelnik w Nadolu
W skansenie w Nadolu odbył się trzeci już festym pszczelarski 
„Kaszëbsczi Pszczolnik”. 

wadzone przez Piotra 
Ciskowskiego.  
Organizatorami Pszczelni-
ka były Muzeum Ziemi 

Puckiej im. Floriana Cey-
nowy oraz Rejonowe Koło 
Pszczelarzy Ziemi Puckiej i 
Wejherowskiej.            (td)

Fo
t. 

Fo
t. 

Ja
ku

b 
B

ia
ło

w
ąs

DNI KULTURY POWIATU
 W ramach Dni Kultury Powiatu Wejherowskiego na uroczystej sesji  Rady Powiatu, po odczytaniu uza-
sadniających laudacji przez Przewodniczącego Rady Wiesława Szczygła, starosta Józef Reszke wręczył 
tegorocznym nominatom Medale za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego.

aci podziękowali na forum 
Rady, za tak zaszczytne wy-
różnienie. W DK Janowo 
w ramach III Powiatowego 
Forum Animatorów Kultu-
ry pod przewodnim hasłem 
„Jestem, więc tańczę”, zo-
baczyliśmy miedzy innymi    
„Tańczący z wilkami” – po-
kazy tańca w wykonaniu 
grupy tanecznej „eMBi”, 
laureata polskiej edycji pro-
gramu „You Can Dance”- 
Kamila Węsierskiego oraz 

koncert „Kaszubskiego Ido-
la”. W czasie przerwy moż-
na było zobaczyć wystawę 
poplenerową Powiatowo-
Gminnego Pleneru Rzeź-
biarskiego Łebno 2008. W 
kolejnym dniu Mirosław 
Odyniecki promował książ-
ki drugiej edycji antologii 
współczesnej poezji twór-
ców powiatu wejherowskie-
go „Ziemio moja...” Tego 
dnia zaprezentowała swoje 
umiejętności sekcja wokal-

no-instrumentalna MDK w 
Rumi. Dni Kultury Powia-
tu obfi towały także Kon-
certami Pieśni Maryjnych. 
W kościele parafi alnym w 
Kielnie zaśpiewało Towa-
rzystwo Śpiewacze im. Jana 
Trepczyka z Wejherowa. Pa-
rafi a p.w. NMP Wspomoże-
nia Wiernych w Rumi gości-
ła chór „Pięciolinia” z Lini 
oraz chór „Lutnia” z Luzi-
na, zaś kościół parafi alny w 
Gniewie gościł chór „Har-
monia” z Wejherowa i „Chór 
Kameralny św. Wojciecha” 
z Redy. W hali sportowo-
widowiskowej MOSiR w 
Rumi odbył się pokaz tań-
ca w wykonaniu zespołów 
„SPIN” z Rumi i „Perełek” 
z Leźna. Cykl artystycznych 
wydarzeń w Dniach Kul-
tury Powiatu jest okazją do 
szczególnego spojrzenia na 
aktualny stan kultury.

FRANCISZEK 
SYCHOWSKI
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Jak co roku, patronat nad  
tym wydarzeniem sprawo-
wała SSP w Gościcinie. 
Licznie zebranych gości 
przywitała dyrektor szkoły 
podstawowej Pani Urszula 
Brzosko. Wójt Jerzy Kep-
ka w swoim krótkim wy-
stąpieniu przybliżył postać 
Lucjana Cylkowskiego. 
Była to można powiedzieć 
interesująca lekcja historii, 
gdyż wśród gości najwięcej 
przybyło młodzieży i dzie-
ci z okolicznych szkół pod-
stawowych i gimnazjum. 
Oprócz  młodzieży która 

przybyła pod budynek elek-
trowni, pojawili się także 
harcerze,, m.in. Harcerski 
Krąg Seniorów z Gdyni Na 
zakończenie dzieci ze szko-
ły podstawowej pod kierun-
kiem nauczycielek przed-
stawiły piękny program ar-
tystyczny, były recytacje 
wierszy, a także śpiewanie 
harcerskich piosenek.. Dru-
howie – seniorzy nie kryli 
wzruszenia, jest to jeden z 
najważniejszych dni w roku, 
kiedy oddają cześć i pamięć 
swojemu bohaterowi. 

Ada Grzenkowicz

Pamięć o Lucjanie 
Cylkowskim
W ostatni piątek, 26 września, przy elektrowni 
wodnej w Bolszewie po raz 15. odbyła się uroczy-
stość upamiętniająca Komendanta Szarych Sze-
regów, Lucjana Cylkowskiego.

Lucjan Cylkowski – harcmistrz, Komendant Szarych Szeregów, na-
uczyciel. Odznaczył się aktywną działalnością w czasie drugie wojny 
światowej na terenie naszego regionu. W Bolszewie prowadził działal-
ność konspiracyjną. Zmarł 12 sierpnia 1944 r. w Sztutowie. Został ska-
zany na śmierć za ostrzeżenie dowódcy Tajnej Organizacji Wojskowej 
„Gryf Pomorski” i osadzony w obozie. Według naocznych świadków 
zginął z pięknym okrzykiem „Niech żyje Polska! ”. 
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 Pełen zakres usług księgowych:
 - ryczałty
 - KPiR
 - księgi handlowe
 - kadry
 - ZUS-y
 - rozliczenia VAT

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

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

ZEFIR

Dyżuruje radny miasta Wejherowa

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

tel. 058 572 94 51
arekszczygieł@poczta.fm

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

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

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

inwalidzkim.

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

Kaszubski Bank Spółdzielczy 
w Wejherowie.

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

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

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

Możesz pomóc

Świadczenia z funduszu alimen-
tacyjnego przysługują osobie, 
która jest uprawniona do alimen-
tów od swojego rodzica na pod-
stawie orzeczenia sądu lub ugody 
zawartej przed sądem. Uprawnio-
ne są dzieci do 18 roku życia oraz 
osoby do 25 roku życia, jeżeli 
kontynuują naukę. Świadczenia 
z funduszu nie przysługują, jeże-
li średni dochód na osobę w ro-
dzinie uprawnionego przekracza 
725 zł. Świadczenie z funduszu 
przysługuje w wysokości bieżąco 
ustalonych alimentów, jednak nie 
więcej niż 500 zł na osobę.
W przypadku bezskuteczno-
ści egzekucji osoba uprawniona 
może złożyć wniosek o podjęcie 
działań wobec dłużnika alimen-
tacyjnego. Do wniosku należy 
dołączyć zaświadczenie komor-
nika o bezskuteczności egzeku-
cji. Właściwy organ najpierw po-
dejmuje działania mające na celu 
wyjaśnienie, dlaczego zobowią-

Żałuję, że profesor Balcerowicz 
tak rzadko zabiera głos w spra-
wach  dotyczących  polityki go-
spodarczej obecnej ekipy. Gdyby 
to ode mnie zależało, zaprosiłbym 
go do grona eksperckiego rządu, 
bo moim zdaniem z jego wie-
dzy ekonomicznej i doświadcze-
nia warto korzystać. Dziwię się, 
że premier Tusk tego nie robi, no 
chyba, że wszystkiego nie wiem. 
Niedawno profesor Balcerowicz 
przedstawił swoją ocenę sytuacji 
gospodarczej Polski. Ponieważ  
nie przebiła się ona przez krajowe 
media, w tym felietonie przedsta-
wię Państwu kilka najważniej-
szych tez (postulatów) profeso-
ra. Przede wszystkim trzeba po-
wiedzieć, że profesor wciąż jest 
przekonany, że Polskę  stać na   
dogonienie Zachód. Jego zda-
niem, jeżeli będziemy rozwijać 
się tak jak obecnie, to już za 16 
lat, a więc za życia jednego po-
kolenia,  osiągniemy poziom za-
możności, jaki jest w takich kra-
jach jak Francja i Włochy. Aby 
obecny wzrost utrzymać musimy 
odbiurokratyzować gospodar-
kę,  jak najszybciej zredukować 

defi cyt budżetowy, zreformować 
(czytaj zracjonalizować) wydat-
ki socjalne i zmniejszyć obciąże-
nia podatkowe. Balcerowicz jest 
wielkim zwolennikiem podatku 
liniowego, bo „zachęca on ludzi 
do pracy i inwestowania”. Opo-
wiada się także za wyraźnym  
zmniejszeniem  obciążeń fi skal-
nych. Jego Fundacja  FOR obli-
czyła, że różnego rodzaju opła-
ty do państwowej kasy zabiera-
ją polskim przedsiębiorcom 38,4 
procent ich zysku, podczas gdy w 
uchodzącej  wciąż jeszcze za kraj 
cudu gospodarczego Irlandii tyl-
ko 28,9 procent. Na zbyt dużych 
obciążeniach podatkowych i para 
podatkowych tracą wszyscy. Pra-
cownicy, bo mniej zarabiają, 
przedsiębiorcy, bo mniej inwestu-
ją w powstawanie nowych miejsc 
pracy i w podnoszenie konkuren-
cyjności ich fi rm, co z czasem 
może się zemścić. Wśród pozo-
stałych postulatów Balcerowicza 
warto wymienić głęboką, a nie 
powierzchowną jak chce PSL re-
formę KRUS po to, „by ludziom 
opłaciło się przechodzić do bar-
dziej produkcyjnej i lepiej opła-

canej pracy niż rolnictwo”, ko-
mercjalizację służby zdrowia bo 
„tylko to uchroni szpitale przed 
zadłużaniem się i demoralizują-
cym ich oddłużaniem”. Za ważne 
uważa także natychmiastową re-
formę systemu emerytalnego, bo 
obecny nie dość, że „jest niespra-
wiedliwy” to jeszcze jest „zbyt 
dużym obciążeniem dla budżetu 
państwa”.  
Z Balcerowiczem można się zga-
dzać, albo nie. Nie należę do 
tych, którzy uważają, że jest on 
nieomylny i we wszystkim ma  
racje. Warto jednak posłuchać 
rad i uwag ekonomisty, które-
go wiedzę docenia cały świat, o 
czym świadczy rekordowa ilość 
przyznanych mu tytułów dokto-
ra honorowego (honoris causa). 
Do tej pory zrobiło to aż 16 reno-
mowanych uczelni! No tak, ale tu 
kłania się powiedzenie o proroku 
we własnym kraju.                                                                                               

Jerzy Budnik
Poseł na Sejm RP

Archiwalne felietony posła 
można przeczytać na stronie 

www. budnik.pl 

RADY  BALCEROWICZA
Trudno być prorokiem we własnym kraju. Pro-
fesor Leszek Balcerowicz, b. minister fi nansów, 
b, wicepremier i b. prezes NBP, z którego nazwi-
skiem wiąże się polska transformacja gospodar-
cza z początku lat dziewięćdziesiątych, wie o tym 
najlepiej. Podziwiany i szanowany za granicą, w 
Polsce, w najlepszym razie jest niedoceniany, w 
najgorszym zajadle atakowany. Uważam, że nie-
słusznie. Nie mam wątpliwości, że tylko dzięki 
jego reformom,  Polska uniknęła w ostatnich l8 
latach poważnego kryzysu gospodarczego.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
Od 1 października został 
przywrócony został fun-
dusz alimentacyjny. Bę-
dzie działał na zupełnie 
innych zasadach niż nie-
gdyś funkcjonujący Fun-
dusz Alimentacyjny ob-
sługiwany przez ZUS. 
Nowy fundusz alimen-
tacyjny jest systemem 
wspierania osób upraw-
nionych do alimentów 
środkami fi nansowymi z 
budżetu państwa, obsłu-
ga tego systemu zosta-
ła ustawowo powierzona 
gminom.

zany nie reguluje zobowiązań ali-
mentacyjnych oraz przymuszenie 
do regulowania zobowiązań. Jed-
nym z takich działań jest odebra-
nie prawa jazdy. W ostateczności 
będzie składane zawiadomienie 
o popełnieniu przestępstwa z art. 
209 kodeksu karnego (uporczy-
we uchylanie się od płacenia ali-
mentów jest przestępstwem za-
grożonym do 2 lat pozbawienia 
wolności).
Osoba uprawniona (jej przed-
stawiciel ustawowy) składa od-
powiedni wniosek o przyznanie 
świadczeń z funduszu alimen-
tacyjnego do wójta, burmistrza, 
prezydenta miasta właściwego 
dla swojego miejsca zamieszka-
nia – w praktyce sprawy te będą 
załatwiane przez ośrodki pomocy 
społecznej.
Dłużnik alimentacyjny jest zobo-
wiązany zwrócić organowi wła-
ściwemu wierzyciela należności 
w wysokości świadczeń wypła-
conych z funduszu alimentacyj-
nego osobie uprawnionej, łącznie 
z ustawowymi odsetkami.

Radosław Skwarło
Radca prawny
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Zarząd Powiatu Wejherowskiego
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na

sprzedaż lokalu użytkowego nr 4 stanowiącego własność Powiatu Wej-
herowskiego, o powierzchni użytkowej 76,2 m2 położonego w piwnicy 
budynku przychodni zdrowia w Wejherowie przy ul. Puckiej 11 – dz. 
44/2 obr. 15 o pow. 0,1356 ha, zapisanego w księdze wieczystej KW 
48422 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie. Do przed-
miotowego lokalu użytkowego przynależy udział w częściach wspól-
nych budynku oraz gruntu wynoszący 4679/100.000.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Wej-
herowa zatwierdzonym Uchwałą nr IIIk/XXXV/379/2001 z dnia 
18.12.2001 r. i ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego nr 13, poz. 267 z dnia 28.02.2002 r., przedmiotowa nie-
ruchomość położona jest na terenie jednostki oznaczonej symbolem 
T9.

Przetarg odbędzie się w dniu 5 listopada 2008 r. 
o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w 

Wejherowie, ul. 3 Maja 4, sala Nr 8.

Cena wywoławcza nieruchomości – 220.000,00 zł
Minimalne postąpienie - 2.200,00 zł.
Wadium – wnoszone w pieniądzu w wysokości 22.000,00 zł. płat-
ne na konto Starostwa Powiatowego w Wejherowie Kaszubski Bank 
Spółdzielczy Wejherowo 39835000040000500520000090, najpóź-
niej do dnia 30 października 2008 r. Za datę wniesienia wadium uwa-
ża się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Starostwa Po-
wiatowego w Wejherowie.
Wadium powinno być wniesione w taki sposób, aby umożliwiło komi-
sji przetargowej stwierdzenie w dniu 31 października 2008 r., że wpła-
ta została dokonana w terminie.
Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z po-
twierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami przetargu 
i ich akceptacją.
W przypadku, gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie 
stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym do 
zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od 
zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi. 
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 
ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Informacji na temat przetargu udziela Starostwo Powiatowe w 
Wejherowie, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Wejherowo, ul. 

3 Maja 4, II piętro, pokój 225, 
tel. 0-58 572-94-79.

Zarząd Powiatu Wejherowskiego
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na

sprzedaż nieruchomości zabudowanej piętnastoma parterowymi bu-
dynkami letniskowymi o powierzchni użytkowej 30,2 m2 każdy, bu-
dynkiem sanitariatów, budynkiem świetlicy oraz budynkiem hydrofor-
nii, stanowiącej własność Powiatu Wejherowskiego, położonej w Ka-
mieniu gmina Szemud, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 341/1 
o powierzchni 1,0100 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW 13926 
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie, stanowiącej wła-
sność Powiatu Wejherowskiego

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
uchwalonym uchwałą Rady Gminy Szemud nr LVI/465/2006 z dnia 
25.10.2006 r. i ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego nr 57 z dnia 8.03.2007 r., przedmiotowa nieruchomość 
stanowi teren zabudowy letniskowej, teren zieleni ekologiczno-krajo-
brazowej z przejściami pieszymi poza ulicami o przebiegu orientacyj-
nym oraz poszerzenie drogi dojazdowej.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 grudnia 2008 r. 
o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego 

w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, sala Nr 8.

Cena wywoławcza nieruchomości – 700.000,00 zł.
Minimalne postąpienie - 7.000,00 zł.
Wadium – wnoszone w pieniądzu w wysokości 70.000,00 zł. płatne na 
konto Starostwa Powiatowego w Wejherowie Kaszubski Bank Spół-
dzielczy Wejherowo 39835000040000500520000090, najpóźniej do 
dnia 11 grudnia 2008 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę 
wpływu środków pieniężnych na rachunek Starostwa Powiatowego w 
Wejherowie.
Wadium powinno być wniesione w taki sposób, aby umożliwiło komi-
sji przetargowej stwierdzenie w dniu 12 grudnia 2008 r., że wpłata zo-
stała dokonana w terminie.
Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z po-
twierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami przetargu 
i ich akceptacją.
W przypadku, gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie sta-
wi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym do za-
warcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od za-
warcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi. 
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 
ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Informacji na temat przetargu udziela Starostwo Powiatowe w 
Wejherowie, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Wejherowo, 

ul. 3 Maja 4, II piętro, pokój 225, 
tel. 0-58 572-94-79.

OGŁOSZENIE

Zgodnie z uchwałą mia-
sto będzie dodatkowo fi -
nansować inwestycje pro-
ekologiczne prowadzone w 
budynkach należących do 
wspólnot mieszkaniowych, 
w których miasto posiada 
udział oraz w budynkach 
komunalnych. Finansowa-
niem z budżetu miasta ob-
jęta będzie wymiana ogrze-
wania z pieców węglowych 
na bardziej ekologiczne - 
podłączenie budynku do 
miejskiej sieci centralnego 
ogrzewania OPEC, ogrze-

wanie gazowe, geotermal-
ne lub kolektory słoneczne. 
Wysokość fi nansowania za-
leżeć będzie od ilości loka-
li mieszkalnych w budynku. 
Przy budynkach do 10 lo-
kali wyniesie w przelicze-
niu na jeden lokal 10 tys. zł, 
zaś przy budynkach więk-
szych 8 tys. zł na jeden lo-
kal. Pieniądze przypadną po 
równo na lokale komunalne 
jak i prywatne w budynku. 
Bezwzględnym warunkiem 
jest likwidacja wszelkich 
pieców domowych i lokal-

nych kotłowni węglowych. 
Finansowanie inwestycji 
ze strony miasta nie może 
jednak przekroczyć 75 pro-
cent jej łącznych kosztów. 
Na 2008 rok radni przewi-
dzieli na realizację progra-
mu 650 tys. zł. Jednak pre-
zydent zapowiedział, iż je-
żeli chętnych będzie więcej 
to w budżecie zostaną wy-
gospodarowane dodatkowe 
środki na realizację progra-
mu. Wprowadzenie progra-
mu ma na celu ogranicze-
nie emisji pyłów zawieszo-

nych i innych szkodliwych 
substancji w mieście. Jak 
wykazują badania czystość 
powietrza w Wejherowie 
pogorszyła się, co wywiera 
negatywny wpływ na zdro-
wie jego mieszkańców. Za-
interesowani zmianą ogrze-
wania powinni więc skie-
rować pisemny wniosek do 
Wejherowskiego Zarządu 
Nieruchomości Komunal-
nych przy ul. Jana III So-
bieskiego 251.

(DD)

W ramach Dnia Papie-
skiego organizowana jest 
zbiórka pieniędzy na fun-
dusz stypendialny Funda-
cji „Dzieło Nowego Ty-
siąclecia”. Zebrana suma 
co roku pozwala wypłacać 
kilka tysięcy stypendiów 
zdolnej młodzieży z ubo-
gich rodzin. To właśnie 

oni, stypendyści, zostali 
nazwani „żywym pomni-
kiem Ojca Świętego”. Po-
moc im stanowi odpowiedź 
na wołanie Jana Pawła II, 
który prosił o „nową wy-
obraźnię miłosierdzia”. W 
tym roku sami stypendy-
ści są organizatorami szta-
bów zbiórki. Poszukują 

oni m.in. wolontariuszy z 
powiatu wejherowskiego 
do udziału w tegorocznej 
zbiórce. Kwestowanie od-
będzie się od 10 do 16 paź-
dziernika. Osoby, które 
mają wyobraźnię, wielkie 
serca, chęci i trochę wolne-
go czasu oraz chcą wspól-
nie z nimi budować „żywy 

pomnik Ojca Świętego”, 
niech przyłączą się do or-
ganizatorów. Zgłoszenia 
należy wysyłać na adres 
pełnomocnika ds. zbiórki 
publicznej w danym mie-
ście: Aleksandra Pankau, 
adres e-mail aleksandra@
abr.com.pl.

(DD)

Zmień ogrzewanie na proekologiczne
Z inicjatywy prezydenta miasta Wejherowa Rada Miasta przyjęła pilotażowy program fi nansowania mo-
dernizacji systemów grzewczych budynków mieszkalnych na proekologiczne w latach 2008-2013. 

Wolontariusze potrzebni od zaraz
12 października obchodzimy VIII Dzień Papieski. Ustanowiła go Konferencja Episkopatu Polski w 
celu upamiętnienia pontyfi katu i nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II. 

- Powołaliśmy do życia 
Gminny Ośrodek Aktyw-
ności Lokalnej, którego 
pracownicy pomagają w 
znalezieniu ofert pracy 
dla naszych mieszkańców. 
Dzięki tego typu działaniom 
udało się zredukować bez-
robocie do dawno nie no-
towanego w gminie pozio-
mu około 12 proc. - mówił 
w jednym z wywiadów w 
2006 roku Zbigniew Wal-
czak, wójt Gniewina. 
Ale jeszcze w 2006 roku 
ośrodek został prze-kształ-

Potrzebujesz prawnika albo psychologa?
Jeśli mieszkasz w okolicy Gniewina i masz problem mozesz skorzystać z pomocy, którą proponuje 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

cony w Klub Intergracji 
Społecznej. - Chodziło o 
ludzi bezrobotnych, ale że 
nie mamy obecnie jako ta-
kiego bezrobocia to poszli-
śmy w kierunku porad psy-
chologicznych i prawnych 
- opowiada Renata Łusz-
czak, szefowa Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Gniewinie.  
Teraz w ramach działania 
KIS-u każdy mieszkaniec 
może skorzystać z pora-
dy specjalisty. Psycholog 
i prawnik przyjmują raz w 

tygodniu. Za darmo. - Ta-
kie osoby mogą zgłaszać 
się do nas, do ośrodka i my 
je umawiamy - opowiada 
szefowa GOPS-u. 
O ile w przypadku porad 
prawnika często są to spra-
wy związane z alimentami 
oraz sprawami rozwodo-
wymi, o tyle na przykła-
dzie psychologa widać, jak 
zmienia się mentalność. 
- Patrząc na ludzi, którzy 
przychodzą widać zmianę 
w podejściu do rozmowy z 
psychologiem - przyznaje 

Renata Łuszczak. - Kie-
rujemy nie tylko naszych 
klientów, ludzie przycho-
dzą również sami. 
Od września z porady no-
wego psychologa można 
skorzystać również w gnie-
wińskiej przychodni. Wy-
starczy mieć ze sobą ksią-
żeczkę zdrowia. Obecnie 
psycholog przyjmuje tylko 
raz w miesiącu, ale jak za-
powiada przychodnia, jeśli 
będzie taka potrzeba, bę-
dzie częściej. 

(TM) 

Koszt tegorocznych robót 
wyniósł ponad 1,5 mln zł. 
Tym samym zakończono 
budowę jednej z najdłuż-
szych ulic w mieście, któ-
rej utwardzenie kosztowa-
ło łącznie 6,6 mln zł. Dzięki 
zakończeniu robót możliwe 
było uruchomienie linii au-
tobusowej Miejskiego Za-
kładu Komunikacji nr 16 łą-
czącej osiedle Sikorski-Park 
z ul. Transportową. Ulica 
została wykonana w peł-
nym zakresie. Jezdnia otrzy-
mała nawierzchnię z betonu 
asfaltowego a cały odcinek 
ulicy obustronne chodniki, 
ścieżkę rowerową, oświetle-
nie, zieleń uliczną oraz zato-

ki autobusowe i postojowe z 
kostki betonowej. Ponadto 
w trakcie wykonywania ro-
bót spółka Energa dokonała 
na swój koszt likwidacji linii 
napowietrznej i wybudowa-
ła w to miejsce linię kablo-
wą wraz z nowymi przyłą-
czami do budynków. W ra-
mach ostatniego zadania na 
os. Sikorski-Park wykona-
na została tymczasowa pętla 
autobusowa z odzyskanych 
płyt drogowych. Jak pod-
kreślił zastępca prezydenta 
ds. inwestycji Wojciech Ko-
złowski., po wykonaniu tu-
nelu pod torami kolejowy-
mi ulica Sikorskiego będzie 
bardzo ważną drogą w ca-

SIKORSKIEGO PO MODERNIZACJI
Zakończono ostatecznie budowę ulicy Władysława Sikorskiego w dzielnicy Śmiechowo-Południe. 
Ostatni, 400-metrowy odcinek drogi zrealizowała fi rma Budowlano-Drogowa MTM z pomocą 
podwykonawcy w branży elektrycznej i teletechnicznej fi rmy Telmax. 

łym systemie komunikacyj-
nym miasta. Poinformował 
również, że miasto jest na 
etapie zlecania prac projek-
towych Węzła ZRYW. A jest 
to skomplikowany projekt, 
do którego trzeba wykonać 
zmianę planu zagospodaro-
wania przestrzennego a ca-
łość dokumentacji technicz-
nej uzgodnić z PKP oraz Ge-
neralną Dyrekcją Dróg Kra-

jowych. Prace projektowe 
potrwają ok. 2 lat i dopie-
ro wówczas będzie można 
przystąpić do budowy wę-
zła ZRYW oraz dojazdu pod 
bloki. Ulica nabrała takiego 
kształtu, jakiego oczekiwali 
mieszkańcy. Zgodnie z za-
łożeniami nastąpi teraz re-
alizacja wewnętrznych dróg 
osiedlowych w dzielnicy. 

(DD)
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Finowie zakończyli tur-
niej z wynikiem 267 ude-
rzeń wyprzedzając Graha-

ma DeLaeta i Wesa Hef-
fernana z Kanady (275) 
oraz Portugalczyków Tia-
go Cruza i Ricardo Santo-
sa (281). Pula nagród w te-

gorocznych MŚ w Chinach 
wyniesie 5,5 mln. Dola-
rów.
- To bardzo trudne pole, 
ale gra się tutaj doskona-

I Europejskie Eliminacje do Mistrzostw Świata w Golfi e

FINOWIE NAJLEPSI
Roope Kakko i Mikko Korhonen z Finlandii wygrali I Europejskie Eliminacje do Mistrzostw Świata w Golfi e – Omega Mission 
Hills World Cup, które odbywały się w dniach 24-28 września na polu Sierra Golf Club w Pętkowicach, koło Wejherowa. 

Hanna Siek – Zagórska, prezes TS Invest wręcza nagrodę zwycięskiej drużynie

le – powiedział podczas 
ceremonii wręczenia na-
gród fi n Roope Kakko. - 
Chciałbym podziękować 
gospodarzom, za wspania-
łe przygotowanie pola i ca-
łej imprezy. 
Wcześniej eliminacje 
do Omega Mission Hills 
World Cup (Mistrzostwa 
Świata w Golfi e) odbywa-
ły się w Azji i Ameryce 
Południowej. W tym roku 
po raz pierwszy, aby uła-
twić zawodnikom ze Stare-
go Kontynentu start, wpro-
wadzono kwalifi kacje w 
europejskie. Pomimo że o 
ich organizację ubiegały 
się pola golfowe kra-
jów o wysokiej licz-
bie graczy (Hiszpa-
nia, Portugalia), na 
organizację turnie-
ju kwalifi kacyjnego 
Professional Golfers’ 
Association Europan Tour 
wybrała polski Sierra Golf 
Club. Sponsorami turnie-
ju kwalifi kacyjnego byli 

m. in.  HSBC Bank Polska 
S.A. (sponsor generalny), 
Energa i TS Invest
By przybliżyć szerszej pu-
bliczności tę mało zna-
ną jeszcze w naszym kra-
ju dyscyplinę sportu, sobo-
ta i niedziela były w Sierra 
Golf Club dniami otwarty-
mi. Podczas pikniku gol-
fowego zorganizowano 
atrakcyjny plac zabaw 
dla dzieci, doro-
śli mogli poznać 
podstawowe taj-
niki gry w Aka-
demii Golfa i po-
dziwiać specjalne 
pokazy tricków gol-

fowych w wykonaniu Pau-
la Barringtona. W koncer-
tach na dużej scenie wystą-
pili  Take it easy, Monika 

Brodka i Reni Jusis. Po-
mimo zmiennej aury Sier-
ra Golf Club odwiedziło w 
weekend ponad 2. tysiące 
widzów. 
Dla gości VIP, wśród któ-
rych zobaczyć można było 
Otylię Jędrzejczak czy 
Wojciecha Pijanowskiego 
odbył się w niedzielę po-
kaz mody Royal Collec-

tion, w którym na 
wybieg wyszła 

Justyna Stecz-
kowska oraz 
koncert jednej 
z najlepszych 

polskich wo-
kalistek jazzo-

wych - Doroty Miś-
kiewicz. 
Ważną dla gości VIP 
była informacja, że 
na terenie Sierra Golf 
Club, TS Invest roz-
poczęła budowę  Ivo-

ry Residences - kilkudzie-
sięciu luksusowych apar-
tamentów przeznaczonych 
dla doborowych klientów.

ANDRZEJ J. GOJKE

„To bardzo trudne 
pole, ale gra się 
tutaj doskonale”

Krótka historia Mistrzostw Omega Mission Hills

W roku 1953 w Montrealu, odbył się pierwsze zawody o Puchar Kanady - było to nieofi cjalne 
wydarzenie, w którym uczestniczyli golfi ści z zaledwie siedmiu krajów. Od tego czasu, mistrzostwa 
stały się najważniejszym światowym wydarzeniem drużynowej gry w golfa, w którym po dwóch 
zawodników z 28 krajów walczy o prestiżowy tytuł na najbardziej znanych polach golfowych świata. 
Turniej Canada Cup, po raz pierwszy doczekał się międzynarodowego uznania, podczas czwartej 
edycji w roku 1956, które odbyło się w Wentworth Club, na jednym z najbardziej tradycyjnych 
i znanych pól golfowych w Anglii. Co więcej, były to pierwsze mistrzostwa, które odbyły 
się poza granicami Ameryki Północnej. W 1967 roku Canada Cup zostało przemianowane 
na World Cup. Od roku 2007 mistrzostwa odbywają się na polu Mission Hills w Chinach. 
Do tej pory eliminacje do Omega Mission Hills World Cup odbywały się w Azji i Ameryce 
Południowej. W tym roku po raz pierwszy, aby ułatwić zawodnikom start, wprowadzono kwalifi kacje 
w Europie. Na organizację pierwszych europejskich kwalifi kacji PGA European Tour wybrało pole 
golfowe klasy mistrzowskiej - Sierra Golf Club. Dzięki temu będzie to pierwszy turniej golfowy w 
Polsce organizowany przez PGA European Tour. 
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Wojciech Pijanowski, znany m.in. z teleturnieju „Koło 
Fortuny” i Tadeusz Siek, właściciel Sierra Golf Club
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Uderza Fin Roope Kakko

Swoich sił próbowała w nowej dyscyplinie sportu próbowa-
ła najlepsza polska pływaczka Otylia Jędrzejczak

III runda: Marcin Stelmasiak i Jakub Ossowski na "greenie" 18. dołka W pokazie mody Royal Collection na wybiegu poja-
wiła się sama Justyna Steczkowska
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Jednak początek tego me-
czu nie zapowiadał poraż-
ki gospodarzy, bo przez 
pierwsze dwadzieścia mi-
nut spotkania bramkarz go-
ści Arkadiusz Malec miał 
pełne ręce roboty. Spotka-
nie rozpoczęło się od hu-
raganowych ataków piłka-
rzy Orkana i praktycznie w 
tym czasie kompletnie zdo-
minowali  oni drużynę  za-
skoczonej takim obrotem 
sprawy drużynę Astry. Ko-
lejno goalkeepera przyjezd-
nych próbowali zaskoczyć : 
Karnat, Broner,i Fera, kie-
dy to po rzucie wolnym 
wykonywanym przez nie-
go jeden z obrońców przy-
jezdnych głową wybił piłkę 
szybującą w światło bram-
ki.  Pierwszą groźną sytu-
ację podbramkową goście 
stworzyli dopiero w 21 mi-
nucie, ale Duda był na po-
sterunku. Siedem minut 
później, po podaniu Fery 
strzał głową jednego z na-
szych napastników obronił 
Malec. Od 30  minuty spo-

tkania goście zaczęli coraz 
odważniej atakować i już 
trzy minuty później rum-
ski bramkarz obronił nie-
bezpieczny strzał oddany z 
około 20 metrów. 
38 minuta była przełomo-
wa, bowiem po zespoło-
wej akcji Krzysztof Szkup 
umieścił piłkę w siatce 
bramki Orkana. Po stracie 
gola jeszcze Tomasz Bro-
ner próbował kąśliwym 
strzałem zaskoczyć Mal-
ca, jednak piłka przeleciała 
metr nad poprzeczką. 
Na początku drugiej poło-
wy akcja Sebastiana Karna-
ta o mały włos nie skończy-
ła się wyrównaniem, jed-
nak Malec był na posterun-
ku. Bramkarza gości pró-
bowali jeszcze zaskoczyć 
Siemaszko i Kłos, ale im 
się nie udało. Przysłowio-
wym gwoździem do trum-
ny w 65 minucie był sku-
tecznie wykonany rzut kar-
ny. Po faulu Dudy na polu 
bramkowym   sędzia Jacek 
Grzybek wskazał na „ wap-

Mimo głośnego dopin-
gu rumskich kibiców TPS 
Rumia uległ przyjezdnym 
1:3  (24:26, 25:20, 20:25, 
21:25). Kilka dni przed 
rozpoczęciem sezonu przy-
mierzana do naszej druży-
ny Monika Gorszyniecka 
zdecydowała się przyjąć 
korzystniejszą ofertę Tre-
fl a Gdynia i tym samym ru-
mianki pozostały bez dru-
giej rozgrywającej. Nieste-
ty już w pierwszej odsłonie 
mimo ambicji gospodynie 
uległy ekipie z Chorzo-
wa różnicą dwóch punk-
tów. Przy wyniku 12:17 
były jeszcze szanse na ob-
jęcie prowadzenia. Siatkar-

ki TPS odrobiły 4 punk-
ty, ale straciły kolejne trzy.
(16:20). Kilka minut póź-
niej na tablicy widniał wy-
nik 22:24 i licznie zgroma-
dzeni kibice uwierzyli w to, 
że może podopiecznym tre-
nera Skrobeckiego uda się 
tego seta wygrać. Rumian-
ki doprowadziły do remisu 
24:24 ale zabrakło czasu i 
ostatecznie siatkarki gości 
zdobyły dwa punkty pod 
rząd i wygrały pierwszą 
partię  (24:26). Drugi set 
w wykonaniu zawodniczek 
z Rumi był bardzo uda-
ny, a kilka interwencji Mi-
chaliny Jagodzińskiej oraz 
bloków z udziałem mię-

VIII Turniej Koszykówki 
Kadetów Wejher Cup 2008 
został rozegrany w halach 
sportowych Zespołu Szkół 
nr 1 i ZS nr 3 Wejherowie. 
Patronem turnieju był pre-
zydent miasta Wejherowa. 
Do zawodów zgłosiło się 
12 drużyn, w tym trzy z za-
granicy - Szwecji, Litwy i 
Rosji. Na parkiet wybie-
gły Malbas Basket, UKS 
Herkules Białogard, WKS 
Śląsk Wrocław, UKS Sió-
demka Sopot, BS Kalinin-
grad, UKS Gimbasket Wro-
cław, Novum Bydgoszcz, 
STK Czarni Słupsk, UKS 
Bryza Kolbudy, BS Page-
igai, KS Meduza Gdańsk, 
zaś barw naszego miasta 
bronił UKS „Ósemka”. W 
poprzednich edycjach tur-
nieju wygrywały drużyny 
z Litwy, Polski i Estonii. W 
ostatniej edycji zwyciężyła 
polska drużyna z Wrocła-
wa i to ona przebywała w 
tym roku na koszt organi-
zatorów. W meczach fi na-
łowych walczyli o pierw-
sze miejsce Litwa – Kol-
budy 82:86, o trzecie miej-
sce Szwecja – Wejhero-
wo 76:65, o piąte miejsce 
Słupsk – Bydgoszcz 86:83 

i o siódme miejsce WKS 
Wrocław – Sopot 76:50. 
Przyznano także nagrody 
indywidualne dla najlep-
szego koszykarza w każ-
dym zespole. Wśród wej-
herowian znaleźli się Woj-
ciech Gehrmann i Sebastian 
Dawidowski. Uhonorowa-
no również pierwszą piątkę 
turnieju z UKS Bryza Kol-
budy – Bartosza Grądzkie-
go, z BS Pageigai – Andriu-
sa Austynasa, z Malbas Ba-
sket – Filipa Morakanina, z 
UKS Ósemka Wejherowo 
– Błażeja Klameckiego i z 
STK Czarni Słupsk – Kac-
pra Borowskiego. 
Klasyfi kacja końcowa:
1. UKS Bryza Kolbudy
2. BS Pageigai Litwa
3. Malbas Basket Szwecja
4. UKS Ósmeka Wejhe-
rowo
5. STK Czarni Słupsk
6. MKS Novum Byd7. 
goszcz
7. WKS Śląsk Wrocław
8. UKS Siódemka Sopot
9. KS Meduza Gdańsk
10. UKS Gimbasket Wro-
cław
11. BS Kalingrad Rosja
12. UKS II Ósemka Wejhe-
rowo                           (DD)

PRZEGRANA NA INAUGURACJĘ
W spotkaniu inauguracyjnym I ligi siatkówki kobiet w Rumi gospodynie, beniaminek TPS Rumia 
podejmowały SCS Sokoła Chorzów. Na ten mecz od dawna czekali wszyscy fani rumskich siatkarek i 
wierzyli w to, że ich drużyna w tej konfrontacji zwycięży, jednak rzeczywistość okazała się inna.

dzy innymi Kasi Zygmun-
towicz, Małgosi Jeromin, 
Izy Hohn  i akcji ofensyw-
nych Oli Theis oraz Jowi-
ty Jaroszewicz zasługiwało 
na najwyższą pochwałę. W 
tym okresie gry wyróżniła 
się szczególnie Kinga Ka-
sprzak i to właśnie głów-
nie dzięki niej zarabiali-
śmy kolejne punkty. Druga 
odsłona zaczęła się jednak 
niekorzystnie, ale po kil-
ku minutach rumianki do-
prowadziły do remisu 4:4 i 
zaczęły systematycznie po-
większać swoją przewagę 
doprowadzając do wyniku 
20:13. Siatkarki z Chorzo-
wa za wszelką cenę starały 
się odrobić straty i na tabli-
cy pojawił się wynik 24:20, 
ale gospodynie w końców-
ce zdołały przechylić sza-
lę zwycięstwa na swoją 
korzyść i tym samym wy-
równały stan meczu na 1:1, 
a seta wygrały 25:20. W 
trzeciej odsłonie przyjezd-
ne kontrolowały grę, tyl-
ko raz pozwoliły gospody-
niom zbliżyć się do grani-
cy trzech punktów (13:16) 
i ten set zakończył się wy-
nikiem 20:25. Czwarty, jak 
się później okazało ostatni 
set obfi tował w wiele wido-
wiskowych wymian piłek 
między siatkarkami oby-

dwu zespołów. W począt-
kowej fazie gospodynie 
przegrywały już 6:8, ale do-
prowadziły do remisu 8:8 i 
sukcesywnie zaczęły po-
większać swoją przewagę 
zdobywając siedem punk-
tów pod rząd. Siatkarkom 
z Chorzowa jednak uda-
ło się wyrównać na 18:18 
i od tego momentu na bo-
isku zaczęła toczyć się wal-
ka punkt za punkt., która 
niestety skończyła się po-
rażką podopiecznych trene-
ra Skrobeckiego 21:25. Po 
przeszło półtoragodzinnym 
pojedynku kibice z Rumi 
opuszczali halę MOSiR- u 
z wielkim niedosytem, ale 
jedno trzeba przyznać, ser-
ca do walki rumskim siat-
karkom w sobotę nie za-
brakło. Już w niedzielę 5 
października TPS Rumia 
podejmie w drugiej kolej-
ce pretendentki do awansu 
Piasta Szczecin i ten mecz 
może być bardzo ciekawy. 
Spotkanie rozpocznie się o 
godzinie 18:00. 
EC Wybrzeże TPS Ru-
mia: Theis, Jeromin, Ja-
roszewicz, Jagodzińska, 
Zygmuntowicz, Biernatek, 
I. Hohnn, Kocemba, Ka-
sprzak. W rezerwie:Lenz  

(APAT)

Dalszy ciąg złej passy Orkana
W ubiegłą sobotę  trzecioligowy Orkan zaliczył na swoim koncie trzecią  z rzędu porażkę i nie dał rady 
wygrać z piłkarzami Astry Ustronie Morskie ulegając gościom na własnym boisku 0 : 2.

no „ , a Andrzej Wojcie-
chowski  jedenastkę zamie-
nił na gola. Nie należy jed-
nak winić naszego bramka-
rza za zaistniałą sytuację, 
bo nasi obrońcy wyraźnie 
zaspali i jeszcze niejedno-
krotnie do końca spotkania 
odważnymi interwencjami 
na przedpolu po kontrach 
gości zapobiegł on utracie 
kolejnych goli. Nasz goal-
keeper nie ograniczał się na 
interwencjach na własnym 
polu karym i jego udane 
dalekie  wyjścia uchroniły 
Orkana przed większą po-
rażką.  Dudę próbowali za-
skoczyć  Mirosław Wawer-

czak ( dwukrotnie ) i Artur 
Lenkiewicz, ale im się nie 
udało.
Astra wywiozła z Rumi 
komplet punktów, a Orkana 
czeka trudny mecz wyjaz-
dowy do Stargardu Szcze-
cińskiego, gdzie rumianie 
zagrają w sobotę o 14 : 00 
z Błękitnymi. 

Skład Orkana : Duda, Kłos, 
Karnat ( Kolanowski ), 
Skwiercz, Fera, Butowski, 
Freiberg, Broner ( Cirkow-
ski ), Bodzak, Pomorski, 
Siemaszko.

(APAT) 

Wejher Cup 
po raz ósmy
W miniony weekend większość mieszkańców 
miasta gorąco kibicowała kadetom, którzy 
rywalizowali o Puchar Przewodniczącej Rady 
Nadzorczej TVP SA Janiny Goss.

OGŁOSZENIE SPORTOWE

Klub Skata Sportowego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor-
skiego w Wejherowie przy Placu Jakuba Wejhera nr 11 
zaprasza chętnych do wzięcia udziału w XI turnieju Ska-
ta Sportowego.
Istnieje możliwość nauczenia się tej popularnej gry, bez 
względu na wiek. Skat powstał pod koniec XIX wieku, 
grany jest w Niemczech, Austrii, Francji, Hiszpanii, An-
glii i Włoszech, a przede wszystkim w Polsce.

Rozpoczęcie turnieju nastąpi w dniu 10.10.2008 r.
Kontakt telefoniczny pod numerem 058 672 25 85
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REKLAMA

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)
- 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 
- SPRZEDAM MIESZKANIE 60 m2 , 3 pokoje, I p. w 
dobrym stanie, ciepłe, wygodne, Rumia 500 399 957

- 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
- 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, 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. 889 284 052
- 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.
- PANNA lat 42 wierząca i praktykująca, lubiąca spokojny 
tryb życia, ceniąca szczerość i uczciwość. Szukam pana w 
wieku 40-45 lat wierzącego i praktykującego, bez nałogów 
kawaler bez zobowiązań. Panom ZK dziękuję, tel. 661 
671 493

- 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 
drzwiowy,kolor arktyczny,gotowy do jazdy,cena 5500zł 
OKAZJA!!! Rumia
tel.503-855-404

NIERUCHOMOŚCI

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
- SPRZEDAM ALUFELGI 676 69 25

- 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
- EMERYTKA po 60-tce, szuka pracy tel. 058 551 50 05
- EKONOMISTKA 28 lat, szuka pracy, doświadczenie 
jako kasjerka tel. 513 445 225

- 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 muzyczna 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 zawie-

rające CV oraz list motywacyjny proszę 
przesyłać na adres email: igor@target.

com.pl lub faksem: 058 676 74 89.
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06:00     Kawa czy herbata? 
07:50     Leksykon PRL
08:00     Wiadomości, Pogoda
08:15     Kwadrans po ósmej
08:35     Małgosia i buciki 
 - serial
09:05     Moliki książkowe
  - magazyn
09:15     Pani Pająkowa - serial 
09:45     Zaopiekuj się mną -  serial 
10:25     Czasy, w których przyszło  
 nam żyć - serial
11:20     Mieszkać z wyobraźnią
11:40     Telezakupy
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes - magazyn
12:20     Gdzie przyszłość przeszło- 
 ści czapkuje - cykl 
12:40     Plebania - telenowela
13:05     Klan - telenowela 
13:35     Jaka to melodia?
14:00     Nasza planeta - cykl dok.
15:00     Wiadomości, Pogoda
15:15     Złota sobota - widowisko
16:05     Moda na sukces - serial 
16:50     Encyklopedia Solidarności
17:00     Teleexpress
17:20     Celownik - magazyn
17:35     Klan - telenowela
18:00     Jaka to melodia? 
18:30     Plebania - telenowela
18:55     300 % normy - teleturniej
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości
20:20     Rzym - serial, USA 2005
21:20     Tarzan i zaginione miasto 
 - fi lm przygodowy
22:55     Bliscy nieznajomi - dramat, 
00:45     Rozgrywki - serial 

06:00     W labiryncie 
 - serial
06:55     Telezakupy
07:15     Niezwykły świat natury 
 - serial dokumentalny 
07:40     Przygody Goździka Ogrodnika 
 - serial
08:00     Pytanie na śniadanie 
10:15     M jak miłość -  serial 
11:05     Siła przyjaźni 
 - fi lm, USA `05
12:35     Wyjazd - fi lm krótkometrażowy
13:05     Wojciech Cejrowski-boso przez  
 świat - cykl reportaży
13:35     Ulica lemurów 
 - serial dokumentalny
14:05     Everwood - serial, USA `02
14:55     Dla niesłyszących 
 - Czas honoru
15:55     Tak to leciało!
  - teleturniej
16:55     Bulionerzy - serial
17:25     Dzięki Bogu już piątek!
 - magazyn
17:55     Kulisy Magazynu Extraklasy 
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
18:50     Sport Telegram
19:05     Dzieciaki górą 
 - teleturniej
19:55     Gwiazdy tańczą na lodzie
  - widowisko rozrywkowe
22:50     Igraszki losu -komedia romantyczna, 
 (USA 2001)
00:30     Panorama
00:50     Klasa
  - komedia, USA `83
02:25     Dzięki Bogu już piątek! 
02:55     Zakończenie dnia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05.00     Gram,Tv
05.20     FIFA Futbol Mundial 
05.45     Muzyczne listy 
 – magazyn muzyczny 
06.55     TV Market
07.30     Kasa Na Bank 
 – program interaktywny
08.30     Melrose Place serial (odc.21)
09.30     Idiotki nie idą do nieba (odc. 42)  
 - serial meksykański
10.30     Idiotki nie idą do nieba (odc. 43)  
 - serial meksykański, 
11.30     Lalola  (odc. 18)
  serial komediowy
12.30     J & J – czyli Jola i Jarek (odc. 9),  
 - reality comedy
13.30     Gram.Tv
14.00     Wygraj fortunę
15.00     Melrose Place (odc.22) USA
16.00     Idiotki nie idą do nieba (odc. 44)  
 - serial meksykański
17.00     Idiotki nie idą do nieba (odc. 45)  
 - serial meksykański
18.00     Wielkie Happy Hour – informa- 
 cyjny program rozrywkowy
19.00     KŁAMCZUCH – program   
 Krzysztofa Ibisza, program  
 rozrywkowy, 
20.00     Włatcy Móch serial animowany  
 (odc.52)
20.30     Selekcja 2008 (odc. 1)
 - survival show
21.05     Geneza (odc. 5) serial sensacyjny 
22.15     KŁAMCZUCH – program   
 Krzysztofa Ibisza, program  
 rozrywkowy, 
23.15     Kalejdoskop pożądania, fi lm,USA
01.05     Wydarzenia, Sport, Pogoda 
01.50     Muzyczne listy

05:15     Wstawaj! Gramy!, odc.667
  – program rozrywkowy
06:00     Żar młodości, odc.25
07:00     TV Market
07:15     Wielka Wygrana, odc.345
08:00     Poranek z POLSAT NEWS
09:00     Ranking Gwiazd, odc.7
09:30     Ranking Gwiazd, odc.8
10:00     Rodzina zastępcza, odc.181
11:00     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.74
11:30     Na kocią łapę, odc.9
12:00     Sue Thomas: Słyszące oczy FBI,  
 odc.3
13:00     Fabryka gwiazd, odc.10
14:00     Pierwsza miłość, odc.760
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.75
15:15     Świat według Bundych, odc.195
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.1188
16:30     Tylko miłość, odc.43
17:30     Fabryka gwiazd, odc.10
18:00     Pierwsza miłość, odc.761
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Na kocią łapę, odc.10
20:00     Fabryka Gwiazd Gala, odc.3
22:00     Studio Lotto
22:10     Aeon Flux - Znakomite widowisko  
 sci-fi  z Charlize Theron w roli  
 głównej. Akcja fi lmu toczy się  
 400 lat po tym jak tajemniczy  
 wirus zabił 99% ludności na  
 Ziemi. 
23:55     Najemnicy,  fi lm akcji z Dolphem  
 Lundgrenem w roli głównej.
01:55     Ale kasa, odc.83

05:05     Uwaga! 
 - magazyn
05:25     Telesklep
06:25     Fabryka Gry 
 - pr. rozrywkowy
08:00     Na Wspólnej 
 - serial obyczajowy
08:30     Dzień dobry TVN 
11:00     Republika malolatów 
 - serial, USA
12:05     Sąd rodzinny 
 - serial fabularny
13:05     Szymon Majewski Show 
 - pr. rozrywkowy
14:05     W-11 Wydział Śledczy 
 - serial
14:45     Detektywi 
 - serial dokumentalny
15:15     Agenci NCIS
  - serial sensacyjny, USA
16:15     Rozmowy w toku 
 - talk show
17:25     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 - serial fabularny 
18:25     Detektywi 
 - serial dokumentalny
19:00     Fakty, Sport, Pogoda 
19:50     Uwaga! 
 - mag. reporterów
20:00     Firewall 
 - fi lm sensacyjny, Australia 2006
22:10     Matrix Reaktywacja 
 - fi lm S-F, USA 2003
00:50     Kuba Wojewódzki 
 - talk show
01:50     Uwaga! 
 - magazyn
02:10     Wrzuć na luz 
 - pr. rozrywkowy

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

REKLAMA

REKLAMA

Nałożenie się owych wyścigów 
oraz dość nieprzychylne pro-
gnozy pogody być może sprawi-
ły, że frekwencja nie była duża. 
Jednakże w wyścigu wystąpi-
li zawodnicy, którzy są znani z 
uczestnictwa w wielu imprezach 
rowerowych. M.in. wystartowali 
zawodnicy z grupy Trek Gdynia, 

czy Igor Tracz, który należy do 
Polskiego Związku Sportu Psich 
Zaprzęgów i w tym roku zajął 
trzecie miejsce w prestiżowych 
zawodach Defi  Rhone Aloes.
Dotychczas dyrektorem wyścigu 
był Jerzy Bałka, w tym roku był 
nim Wojciech Milecki. Trasa wy-
ścigu została zmieniona. I tak dla 

X Wyścig Rowerów Górskich
Dość niefortunnie stało się, że X WWRG odbył się tego samego dnia co I Jesienny Maraton 
MTB w Kościerzynie. Uczestnicy chcący wziąć udział w wyścigach musieli wybrać między 
obiema imprezami. 

młodzików była bardziej płaska  i 
częściowo przebiegała po stadio-
nie, a dla pozostałych kategorii 
wiekowych po leśnych górkach. 
I ta trasa sprawiła niektórym za-
wodnikom drobne problemy. Ze 
względu na niską liczbę zawod-
niczek decyzją sędziów kategorie 
wiekowe młodzik i junior oraz 
elita i masters zostały połączone. 
Podczas X WWRG można było 
także zobaczyć bikejoring, czyli 
wyścigi rowerowe z psami.
Wszyscy uczestnicy wyścigu 
wzięli udział w losowaniu atrak-
cyjnych nagród. Głowna nagro-
da w postaci skutera Zipp Vapor 
przypadła Brunowi Rezner z 
Bielkówka, Wojciech Rynkiewicz 
i Paweł Okroj wygrali rowery 
Kross Hexagon V4 oraz Mateusz 
Szmagaj otrzymał kask MET 
Dedalo.                                 (Su)
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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 
08:00     Pytanie na śniadanie 
10:15     M jak miłość - serial
11:10     Codzienna 2 m. 3 - serial komediowy
11:45     Córki McLeoda - serial, Australia 
12:35     Harry i Hendersonowie - serial 
13:00     Anna Dymna - spotkajmy się
13:30     Znaki czasu - magazyn
14:00     Everwood - serial obyczajowy, USA 
14:50     Dla niesłyszących - Na dobre i na złe
15:55     Fort Boyard - reality show
16:55     Bulionerzy - serial
17:25     Sierociniec dla słoni - serial dok.
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
18:50     Sport Telegram
19:05     Koło fortuny - teleturniej
19:30     Na wyłączność - Magdalena Piekorz
20:05     Barwy szczęścia - serial obyczajowy
20:35     M jak miłość - serial 
21:30     Kulisy serialu „M jak miłość”
21:40     Tomasz Lis na żywo - talk show
22:40     Kryminalne zagadki Las Vegas 
 - serial sensacyjny 
00:30     Panorama
00:50     Wieczór artystyczny - Człowiek  
 zwany Nikiforem
01:45     Roby Lakatos 
 - koncert `04 
02:35     Zakończenie dnia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05.10     Wielkie Happy Hour
05.55     Muzyczne listy
07.05     TV Market
07.40     Kasa Na Bank
08.40     Saint Tropez (odc.1)
09.45     Saint Tropez (odc.2)
10.55     Być jak ona (odc.1) 
11.25     Skrzydła (odc.14)– serial komediowy
11.55     Skrzydła (odc.15)– serial komediowy
12.30     Lalola  (odc. 15) serial komediowy
14.00     Wygraj fortunę
15.00     Melrose Place(odc.23) 
16.00     Idiotki nie idą do nieba (odc. 44)  
 - serial meksykański
17.00     mała Czarna – nowe odcinki popołu- 
 dniowego godzinnego programu  
 dla kobiet.
18.00     Idiotki nie idą do nieba (odc. 45)  
 - serial meksykański
19.00     Happy Hour – informacyjny program  
 rozrywkowy
20.00     Istne Szalenstwo
  – program rozrywkowy
21.00     Łowcy burz USA, 2007;
  reż. Ronnie Krensel
22.05     Galileo - program popularno-naukowy  
 (odc.55)
23.05     Galileo - program popularno-naukowy  
 (odc.56)
00.10     Happy Hour   
01.10     mała Czarna
02.10     Lalola
03.05     Wydarzenia, Sport, Pogoda
03.40     Muzyczne listy

 
 
         
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05:05     Uwaga! - magazyn
05:25     Telesklep
06:25     Fabryka Gry - pr. interaktywny 
08:00     Taniec z gwiazdami - kulisy 
08:30     Dzień dobry TVN 
11:00     Pascal: po prostu gotuj 
 - mag. kulinarny 
11:30     Nigella ekspresowo 
 - reality show
12:05     Co za tydzień - magazyn
12:35     Taniec z gwiazdami - realty show
14:45     Agenci NCIS - serial, USA
15:45     Rozmowy w toku - talk show
16:55     Sędzia Anna Maria Wesołowska
  - serial fabularny 
17:55     Brzydula - serial komediowy
18:25     Detektywi 
 - serial dokumentalny
19:00     Fakty, Sport, Pogoda 
19:50     Uwaga! - mag. reporterów
20:10     Na Wspólnej 
 - serial obyczajowy
20:45     W-11 Wydział Śledczy
  - serial dokumentalny
21:30     Szymon Majewski Show
  - pr. rozrywkowy
22:35     Teraz my! - pr. publicystyczny
23:20     Superwizjer - magazyn
23:55     Nie z tego świata - serial S-F, USA
00:55     Wydanie drugie poprawione 
01:25     Co za tydzień - magazyn
01:50     Uwaga! - magazyn
02:10     Wrzuć na luz - pr. rozrywkowy
03:10     Telesklep

06:00     Kawa czy herbata? 
07:50     Leksykon PRL
08:00     Wiadomości, Pogoda
08:15     Kwadrans po ósmej
08:35     Strażak Sam - serial
08:45     Budzik - sp. dla dzieci
09:15     Atlantis High - serial 
09:45     Zaopiekuj się mną - serial 
10:30     Jaka to melodia?
11:20     Wielki świat małych  
 odkrywców - magazyn
11:35     Laboratorium XXI wieku 
12:00     Wiadomości
12:20     W kolejce po euro - cykl
12:40     Plebania - telenowela 
13:05     Klan - telenowela 
13:35     Jaka to melodia?
14:00     Zwierzęta świata - fi lm dok.
14:30     Errata do biografi i 
15:00     Wiadomości, Pogoda
15:15     Jesteś tym co jesz - serial
15:45     Pora na doktora - magazyn
16:05     Moda na sukces - serial
17:00     Teleexpress 
17:30     Klan - telenowela
18:00     Jaka to melodia? 
18:30     Plebania - telenowela 
18:50     300 % normy - teleturniej
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości
20:00     MŚ w rajdach terenowych
20:20     Złodziej w sutannie - teatr
21:45     Wydział Zabójstw - serial
22:25     Drzewo Jozuego - fi lm 

 06:45     Smaki polskie 
 - mag. kulinarny
07:00     Dzień dobry w sobotę
07:30     Rok w ogrodzie
  - pr. poradnikowy
08:00     Wiadomości, Pogoda
08:15     Pod prasą - publicystyczny
08:35     Dziesięcioro Przykazań  
 - serial 
09:05     Ziarno - magazyn
09:35     Siódme niebo - serial, USA
10:25     Zagubieni z Lotu 29 - serial
10:50     Kadra 2012 - magazyn
11:00     Kuchnia z Okrasą 
 - mag. kulinarny
11:25     ZOO bez tajemnic 
 - cykl dokumentalny
11:40     Podróżnik - Mama Lolo
12:05     Hurtownia książek 
 - magazyn
12:25     Weekendowy magazyn
13:00     Wiadomości
13:15     Apetyt na miłość - serial 
13:45     Sekrety - fi lm obyczajowy
15:25     Śmiechu warte 
15:55     Hannah Montana - serial
16:25     Psi psycholog - telenowela
17:00     Teleexpress
17:20     300% normy - teleturniej
17:55     Mamy MAMY - talk-show
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości
20:00     MŚ w rajdach terenowych 
20:15     Casanova - komedia
22:15     Mój brat Kain - dramat
23:55     Horror w Amityville 
 - fi lm, USA `79
02:00     Sztorm na Bałtyku 
 - dramat, Niemcy `03

05:55     Savannah 
 - serial obyczajowy
06:40     Prząśniczka - fi lm anim.
06:45     Królowa strzela gola - dok
07:00     Transmisja Mszy Świętej 
08:00     Domisie - pr. dla dzieci
08:25     Klub przyjaciół Myszki  
 Miki - serial
08:55     Teleranek - magazyn
09:25     High School Musical 
 - komedia , USA `06
11:05     Annas - fi lm dokumentalny
11:25     Tydzień - magazyn
11:55     Między ziemią a niebem
  - magazyn
12:00     Anioł Pański 
12:15     Między ziemią a niebem 
 - magazyn
13:00     Wiadomości
13:10     Szkoda gadać 
 - pr. rozrywkowy
13:35     Wielki napad na pociąg 
 - fi lm fabularny
15:30     BBC w Jedynce  - dok
16:25     Między mamami - magazyn
17:00     Teleexpress 
17:20     300% normy - teleturniej
18:05     Jaka to melodia?
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości
20:00     MŚ w rajdach terenowych
20:15     Seks, kasa i kłopoty 
 - serial, USA `07
21:10     Ranczo - serial obyczajowy 
22:15     W dół kolorowym 

05:30     Dla niesłyszących - Echa Panoramy
06:05     Plecak pełen przygód 
 - serial
06:30     Spróbujmy razem - magazyn dla  
 niepełnosprawnych
07:00     Magazyn Ligi Mistrzów
07:30     Poezja łączy ludzi 
 - Wisława Szymborska
07:35     M jak miłość - serial 
08:25     Barwy szczęścia 
 - serial obyczajowy
09:25     Na dobre i na złe - serial 
10:25     Nie tylko dla pań
  - fi lm dokumentalny 
11:15     Quigley na Antypodach 
 - fi lm fabularny , 1990
13:25     Święta wojna - serial 
14:00     Familiada - teleturniej
14:35     Złotopolscy - telenowela 
15:10     Gwiazdy tańczą na lodzie
  - widowisko
17:05     Duże dzieci - talk show
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
18:50     Sport Telegram
19:05     Program rozrywkowy
19:55     Fort Boyard 
 - reality show
21:05     Kabaretowa sobota w Dwójce 
 - widowisko
21:45     Sądny dzień - komedia, USA `01
23:25     Słowo na niedzielę 
23:35     Rzym - serial, USA 2005
00:30     Panorama
00:50     Czerwona róża 
 - thriller, USA 2003
02:15     Ona i On - wojna płci 
 - talk-show
03:10     Zakończenie dnia

05:30     Dla niesłyszących 
 - Słowo na niedzielę 
05:35     Dla niesłyszących - Radio Romans 
06:05     Złotopolscy - telenowela
07:05     Sto tysięcy bocianów
  - serial dokumentalny 
07:30     M jak miłość - serial
08:25     Barwy szczęścia - serial obyczajowy 
09:30     Doktorologia stosowana - cykl dok.
10:00     Wojciech Cejrowski-boso przez świat  
 - cykl reportaży
10:35     Miesiąc z National Geographic 
 - serial dokumentalny
11:30     Podróż - mag. kulinarny
12:05     Człowiek w żelaznej masce 
 - fi lm kostiumowy, `76
14:00     Familiada - teleturniej
14:30     Złotopolscy - telenowela 
15:00     Szansa na Sukces - Feel
16:00     Na dobre i na złe - serial 
16:55     Piłka nożna - Ekstraklasa: Lech  
 Poznań - Legia Warszawa 
19:05     Nagroda Literacka NIKE 2008 - gala
20:05     Czas honoru - serial
21:00     Byliśmy żołnierzami 
 - dramat wojenny, `02
23:15     Kulisy Magazynu Extraklasy 
23:25     Magazyn Ekstraklasy 
 - Szybka piłka
00:20     EUROexpress - magazyn
00:30     Panorama
00:45     Ze snu sen - fi lm dokumentalny
01:30     Mystery, Alaska - fi lm fabularny,  
 USA `99
03:30     Zakończenie dnia

05.50     Sztukateria
06.20     VIP
06.50     Kinomaniak
07.20     Dekoratornia 
07.50     cruZer Sport:eX
08.20     Nieposkromiona Australia (odc.12) 
08.55     Ania z Zielonego Wzgórza, cz.2 
11.00     Galileo 
12.00     Kinomaniak 
12.30     Dekoratornia 
13.00     Wielkie Happy Hour
14.00     Bogaci i przegrani (odc.5)
 -  serial dokumentalny USA
14.30     Zakochane gwiazdy (odc.5)
  cykl dok.; USA
15.00     SPORT
17.00     KŁAMCZUCH – program Krzysztofa  
 Ibisza program rozrywkowy
18.00     Istne Szaleństwo 
 – program rozrywkowy
19.00     Galileo - program popularno-naukowy  
 (odc.56) 
20.00     Włatcy Móch”
 -  serial animowany (odc.56)
20.30     Facet z odzysku 
 – komedia romantyczna
22.30     J & J – czyli Jola i Jarek 
  (odc. 9), reality comedy, 
23.30     Za garść dolarów 
 - western reż.: Sergio Leone;   
 wyst.: Clint Eastwood, Marian- 
 ne Koch, Gian Maria Volonté,  
 Wolfgang Lukschy, Antonio  
 Prieto
01.35     Skrzydła (odc. 15) - serial komediowy

05.30     Sztukateria” 
05.55     Kinomaniak
06.25     VIP
06.55     V-max 
07.25     Gram.Tv
07.55     Melrose Place (odc.22) 
08.55     Ania z Zielonego Wzgórza, cz.1 Film  
 familijny. Doskonała adaptacja  
 niezwykle popularnej powieści  
 Lucy Maud Montgomery. 
11.00     Galileo
12.00     Gram.Tv
12.30     V-max
13.00     VIP  
13.30     cruZer-Sport:eX
14.00     mała Czarna
15.00     SPORT
16.55     KŁAMCZUCH – program Krzysztofa  
 Ibisza program rozrywkowy
17.55     Łowcy burz reż. Ronnie Krensel
19.00     Galileo - program popularno-naukowy  
 (odc.55)
20.00     Podejrzany. Dramat kryminalny  
 w gwiazdorskiej obsadzie. reż.:   
 Stephen Hopkins; wyst.: Gene  
 Hackman, Morgan Freeman,  
 Monica Bellucci, Miguel Ángel  
 Suárez, Nydia Caro, Thomas  
 Jane
22.30     Istne Szalenstwo 
 – program rozrywkowy
23.30     Zły porucznik 
01.35     Facet z odzysku 
 - komedia romantyczna. 
03.25     Skrzydła (odc.14)– serial komediowy
03.45     Miles Davis – Miles Electric - koncert 
05.00     Wydarzenia
05.35     TV Market
05.50     Zakończenie programu 

05:30     Wstawaj! Gramy!, odc.668 
 – program rozrywkowy
06:15     Kapitan Flamingo, odc.5 
 – bajka animowana
06:45     Yin! Yang! Yo!, odc.5
07:15     Przygody w siodle, odc.48
07:45     Przygody w siodle, odc.49
08:15     Hugo, odc.172
08:45     Pasjonaci
09:15     Ewa gotuje, odc.32 - Tym razem Ewa  
 Wachowicz przyrządzi ratatouille.  
 Na deser ciasto kokosowe.
09:45      Samo życie, odc.1144
10:15     Samo życie, odc.1145
10:45     Samo życie, odc.1146
11:15     Na kocią łapę, odc.9
11:45     Na kocią łapę, odc.10
12:15     SIĘ KRĘCI, odc.83
12:45     Czarodziejki, odc.116
13:45     Fabryka Gwiazd Gala, odc.3
15:45     Zemsta frajerów - zakochane frajery
17:45     AGENTKI, odc.1 – czyli komedia 
 o lekkim zabarwieniu kryminal- 
 nym! Cztery niezwykle wyraziste  
 i charyzmatyczne kobiety, nieco- 
 dzienne sytuacje z życia wzięte,  
 sceny trzymające w napięciu, za- 
 skakujące zwroty akcji, a wszyst- 
 ko doprawione solidną dawką do- 
 bre humoru - to znak fi rmowy 
 nowego serialu
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Ranking Gwiazd, odc.9
20:00     Jak oni śpiewają, odc.44
22:00     Studio Lotto
22:30     W rytmie Hip-Hopu.
00:30     Nawiedzony dom – horror.

05:30     Wstawaj! Gramy!, odc.669 
06:15     Szalony Jack, pirat, odc.1
06:45     Miejskie szkodniki, odc.15
07:15     Monster Warriors, odc.25
07:45     Power Rangers, odc.23
08:15     Jak oni śpiewają, odc.44
10:45     Dinotopia 1 – fi lm przygodowy.
12:45     Ojciec panny młodej - wyst. Steve  
 Martin, Martin Short, Diane  
 Keaton, Kimberly Williams,  
 Kieran Culkin, George Newbern,  
 reż. Charles Shyer
14:45     I kto tu rządzi, odc.40
15:15     Piotr Bałtroczyk na żywo, odc.1
16:45     Strzał w 10, odc.15
17:45     Rodzina zastępcza, odc.294
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Ranking Gwiazd, odc.10
20:00     Skazany na śmierć, odc.49
21:00     CSI: Kryminalne zagadki Miami,  
 odc.116
22:00     Studio Lotto
22:05     Kości, odc.29
23:05     Wallander: Słaby punkt - Kurt  
 Wallander musi po raz kolejny  
 zmierzyć się ze złem w Ystad.  
 Jeden z farmerów zostaje śmier 
 telnie uderzony przez swojego  
 ukochanego konia. 
01:05     Magazyn sportowy
03:05     Zakazana kamera, odc.186
05:05     Nocne randki
05:15     TV MARKET

05:35     Uwaga! - magazyn
05:55     Telesklep
08:00     Turbo Ring - magazyn
08:30     Dzień dobry TVN 
10:55     Pascal: po prostu gotuj 
 - mag. kulinarny 
11:30     Na Wspólnej - serial obyczajowy
13:20     You can dance - Po prostu tańcz!
14:20     Szymon Majewski Show 
 - pr. rozrywkowy
15:20     Siłacze - Strongman 2008
16:30     Dennis znów rozrabia - fi lm   
 komedia, USA 1998
18:00     Milionerzy - teleturniej
19:00     Fakty, Sport, Pogoda 
19:45     Uwaga! 
 - mag. reporterów
20:00     Niania 
 - serial komediowy
20:35     Mam talent - reality show
22:20     American Pie II - fi lm komedia,  
 USA 2001, Uwaga przygotujcie  
 się na kolejną porcję pysznej,  
 ciepłej szarlotki.... czyli sprawy  
 docipnej ciąg dalszy... 
 „Gang” przyjaciół z liceum  
 czyli Jim, Heather, Nadia,  
 Stifl er, Sherman i inni   
 spotykają się po roku collegu... 
 Część z nich się zmieniła,  
 częśc pozostała tak samo  
 dziecinna i rozwydrzona, ale  
 nie wszyscy pamiętają wspólne  
 wesołe przygody ze szkoły  
 średniej ... 
00:40     Maksymalny wyrok - fi lm   
 sensacyjny, USA 1999
02:40     Uwaga! - magazyn
03:00     Telesklep

05:35     Uwaga! - magazyn
05:55     Telesklep
08:00     Niania - serial, Polska
08:30     Dzień dobry TVN 
10:55     Kawa na ławę
11:45     Teraz albo nigdy - serial
12:45     Smokiem i mieczem
  - fi lm przygodowy, Niemcy `04
 Średniowieczna Anglia.  
 Skończyła się pierwsza   
 krucjata ku odkupieniu  
 Świętego Kraju. Rycerze,  
 giermkowie, mnisi, wszyscy  
 wracają przez Europę do  
 dawno nie widzianej Anglii. 
 Również Jerzy, piękny   
 rycerz, wraca do ojczyzny. Po  
 tym co widział w Palestynie, 
 chce odłożyć na bok swój  
 miecz i wieść spokojne życie.  
 Niestety gdy wkracza na 
 ziemie króla Edgaar’a   
 dowiaduje się, że królewska  
 córka zniknęła. 
14:45     Mam talent - reality show
16:30     Co za tydzień - magazyn
17:00     Superniania - reality show
18:00     Milionerzy - teleturniej
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:45     Uwaga! - mag. reporterów
20:00     Taniec z gwiazdami - reality show
22:05     Teraz albo nigdy - serial
23:05     Taniec z gwiazdami - kulisy
23:35     Seks w wielkim mieście - serial, `99
00:10     Wioska przeklętych - fi lm S-F `95

06:00     Żar młodości, odc.26
07:00     TV Market
07:15     Wielka Wygrana, odc.346
08:00     Poranek z POLSAT NEWS
09:00     Miodowe Lata, odc.85
10:00     Rodzina zastępcza, odc.182
11:00     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.75
11:30     Samo życie, odc.1146
12:00     Sue Thomas: Słyszące oczy FBI,  
 odc.4
13:00     Fabryka gwiazd, odc.10
14:00     Pierwsza miłość, odc.761
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.76
15:15     Świat według Bundych, odc.196
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.1189
16:40     Miodowe Lata, odc.86
17:30     Fabryka gwiazd, odc.11
18:00     Pierwsza miłość, odc.762
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1147
20:00     Spider-Man reż. Sam Raimi; wyst.  
 Tobey Maguire, Willem Dafoe,  
 Kirsten Dunst, James Franco
22:00     Punisher
00:40     Fala zbrodni, odc.44
01:30     Ale kasa, odc.84
02:30     Zakazana kamera, odc.187
04:30     Nocne randki

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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ALMARES
SKŁADY BUDOWLANE

WKS GRYF ORLEX WEJHEROWO
www.gryf.wejher.info

Po ciekawym spotkaniu żół-
to-czarni pokonali swojego 
rywala 2:1, do przerwy pro-
wadząc 1:0. Do 90 minuty 
utrzymywał się remis 1:1, 
a chwilę później po fau-
lu na Sławomirze Kiełbie 
w polu karnym, jedenastkę 
na bramkę zamienił kapitan 
swojego zespołu Krzysztof 
Jezerski i dzięki tej bram-
ce Gryf dopisał sobie ko-
lejne trzy punkty i awans 
na czwarte miejsce w tabe-
li. W sobotnim pojedynku 
bramki zdobyli: Sławomir 
Kiełb (41’) i Krzysztof Je-
zierski (91’ – k). 
Duża ilość kibiców, która 

zawitała w sobotę na wej-
herowskie Wzgórze Wolno-
ści była świadkiem całkiem 
interesującego spotkania. 
Pierwsza bramę obejrze-
liśmy w 41 minucie, choć 
do tego czasu obie druży-
ny miały po kilka okazji by 
zmienić wynik spotkania. 
Pierwszą bramkę dla Gry-
fa zdobył Sławomir Kiełb 
bezpośrednio z rzutu roż-
nego i tym samym zapisał 
sobie pierwsze trafi enie w 
barwach wejherowskiego 
Gryfa. 
- Cieszę się ze zdobycia 
bramki w meczu. Gram w 
Wejherowie od niedaw-

W niedzielne przedpołu-
dnie Gryf II Orlex Wejhe-
rowo na własnym boisku 
zagrał kolejne spotkanie w 
ramach rozgrywek B kla-
sy. Młody zespół Gryfa 
podejmował drużynę Eko 
Prod Szemud, która przed 

tym spotkaniem miała taka 
samą ilość punktów co żół-
to – czarni. Podopieczni 
trenera Wojciecha Borka 
po emocjonującym spotka-
niu wskoczyli na fotel lide-
ra. Wejherowanie pokonali 
zespół gości 1:0. Strzelcem 

bramki okazał się Jarosław 
Rompca, który strzałem 
z rzutu wolnego trafi ł do 
siatki pokonując źle usta-
wionego bramkarza z Sze-
muda. 
Gryf orlex Wejherowo II 
wystąpił w składzie: 

Katzor – Bogucki, Mali-
nowski, Kaleta, Hallmann, 
Tomecki, Banaszak (Kle-
in 50’ – Kepka 90’), Wicki, 
Brzeski (Toruńczak 63’), 
Gałek (Rompca 46’), Mi-
chalak.

Łukasz Nowaczyk

WYMĘCZONE TRZY PUNKTY
Za nami już 9 kolejka spotkań IV ligi. W minioną sobotę Gryf Olrex Wejherowo pod wodzą trenera Wojciecha Waśka na własnym boisku 
podejmował Pomezanię Malbork. 

na – powiedział Sławomir 
Kiełb, obrońca Gryfa, - nie 
ukrywam, że fakt iż strzeli-
łem bramkę wynikło w du-
żym procencie z przypad-
ku, ale wpadło do siatki i 
to najważniejsze – dodaje 
strzelec pierwszej bramki.
Tuż po przerwie zespół z 
Malborka doprowadził do 
wyrównania. W 48 minucie 
po błędzie gospodarzy go-
ście wyszli z kontratakiem i 
było 1:1. Przy głośnym do-
pingu wejherowianie ata-
kowali drużynę przyjezdną 
chcąc zdobyć bramkę. Na 
boisku widać było ogrom-
ną walkę, dowodem na to 
jest czerwona kartka, jaką 
musiał pokazać arbiter za-
wodnikowi Pomezani za 
dwa żółte kartoniki. Gdy 
wydawało się, że taki 
wynik już pozosta-
nie, gdyż zbliżała się 
90 minuta meczu to 
właśnie wtedy nie-
zgodnie z 
przepisami 
a t a k o w a -
ny w polu kar-
nym był Sławo-
mir Kiełb. Sę-
dzia bez wa-
hania wska-
zał na jedena-
sty metr. Do 
rzutu karnego 
podszedł 
kapitan 
Krzysz-

tof Jezierski wiedząc, że 
to ostania w tym meczu 
okazja na zdobycie prowa-
dzenia. Pewnym strzałem 
w lewy róg bramkarza dał 
gryfi tom i kibicom powód 
do świętowania kolejnego 
zwycięstwa. 
Gryf Orlex Wejherowo 
wystąpił w składzie:
M. Szlaga – K. Jezierski, J. 
Przybylski (T. Brzeski 75’), 
W. Klemczyk, P. Politow-
ski, K. Czarnocki, M. Pliń-
ski, J. Felisiak (J. Banaszak 
66’), S. Kiełb, Ł. Kozłow-
ski, M. Filipski (J. Rompca 
62’).

Łukasz Nowaczyk
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W końcu mamy lidera!
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05:05     Uwaga! - magazyn
05:25     Telesklep
06:25     Fabryka Gry - pr. interaktywny 
08:00     Na Wspólnej - serial, Polska
08:30     Dzień dobry TVN
11:00     Proste zycie - serial, USA
12:05     Brzydula - serial
12:35     Superniania - reality show `08
13:35     W-11 Wydział Śledczy 
 - serial dokum.
14:15     Detektywi 
 - serial dokumentalny
14:45     Agenci NCIS 
 - serial sensacyjny
15:45     Rozmowy w toku - talk show
16:55     Sąd rodzinny 
 - serial fabularny
17:55     Brzydula - serial komediowy
18:25     Detektywi 
 - serial dokumentalny
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:50     Uwaga! - ma. reporterów
20:10     Na Wspólnej - serial obyczajowy
20:45     W-11 Wydział Śledczy 
 - serial dokum.
21:30     Miss agent II 
 - fi lm komedia, USA 2005
23:50     Twarzą w twarz 
 - serial 
00:50     Multikino 
 - mag. fi lmowy
01:15     Uwaga! - magazyn
01:35     Wrzuć na luz - pr. rozryw.
02:35     Telesklep

05:55     W labiryncie - serial
06:55     Telezakupy
07:15     Niezwykły świat natury 
 - serial dokumentalny
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     Rezerwat namiętności - serial
12:40     Koło fortuny - teleturniej
13:15     Trudna decyzja - fi lm dokumentalny
14:10     Everwood - serial obyczajowy 
15:05     Dla niesłyszących - Pogoda na piątek 
16:00     Babylon Tour - widowisko
17:00     Bulionerzy - serial komediowy 
17:30     Nie ma to jak hotel - serial komediowy 
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
18:50     Sport Telegram
19:05     Jeden z dziesięciu - teleturniej
20:05     Barwy szczęścia - serial obyczajowy
20:40     Trzeci Ofi cer - serial sensacyjny 
21:40     Dr House - serial obyczajowy
22:35     Warto rozmawiać
23:25     Magazyn kryminalny 997
23:55     Festiwal Marka Grechuty 
 w Krakowie - reportaż
00:30     Panorama
00:45     Czy świat oszalał? - fi lm dokumentalny
01:45     Wiedźmin 
 - serial fantastyczno - przygodowy
02:30     Europa da się lubić
03:20     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
08:40     Jedynkowe Przedszkole 
09:10     Owocowe ludki - serial
09:45     Zaopiekuj się mną - serial 
10:30     300 % normy - teleturniej
11:25     W-skersi
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes - magazyn
12:20     Europa bez miedzy
12:40     Plebania - telenowela
13:05     Klan - telenowela
13:35     Jaka to melodia?
14:00     Prawdziwa wyprawa do  
 Amazonii - serial dok.
14:30     My Wy Oni - magazyn
15:00     Wiadomości, Pogoda
15:15     Pomysł na mieszkanie - cykl
15:40     Kuchnia z Okrasą-kulinarny
16:05     Moda na sukces - serial
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
20:00     MŚ w rajdach terenowych 
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 anim.
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 - magazyn
12:20     Tak jak w Unii
12:40     Plebania - telenowela 
13:10     Klan - telenowela 
13:35     Jaka to melodia?
14:00     Program publicystyki  
 kulturalnej
14:30     Ktokolwiek widział, 
 ktokolwiek wie...
15:00     Wiadomości, Pogoda
15:15     Bądź modna - cykl dok.
16:05     Moda na sukces - serial
17:00     Teleexpress
17:20     Celownik - magazyn
17:35     Klan - telenowela 
18:00     Jaka to melodia?
18:30     Plebania - telenowela 
18:55     300 % normy - teleturniej
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości 
20:00     MŚ w rajdach terenowych
20:20     Skarbonka - komedia
22:00     Wydział Zabójstw - serial
22:35     Misja specjalna - mag.
23:10     Jak to się robi - fi lm dokum. 
00:45     Sędzia - fi lm kryminalny

 

06:00     W labiryncie - serial 
06:55     Telezakupy
07:15     Prze - myślenia 
 - reportaż
07:40     Przygody Goździka Ogrodnika 
 - serial animowany 
08:00     Pytanie na śniadanie 
10:15     M jak miłość - serial 
11:10     Codzienna 2 m. 3 - serial komediowy 
11:45     Córki McLeoda - serial obyczajowy 
12:30     KabareTOP - widowisko rozr.
12:50     Harry i Hendersonowie 
 - serial
13:15     Laos - fi lm dokumentalny
14:15     Everwood - serial obycz.
15:10     Dla niesłyszących 
 - M jak miłość 
16:05     Dzieciaki górą 
 - teleturniej
17:00     Bulionerzy - serial, Polska
17:30     Nie ma to jak hotel 
 - serial komediowy, USA 2005
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
18:55     Sport Telegram
19:05     Koło fortuny 
 - teleturniej
19:35     Kocham Kino - mag. fi lmowy
20:05     Barwy szczęścia 
 - serial obyczajowy
20:40     M jak miłość - serial 
21:35     Kulisy serialu „M jak miłość” 
21:45     Magazyn Ekspresu Reporterów
22:35     Romanse i papierosy 
 - komedia, USA `05
00:30     Panorama
00:50     Chłopaki z sąsiedztwa
  - dramat, USA `91
02:40     Zakończenie dnia

06:00     Kawa czy herbata?
07:50     Leksykon PRL
08:00     Wiadomości, Pogoda
08:15     Kwadrans po ósmej
08:35     Krówka Mu Mu - serial
08:45     Domisie - dla dzieci
09:15     Atlantis High - serial
09:45     Zaopiekuj się mnąm - serial 
10:30     300 % normy - teleturniej
11:05     Farma 2008 - relacja
11:25     Zapytaj prawnika - magazyn
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes
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 - cykl dok.
15:40     Między mamami - magazyn
16:05     Moda na sukces - serial
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
20:00     MŚ w rajdach terenowych 
20:20     Za młodzi na ślub - fi lm
22:00     Wydział Zabójstw - serial
22:35     Bronisław Wildstein 

05:55     W labiryncie - serial 
06:50     Telezakupy
07:05     Niezłomni - cykl reportaży
07:15     Znaki czasu - magazyn
07:40     Przygody Goździka Ogrodnika 
 - serial animowany 
08:00     Pytanie na śniadanie
10:15     M jak miłość - serial 
11:10     Święta wojna - serial 
11:40     Rezerwat namiętności - serial 
12:40     Koło fortuny - teleturniej
13:10     Dubajski zawrót głowy 
 - fi lm dokumentalny 
14:15     Everwood - serial obyczajowy 
15:05     Dla niesłyszących - M jak miłość
16:00     Orzeł czy reszta - talk show
16:55     Bulionerzy 
 - serial komediowy
17:30     Nie ma to jak hotel 
 - serial, USA 
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
18:50     Sport Telegram
19:05     Jeden z dziesięciu 
 - wielki fi nał
19:40     Wideoteka dorosłego człowieka
20:05     Barwy szczęścia 
 - serial obyczajowy 
20:40     Sami swoi - komedia, Polska `67
22:15     Krzyk - horror, USA `96
00:10     STOP! Reportaż
00:30     Panorama
00:50     Ostre cięcia - fi lm, Francja/Belgia `05
02:50     Smaczne Go! - magazyn
03:35     Zakończenie dnia

04.55     Saint Tropez (odc.1)
05.45     Muzyczne listy
06.55     TV Market
07.30     Kasa Na Bank 
 – program interaktywny
08.30     Melrose Place (odc.23) 
09.30     Idiotki nie idą do nieba (odc. 44)  
 - serial meksykański 
10.30     mała Czarna
11.30     Idiotki nie idą do nieba (odc. 45)  
 - serial meksykański
12.30     Happy Hour
13.30     cruZer Sport:eX
14.00     Wygraj fortunę
15.00     Melrose Place(odc.24) 
16.00     Idiotki nie idą do nieba (odc.46) 
 - serial meksykański
17.00     mała czarna 
 – nowe odcinki 
18.00     Idiotki nie idą do nieba (odc. 47) 
19.00     Happy Hour – informacyjny 
 program rozrywkowy
20.00     Strażnicy Apokalipsy, cz.1 USA,  
 1997 r.; reż.: Kevin Connor;  
 wyst.: Patrick Bergin, John 
 Shea, Virginia Madsen,   
 Benedick Blythe, Malcolm  
 Tierney, Al Matthews. Thriller  
 na podstawie powieści Roberta  
 Ludluma. 
22.00     Wirtualna Broń 
 – komedia kryminalna
00.00     Happy Hour 
01.00     mała Czarna 
02.00     Turbulencja 3: Heavy Metal 
 – fi lm akcji
03.45     Wydarzenia, Sport, Pogoda 
04.20     Muzyczne listy
04.55     Zakończenie programu

04.55     Saint Tropez (odc.2)
05.45     Muzyczne listy
06.55     TV Market
07.30     Kasa Na Bank 
 – program interaktywny
08.30     Melrose Place
 (odc.24)
09.30     Idiotki nie idą do nieba 
 (odc. 46) 
10.30     mała Czarna
11.30     Idiotki nie idą do nieba 
 (odc. 47) 
12.30     Happy Hour
13.30     Kinomaniak 
14.00     Wygraj fortunę 
15.00     Melrose Place(odc.25) 
16.00     Idiotki nie idą do nieba (odc. 48)   
 - serial meksykański, 
17.00     mała Czarna 
 – nowe odcniki 
18.00     Idiotki nie idą do nieba (odc. 49)  
19.00     Happy Hour – informacyjny program  
 rozrywkowy
20.00     Kontrola lotów 
 – fi lm akcji
22.05     Turbulencja 3: Heavy Metal
 - fi lm akcji
00.05     Rajdowe Mistrzostwa Świata 
 – Rajd Hiszpanii
01.05     Happy Hour
02.05     Kontrola lotów – fi lm akcji,
 reż.: Richard Howard
03.50     Wydarzenia, Sport, Pogoda
04.25     Sztukateria
05.00     Zakończenie programu

05.00     V-max
05.20     Dekoratornia
05.45     Muzyczne listy
06.55     TV Market
07.30     Kasa Na Bank 
 – program interaktywny
08.30     Melrose Place (odc.25)
09.30     Idiotki nie idą do nieba (odc. 48) 
10.30     mała Carna
11.30     Idiotki nie idą do nieba (odc. 49) 
12.30     Happy Hour
13.30     Dekoratornia
14.00     Wygraj fortunę
15.00     Melrose Place(odc.26) 
16.00     Idiotki nie idą do nieba (odc. 50)  
 - serial meksykański
17.00     mała Czarna
18.00     Idiotki nie idą do nieba (odc. 51) 
19.00     KŁAMCZUCH – program Krzysztofa  
 Ibisza program rozrywkowy
20.00     Szklana pułapka 3  - fi lm sensacyjny
22.35     KŁAMCZUCH – program 
 Krzysztofa  Ibisza  
23.35     Geneza (odc. 6) serial sensacyjny ,  
 Hiszpania 2006, reż.: Ignacio  
 Mercero; serial „Geneza” opo- 
 wiada o elitarnej brygadzie  
 madryckiej policji powołanej  
 do przeprowadzania śledztw w  
 przypadkach ekstremalnie skom 
 plikowanych zbrodni. 
00.45     mała Czarna
01.45     mała Czarna
02.45     Wydarzenia, Sport, Pogoda

05:15     Wstawaj! Gramy!, odc.671 
 – program rozrywkowy
06:00     Żar młodości, odc.27
07:00     TV Market
07:15     Wielka Wygrana, odc.347
08:00     Poranek z POLSAT NEWS
09:00     Miodowe Lata, odc.86
10:00     Rodzina zastępcza, odc.183
11:00     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.76
11:30     Samo życie, odc.1147
12:00     Sue Thomas: Słyszące oczy FBI,  
 odc.5
13:00     Fabryka gwiazd, odc.11
14:00     Pierwsza miłość, odc.762
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.77
15:15     Świat według Bundych, odc.197
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.1190
16:40     Miodowe Lata, odc.88
17:30     Fabryka gwiazd, odc.12
18:00     Pierwsza miłość, odc.763
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1148
20:00     Faceci w czerni 2
21:40     Informator - fi lm nominowany do 
 siedmiu Nagród Akademii  
 Filmowej (w tym dla najlepsze 
 go fi lmu) jest pasjonującym i 
 trzymającym w napięciu obra- 
 zem wydarzeń.
22:00     Studio Lotto
01:15     Fala zbrodni, odc.45
02:05     Ale kasa, odc.85
03:05     Zakazana kamera, odc.188

05:15     Wstawaj! Gramy!, odc.672 
 – program rozrywkowy
06:00     Żar młodości, odc.28
07:00     TV Market
07:15     Wielka Wygrana, odc.348
08:00     Poranek z POLSAT NEWS
09:00     Miodowe Lata, odc.88
10:00     Rodzina zastępcza, odc.184
11:00     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.77
11:30     Samo życie, odc.1148
12:00     Sue Thomas: Słyszące oczy FBI, odc.6
13:00     Fabryka gwiazd, odc.12
14:00     Pierwsza miłość, odc.763
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.78
15:15     Świat według Bundych, odc.198
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.1191
16:40     Miodowe Lata, odc.89
17:30     Fabryka gwiazd, odc.13
18:00     Pierwsza miłość, odc.764
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1149
20:00     Świat według Kiepskich, odc.294
20:30     AGENTKI, odc.2
21:30     Agenci bardzo specjalni
22:00     Studio Lotto
00:40     Ranking Gwiazd, odc.9
01:10     Ranking Gwiazd, odc.10
01:40     Ale kasa, odc.86
02:40     Zakazana kamera, odc.189

05:15     Wstawaj! Gramy!
06:00     Żar młodości, odc.29
07:00     TV Market
07:15     Wielka Wygrana, odc.349
08:00     Poranek z POLSAT NEWS
09:00     Miodowe Lata, odc.89
10:00     Rodzina zastępcza, odc.185
11:00     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.78  
11:30     Na kocią łapę, odc.10  
12:00     Sue Thomas: Słyszące oczy FBI, odc.7       
13:00     Fabryka gwiazd, odc.13
14:00     Pierwsza miłość, odc.764
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.79
15:15     Świat według Bundych, odc.199
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.1192
16:40     Miodowe Lata, odc.90
17:30     Fabryka gwiazd, odc.14
18:00     Pierwsza miłość, odc.765
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Na kocią łapę, odc.11
20:00     Tylko miłość, odc.44
21:00     Piotr Bałtroczyk na żywo, odc.2
22:00     Studio Lotto
22:35     Gotowe na wszystko, odc.72
23:35     Dorota Gawryluk - Konfrontacje,  
 odc.9
00:35     Miasteczko Point Pleasant, odc.2
01:35     Ale kasa, odc.87

05:05     Uwaga! - magazyn
05:25     Telesklep
06:25     Fabryka Gry 
 - pr. interaktywny
08:00     Na Wspólnej - serial
08:30     Dzień dobry TVN 
11:00     Zostań top modelką 
 - reality show 
12:05     Brzydula 
 - serial komediowy
12:35     Milionerzy 
 - teleturniej
13:35     W-11 Wydział Śledczy 
14:15     Detektywi- serial dokumetalny
14:45     Agenci NCIS 
 - serial, USA
15:45     Rozmowy w toku - talk show
16:55     Sąd rodzinny 
 - serial fabularny
17:55     Brzydula - serial komediowy
18:25     Detektywi 
 - serial dokumentalny
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:50     Uwaga! - mag. reporterów
20:10     Na Wspólnej - serial, Polska
20:45     W-11 Wydział Śledczy 
 - serial dokumentalny
21:30     Twarzą w twarz - serial
22:30     Kuba Wojewódzki 
 - talk show
23:30     Dexter
  - serial kryminalny
00:40     Szkoła Auto 
 - reality show
01:00     Siłacze - Strongman
02:05     Uwaga! - magazyn
02:25     Wrzuć na luz 
 - pr. rozryw.
03:25     Telesklep

05:05     Uwaga! - magazyn
05:25     Telesklep
06:25     Fabryka Gry - pr. interaktywny
08:00     Na Wspólnej - serial
08:30     Dzień dobry TVN 
11:00     Jak dobrze wygladac nago 
 - reality show
12:05     Brzydula - serial komediowy
12:35     Milionerzy - teleturniej
13:35     W-11 Wydział Śledczy - serial
14:15     Detektywi 
 - serial dokumentalny
14:45     Agenci NCIS 
 - serial sensacyjny 
15:45     Rozmowy w toku 
 - talk show, `08
16:55     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 - serial fabularny
17:55     Brzydula - serial komediowy
18:25     Detektywi 
 - serial dokumentalny
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:50     Uwaga! - mag. reporterów
20:10     Na Wspólnej 
 - serial obyczajowy
20:45     W-11 Wydział Śledczy 
 - serial dokumentalny
21:30     You can dance - Po prostu tańcz!
23:15     Silent Hill 
 - fi lm horror, Japonia `06
01:45     Superwizjer - magazyn
02:15     Uwaga! - magazyn
02:35     Wrzuć na luz 
 - pr. rozrywkowy
03:35     Telesklep
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