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Sprzedam dom 

 BLIŹNIAK 
w Kąpinie

tel. 601-225-294

DZIWNE POROZUMIENIE RADY MIASTA STR. 5

MAŁOLATY 
Z PARAGRAFAMI

14-latka dzwoniła po szkołach z informacją o bombie. Dla żartu. Chłopcy 15 i 16 lat - podeszli 
do 17-latka. Skopali. Ukradli zakupy za 13 zł. Chłopiec 12 lat: przesłuchiwany w niebieskim 
pokoju. Ofi ara rozboju kolegów.                                                                                          

Na początku tego miesiąca 
wejherowska policja po-
informowała o kolejnym za-
trzymaniu nastolatków.   Naz-
wała ich gangiem mało-
letnich włamywaczy. Pięciu 
chłopców mających raptem 

po 11 i 12 lat włamywała 
się do domków letniskow-
ych. Grasowali w jednej z 
miejscowości gminy Wejhe-
rowo. Kradli wyposażenie 
przy okazji niszcząc inne 
rzeczy. - Włamywacze 

zostali przesłuchani przez 
policjantów, przyznali się 
do popełnionych kradzieży 
z włamaniem i odda-
li skradzione przedmio-
ty - poinformowała asp. 
Anetta Potrykus z wejhe-

rowskiej policji. - Po wyko-
naniu czynności przeka-
zano ich rodzicom. Teraz 
odpowiedzą przed Sądem 
Rodzinnym i Nieletnich za 
swoje naganne zachowanie.  

str. 3

Ministranci z parafi i NMP 
Wspomożenia Wiernych w 
Rumi zachęcali po Mszach 
Świętych w minioną 
niedzielę do wstąpienia 
w szeregi ich wspólnoty. 
Opiekun ministrantów 
ks. Piotr Przyborski 
przygotował nawet w tym 
celu specjalną prezentację 
multimedialną.           str. 8

LITURGICZNA SŁUŻBA

ROK MĘCZENNIKÓW 
PIAŚNICKICH 

Tegoroczne uroczystości 
patriotyczno-religijne 
za pomordowanych 
męczenników w lasach 
piaśnickich i ku czci 
błogosławionej siostry 
Alicji Kotowskiej miały 
szczególną oprawę. 
Na mszę św. koncelebro-
waną przez licznych kapła-
nów pod przewodnictwem 
bp. Zygmunta Pawłowicza 
przybyło tysiące wiernych.

str. 9
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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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Czytelnicy piszą

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)
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Ruch odbywa się waha-
dłowo i jest sterowany 
za pomocą sygnalizacji 
świetlnej. Kierowcy stoją w 
niemałym korku nie tylko 
od strony Pucka ale także 
na krajowej „szóstce” przy 
prawoskręcie na Ciecho-
cino. Wiążące się z utrud-
nieniami roboty zmuszają 
kierowców do cierpliwości, 
gdyż nie można zrobić in-
nego objazdu.
Miasto tym razem nie fi -
nansuje inwestycji dzięki 
naszym zabiegom – mówi 
Krzysztof Krzemiński, bur-
mistrz miasta. -  W ubie-
głym roku Zarząd Dróg 
Wojewódzkich wykonał 
dokumentację techniczną 
a w tym roku realizuje re-
mont wyłącznie ze środków 
wojewódzkich więc budżet 
Redy zostanie nienaruszo-
ny. 
Zarząd Dróg Wojewódz-
kich budowę drogi nr 216 

realizuje od 2000 roku. 
Wykonawca remontuje dwa 
odcinki ulicy, na początku 
od skrzyżowania z Ochot-
niczą Strażą Pożarną, gdzie 
zaczyna się droga woje-
wódzka do wjazdu na ulicę 
Kazimierską. Wyłączony 
został cały pas ruchu na 
odcinku około 250 metrów. 
Etap ten ma zdecydowanie 
poprawić estetykę i funk-
cjonalność pierwszej części 
drogi od skrzyżowania z 
krajową „6” do przejazdu 
kolejowego. Zrealizowa-
na inwestycja wyniesie 
około 3,5 mln złotych. W 
związku z remontem ulicy 
Puckiej sukcesywnie wyłą-
czane będą z ruchu kolejne 
odcinki pasa drogowego. 
Rozkład autobusów pozo-
staje niezmienny, jednak i 
tak będą miały opóźnienia. 
Całkowity remont potrwa 
do połowy grudnia br. 

(DD)

Niedzielne odcięcie
Poniższy tekst został napisany z nadzieją, że znajdzie się 
w końcu osoba, która zrobi coś z problemem mieszkańców 
Gniewina. Mam tu na myśli władze gminy, które niestety 
chyba nie za bardzo się kwapią podjęć jakiekolwiek dzia-
łania aby ułatwić mieszkańcom życie. Hmm…a myślałam, 
że po to wybieramy władze, żeby nam pomagały...
Problem ma swój początek 1 czerwca 2008 roku. Od tego 
właśnie dnia w żadną niedzielę nie można wydostać się z 
Gniewina… no chyba, że ktoś jest zmotoryzowany. Nie-
stety nie wszyscy mieszkańcy są na tyle zamożni, a żeby 
pozwolić sobie na luksus posiadania samochodu. 
PKS Wejherowo wycofał niedzielne autobusy. I w ten oto 
sposób osoby, które się uczą zaocznie, pracują w niedzie-
lę czy też chcą odwiedzić rodzinę znalazły się w nie lada 
kłopocie. 
Wielokrotnie dzwoniłam do PKS Wejherowo z zapytaniem 
czy autobusy wrócą na trasę. Za każdym razem dostawa-
łam negatywną odpowiedź. 
Szkoda, że gmina, która ma jakże wielkie aspiracje do tego, 
ażeby odwiedzały ją setki turystów nic z tym problemem 
nie zrobiła. Może najpierw należałoby się zająć właśnie tą 
kwestią, a dopiero potem myśleć o budowie lotniska dla 
awionetek?
Cały czas trzymam kciuki za to, że znajdzie się osoba, któ-
ra rozwiąże tę sprawę i z dotarciem do szkoły czy tez pracy 
w niedziele nie będzie najmniejszego problemu. 

Niezautomatyzowana

Podziękowanie
Pragnę podziękować mieszkańcom Wejherowa i Gościcina 
za pomoc w sfi nansowaniu zakupu lampy bakteriobójczej,.
Będzie ona pomagać chorym dzieciom, którymi opiekują 
się siostry Miłosierdzia Bożego w Wejherowie.

Bronisław 

Remont Puckiej w Redzie
W związku z remontem ulicy Puckiej w Redzie, na 
okres trzech tygodni został zamknięty pas ruchu 
w kierunku Pucka, na odcinku od Ochotniczej 
Straży Pożarnej do skrzyżowania z ulicą Kazi-
mierską.

W ramach projektu „Dzielnicowy jako policjant 
pierwszego kontaktu” realizowanego przez wejherowską 
fundację Filar we współpracy z Urzędem Miasta w 
Redzie odbędą się spotkania policjantów dzielnicowych 
z mieszkańcami miasta w następujących terminach – w 
piątek 17 października br. o godzinie 17.30 w Zespole 
szkół nr 2 przy ulicy Brzozowej 30 oraz w piątek 14 
listopada o godzinie 17.30  w Zespole Szkół nr 1 przy ul. 
Łąkowej 36/38.

(DD)

Policja dla mieszkańców

Wystaw niepotrzebne 
rzeczy do kontenerów 

Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie przeprowadza 
na zlecenie prezydenta miasta jesienną zbiórkę odpadów 
wielkogabarytowych i nietypowych oraz zużytego sprzę-
tu elektrycznego i elektronicznego. Zbiórka realizowana 
będzie w formie tzw. wystawek i kontenerów objezdnych. 
Wystawki odbędzie się w ten piątek 10 października br. od 
godz. 15.00 i obejmie obszar centrum miasta ograniczony 
ulicami św. Jana, 10 Lutego, Kwiatowa, Zachodnia, Inwa-
lidów Wojennych, Sobieskiego, Harcerska, Strzelecka, 3-go 
Maja, Wybickiego, Parkowa, Zamkowa, Wniebowstąpie-
nia, 12- go Marca, Judyckiego i Rzeźnicka. Odpady, w tym 
zużyty sprzęt, należy wystawić w dniu zbiórki na chodni-
ku przy krawędzi jezdni w sposób nie utrudniający ruchu 
pieszym. Również w dzisiejszy piątek kontenery objezd-
ne dostępne będą dla mieszkańców od godzin popołudnio-
wych do godz. 15.00 w sobotę w niżej podanych miejscach 
- skrzyżowanie Nadrzeczna- Derdowskiego-Krasińskie-
go, Broniewskiego – Kolejowa, Kotłowskiego – Mostnika, 
Urocza – Zielna, Gryfa Pomorskiego – Ogrodowa, Stefczy-
ka – Konopnickiej, Asnyka – Tuwima, Staromłyńska - Obr. 
Wybrzeża – Ludowa, Okrężna - Ofi ar Piaśnicy, Sikorskie-
go – Południowa. Tydzień później 17-18 października br. 
kontenery na skrzyżowaniu Leśna – Brzozowa, Paderew-
skiego – Kasprowicza, Łęgowskiego-Rogaczewskiego, Łę-
gowskiego – Słowińców, Gryfa Pomorskiego – Patoka, Gul-
gowskiego – Karnowskiego, Lelewela – Niska, Stefczyka – 
Chmielewskiego, Marynarki Wojennej – Krzywa. 
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy ustawić 
obok kontenera a pozostałe odpady należy wrzucić do kon-
tenera. W ramach prowadzonej akcji zbiórce nie podlegają 
typowe bytowe odpady komunalne, odpady niebezpieczne 
oraz opakowania z zawartością cieczy.                                                                       

(DD)

Sukcesywnie wyłączane będą z ruchu kolejne odcinki pasa drogowego.
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Śmiej się z „Expressem”
przedstawia Tadeusz Krotos

POBIŁY KOLEŻANKĘ 

Pod koniec września dwie 
dziewczynki mające 13 i 
14 lat pobiły 11-latkę na 
placu zabaw. Po prostu 
przechodziły obok. Jed-
na szturchnęła ramie-
niem drugą. Młodszej 
się to nie spodobało. Od 
słowa do słowa doszło do 
rękoczynów. Dziewczynki 
dostały zarzut  pobicia. - 
Podczas wyjaśniania przy-
czyn, funkcjonariusze ust-
ali, że nie było 
żadnego konfl ik-
tu pomiędzy nimi 
a ich ofi arą. Do 
pobicia doszło 
najprawdopodob-
niej dla zabawy 
czy zaimponow-
ania swoim koleżankom 
i kolegom - mówi asp. 
Potrykus. 
Co łączy te dwie sprawy? 
W obu przypadkach spraw-
cy mają mniej niż 15 lat. 

BEZKARNI NIELETNI?
 
- Nie możemy mowić o 
bezkarności nieletnich. Sąd 
wszczyna postępowania, 
przesłuchuje i wyjaśnia 
- odpowiada Wojciech 
Bądz, przewodniczący III 
Wydziału Rodzinnego i 
Nieletnich wejherowskiego 
sądu. 
Ale zanim sprawa trafi  do 
sądu liczy się jeszcze coś. 
O tym, że w jednej ze szkół 
15-letni chłopiec wyrzucił 
przez okno na drugim 
piętrze... metalowy kosz na 
śmieci policja dowiedziała 
się oponad dwa tygodnie 
po fakcie. Wcześniej nikt 
o tym nie poinformował. 
Chłopcowi został pow-
stawiony zarzut narażenia 
na bezpośrednie zagrożenie 

życia i zdrowia innych 
osób. Miał szczęście, że w 
tym momencie nikogo nie 
było na dole i nikomu nic 
się nie stało. 
Sprawa trafi ła do sądu i 
została już zakończona. 
Sędzia stwierdził, że 
taki czyn miał miejsce 
po czym... umożył 
postępowanie. Znacze-
nie miała opinia kuratora. 
Ten przeprowadził wywi-
ad, żeby dowiedzieć się, 
jaką osobą jest chłopiec. 
Jego opinia była pozyty-
wna. Sąd uznał, że sam fakt 

postępowania wystarczy 
chłopcu i niecelowe będzie 
stosowanie dodatkowych 
środków. - To był pierwszy 
wybryk chłopc. Sąd przyjął, 
ze miało to incydental-
ny charakter, więc stoso-
wanie środków wychow-
awczych było niecelowe - 
dowiedzieliśmy się w we-
jherowskim sądzie. 
Niebawem do tego samego 
wydziału wejherowskiego 
sądu trafi  sprawa dwóch 
nastolatków, którzy zniszc-
zyli ławkę oraz lampę na 
terenie szkoły. Mają 15 i 16 
lat. Ta szkoła dla odmiany 
poinformowała policję o 
zniszczeniu mienia od razu. 

Chłopcy najpierw wyrwali 
ławkę, a potem stłukli nią 
lampę na budynku szkoły, 

nad wejściem do kotłowni. 
Sprawa nie trafi ła jeszc-
ze do sądu, ponieważ - jak 
dowiedział się „Express” - 
była tam jeszcze jedna os-
oba - dorosły mężczyzna. 
Dopiero po wykonaniu tzw. 
czynności sprawa trafi  do 
sadu. Tymczasem dwójka 
nastolatków może czuć się 
bezkarnie. 

ROZBÓJ

W Gościcinie czterech 
chłopaków (mają po 15 i 16 
lat) skopali i okradli 17 lat-
ka. Ukradli mu... zakupy za 
13 zł. Trzech z nich trafi ło 
już na policję. Problem 
stanowi namierzenie cz-
wartego. - Matka twierdzi, 
że nie ma go w domu, gdy 
wiemy że jest. Sąd będzie 
go doprowadzał siłowo - 
mówi jeden z policjantów. 
- A oni już wcześniej byli 
„w naszym zainrteresow-
aniu”. 
Kolejne pobicia: 29 
września w jednej ze szkół 
16 –latek pobił swojego 
rówieśnika. Piątek, 3 
października: w szkole 
podczas przerwy na holu 
15-latek pobił innego 
chłopca. 

CO SIĘ DZIEJE? 

- Rolą obecnej kon-
strukcji prawa nie jest ka-
ranie, ale wychowywanie, 
uświadomienie nagannego 
czynu, którego małoletni 

się dopuścił - 
tłumaczy jeden 
z sędziów. 
- Ale jeśli 
nieletni wraca 
z nastepną 
sprawą to pode-
jmujemy już 

inne działania. Inną kwestią 
jest rzeczywity wpływ na 
nieletniego, który sprawia 

MAŁOLATY Z PARAGRAFAMI
problemy wychowawc-
ze. Okres oczekiwania na 
socjoterapię jest czasami 
bardzo dlugi i to może być 
demoralizujące - dodaje 
jeden z sędziów. 
W komisariatach w We-
jherowie oraz Rumi 
funkcjonują niebieskie 
pokoje. Specjalne miejsca, 
w których przesłuchiwani 
są małoletni, którzy byli 
ofi arami przestępstw. Jeden 
z nich miał 12 lat. Był ofi arą 
rozboju - „koledzy” wy-
muslili na nim, żeby oddał 
im pieniądze. Ostatnia spra-
wa, która trafi ła na policję, 
była śmieszna tylko dla 
sprawców: 26 września 
policjanci w Rumi odeb-
rali telefon z informacją, 
że w dwóch szkołach są 
bomby (po ewakuacji nic 
nie znaleziono).  Sprawc-
zynie wpadły w miniony 
wtorek. Okazało się, że 
14-latka razem z koleżanką 
dzwoniła po szkołach... dla 
żartu. - Rodzicom nieletniej 
mogą grozić konsekwencje 
fi nansowe w związku z po-
niesionymi kosztami przez 
wszystkie służby biorące 
udział w akcji ratowniczej - 
zwraca uwagę rzecznik we-
jherowskiego policji. 

najpierw wyrwali ławkę, 
a potem stłukli nią lampę 
na budynku szkoły, nad 
wejściem do kotłowni. 

czterech chłopaków (mają 
po 15 i 16 lat) skopali i 

okradli 17 latka. Ukradli 
mu... zakupy za 13 zł.

Młodzi nietrzeźwi

We wrześniowy weekend 
policjanci zostali wezwani w 
rejon jednej z dyskotek na te-
renie gmimy Szemud, gdzie 
awanturować się miała grupa 
osób. Podczas podjętej inter-
wencji funkcjonariusze trafi li 
na 15-latka, który przy barze 
kupił alkohol. Chłopak pod-
dany badaniu „wydmuchał” 
1,36 promila. Tydzień 
później, tej samej gminie, 
ale już innej dyskotece za-
trzymano dziwnie zachowu-
jacego maloletniego. Też był 
po alkoholu. Chlopaka prze-
kazano ojcu i ustalono bar-
manke, ktora sprzedala mu 
alkohol.                          (tm) 
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- W Redzie ma powstać 
park z prawdziwego zda-
rzenia... 
- To jedno z zadań, które zo-
stało wpisane do wielolet-
niego planu inwestycyjne-
go. W przyszłości ma być to 
park, a obecnie jest to bar-
dzo ładnie położony teren 
nad rzeką Redą, ograniczo-
ny z jednej strony osiedlem, 
z drugiej rzeką, a z trzeciej 
zabudową jednorodzinną, 
która w tej chwili realizo-
wana jest przez dewelope-
ra. Z kolei czwarta strona to 
obszary związane z kościo-
łem i terenami straży pożar-
nej.

- Park powstaje w związ-
ku z prowadzoną tam in-
westycją i nowym osie-
dlem czy pomysł powstał 
już wcześniej? 
- Idea zorganizowania ta-
kiego terenu rekreacyjnego 
funkcjonowała od lat wielu. 
W tej kadencji przybrała re-
alne kształty, została wyko-
nana całościowa jego kon-
cepcja. Było to niezależnie 
od działań na terenach, które 
wykupił deweloper i gdzie 
w tej chwili realizuje swoją 
zabudowę - co podkreślam - 
o niskiej intensywności, bo 
to też był kontrowersyjny 
temat. Mieszkańcy okolicz-
nych domków protestowali, 
bo ich zdaniem ten teren po-
winien pozostać w obecnym 
stanie czyli niezagospoda-
rowaną łąką. Były to jednak 
grunty prywatne, na wykup 
których miasta obecnie nie 
stać. 

- Ale teren prywatny też 
musiał mieć plan zagospo-
darowania przestrzenne-
go. 
- Oczywiście. Prace nad 
planem tego obszaru zosta-
ły zapoczątkowane jeszcze 

w ubiegłej kadencji, nato-
miast na początku tej były 
fi nalizowane. Część została 
przeznaczona pod zabudo-
wę i to jest właśnie ten teren 
prywatny. Natomiast teren 
„zielony” jest w większo-
ści miejski. Był on wyraź-
nie chroniony, żeby w przy-
szłości stworzyć tam park i 
teren rekreacyjny. Zresztą 
również po drugiej stronie 
rzeki są tereny zielone i w 
przyszłości chcielibyśmy 
i tam urządzić drugą część 
parku. Są to jednak głównie 
grunty prywatne, więc trze-
ba najpierw doprowadzić 
do ich wykupu. 

- Powstał plan. 
A co dalej? 
- Powstała koncepcja i zo-
stała wpisana do wielolet-
niego planu inwestycyjne-
go na lata 2007-2013. Naj-
pierw trzeba było nadać 
przyszłemu parkowi kon-
kretny kształt. Koncepcja 
była przedmiotem licznych 
dyskusji, analiz i spotkań. 
Jest ona wynikiem wspólnej 
pracy, przede wszystkim fa-
chowców, ale również rad-
nych i sporej grupy miesz-
kańców, dla których ta spra-
wa ma istotne znaczenie. 

- Kiedy inwestycja ma być 
zrealizowana? 
- Wieloletni plan inwesty-
cyjny, tak jak okres pro-
gramowania (środki z UE) 
jest określony na lata 2007 - 
2013. Oczywiście wstępnie 
założyliśmy okres realiza-
cji, a teraz dostosowujemy 
się do terminów konkursów. 
Tam bowiem chcemy pozy-
skać o środki zewnętrzne. 
Niestety te terminy ulega-
ją ciągłym przesunięciom. 
Miał to być rok 2008, teraz 
jednak okazuje się, że  to 
rok 2009 i w dodatku wrze-

sień. Mając już koncepcję 
i podzielone zadania inwe-
stycyjne, podjęliśmy decy-
zję, o  rozpoczęciu niezależ-
nie od terminów i wyników 
konkursów. 

- Prace już się 
rozpoczęły?
- Tak, choć z konieczno-
ści w ograniczonym zakre-
sie. Jeszcze w 2007 roku 
zostało wykonane oświe-
tlenie wzdłuż jednej alej-
ki. W roku 2008 wykonali-
śmy alejki z kostki bruko-

wej - odcinki od ul. 1-go 
Maja do przedszkola i od 
przedszkola do ul. Olcho-
wej przez rzekę Redę z po-
chylniami po obu stronach 
mostku. Jednym z ważnych 
elementów parku jest skate-
park. Nie ma jeszcze, mimo 
zapotrzebowania, w Redzie 
takiego obiektu. Mamy już 
projekt z parkingami i cią-
giem pieszo-jezdnym od 
strony osiedla wielorodzin-
nego. Chcielibyśmy jeszcze 
w tym roku uzyskać pozwo-
lenie na budowę tego obiek-
tu. Prace planujemy wyko-
nać w następnym roku zaraz 
po zimie. 
Jednym z wymogów funk-
cjonowania terenu parku we 
właściwy sposób jest jego 
monitorowanie. Przy ostat-
nich zmianach budżeto-
wych przeznaczono środki 
na montaż kamery monito-
ringu w obszarze parku. Jest 

MA BYĆ PARK, ŚCIEŻKA, SKATEPARK...
Koncepcja bogata. W jednym z miejsc miasto przewiduje amfi teatr, dalej place zabaw dla dzieci, skatepark, sieć alejek space-
rowych oraz koło wodne. Rozmawiamy z Krzysztofem Krzemińskim, burmistrzem Redy.

to tym bardziej konieczne, że 
już obecnie zdarzają się tam 
chuligańskie wybryki. 
Sąsiedztwo osiedla, które-
go realizacja rozpoczęła się 
przez dewelopera, sprzyja 
naszym planom, bo dewe-
loper też jest zainteresowa-
ny tym, żeby powstał park. 
Uzgodniliśmy, że jednym z 
zadań w przyszłym roku, bę-
dzie ciąg pieszo rowerowy 
wzdłuż rzeki. Chcemy wy-
konać alejki. My doprowa-
dzimy je do granicy terenu, 
który jest własnością miasta, 
a dalej zrealizuje to dewelo-
per w ramach swoich zadań. 
W ten sposób uzyskamy bar-
dzo ładną ciąg spacerowy 
wzdłuż rzeki Redy aż do uli-
cy Obwodowej. Takich ele-
mentów jest w naszym mie-
ście bardzo mało. Ja sobie 
tam czasami chodzę, choć 
teraz to wyzwanie dla ludzi, 
którzy niekoniecznie chod-
nikami lubią chodzić. Teraz 
tam poruszają się głównie 
wędkarze. 

- A dojazd do nowego 
osiedla? 
- Jest przewidziany w planie 
zagospodarowania od ulicy 
Obwodowej. 

- Czy od drugiej strony w 
ogóle wjazdu nie będzie? 
- Od strony ulicy Łąkowej 

nie ma tego 
dojazdu, jako 
że mieszkańcy 
domków prote-
stując przeciw 
zagospodaro-
waniu tego te-
renu, jako je-
den z główych 
a r g u m e n t ó w 
podawali, zbyt 
duży ruch sa-

mochodów na ulicy Sporto-
wej. Uzgodniliśmy na etapie 
dyskusji nad planem z dewe-
loperem, że nie będzie ko-
munikacji między nowo bu-
dowanym osiedlem i już ist-
niejącym komunikacji i póki 
co ruchu samochodowego. 
Według mojej oceny i wie-
lu ludzi, którzy zajmują się 
tym tematem to w przyszło-
ści ci ludzie sami będą dążyli 
do tego, żeby taka komuni-
kacja jednak była. Sąsiedzi 
nie powinni być odgrodzeni 
ścianami. To jest komunika-
cja węwnętrzna, bardzo wy-
godna i potrzebna. Nie musi 
przecież oznaczać od razu 
ciężkiego ruchu. Pracujemy 
obecnie nad planem zago-
spodarowania przestrzen-
nego obszaru w trójkącie 
między ulicami Obwodo-
wą, Gdańską aż do stadionu 
i osiedla wielorodzinnego. I 
przy tej okazji również ana-

„Mieszkańcy okolicz-
nych domków protesto-
wali, bo ich zdaniem ten 

teren powinien pozo-
stać w obecnym stanie 
czyli niezagospodaro-

waną łąką.” 

lizowana jest sprawa komu-
nikacji, jako że to jest dość 
niefortunny wjazd. 

- Co jeżeli nie uda się zdo-
być środków unijnych?
- To pewnie nie wybuduje-
my w najbliższych latach 
amfi teatru, trudno będzie 
wykonać połączenie oczka 
wodnego z rzeką i efektow-
nymi elementami wodnymi. 
Natomiast sam park będzie 
stopniowo realizowany. Po-
wstanie skatepark z parkin-
gami i ciągiem pieszo-jezd-
nym jako, że środki na to 
już zarezerwowano. Jeszcze 
w tej kadencji w powsta-
nie ciąg spacerowy wzdłuż 
rzeki Redy. Dla mnie naj-
ważniejsze jest to, że uda-
ło się opracować całościo-
wą, spójną koncepcję parku. 
Jest zatem szkielet, który 
stopniowo można wypeł-
niać konkretnymi projekta-
mi zależnie od posiadanych 
środków. 

- Podam przykład z inne-
go miasta, które „chciało 
dobrze”. Został stworzy-
ny park dla młodziezy, na 
początku wszystko ładnie 
wyglądało, po czym mło-
dzież została stamtąd „wy-
rzucona” i stał się miej-
scem picia alkoholu. Te-
ren w Redzie będzie więc 
kontrolowany, zabezpie-
czany?
- Będzie, dlatego mówiłem 
o monitoringu. 

- Ale to będzie tylko jedna 
kamera na cały, spory ob-
szar. 
- No na razie jedna powin-
na wystarczyć. W miarę 
rozbudowy parku jest rów-
nież możliwość powiększe-
nia ilości punktów obser-
wacyjnych. Kamery są bo-
wiem skuteczne już przez 
sam fakt, że są... Oczywi-
ście istnieje ryzyko, że róż-
ne obiekty w przestrzeni pu-
blicznej zostaną wykorzy-
stane niezgodnie z ich pla-
nowanym przeznaczeniem, 

ale to nie jest powód, aby 
tego nie podejmować wy-
siłków i wykonywać kon-
kretne realizacje. My w na-
szym kraju, w naszym mie-
ście, pewien etap edukacji 
społecznej musimy przejść. 
Np. w nieodległej Austrii 
nie widać na ulicach policji, 
ale wystarczy nawet drob-
ne zachowanie niezgodne 
z obowiązującym prawem 
reakcja jest bardzo szybka. 
My widzimy tylko efekt, ale 
to nie stało się nagle. To pe-
wien proces, który i musi-
my przejść. Póki co mamy 
mentalnie zakodowane wi-
dząc chuligaństwo czy wan-
dalizm, „a to nie moja spra-
wa… „, „a po co ja mam 
donosić...”. A tymczasem to 
jest nasza sprawa, bo doty-
czy naszego najbliższego 
otoczenia, naszej społecz-
ności. 

- Tak jak panowie, którzy 
niedaleko urzędu obrzu-
cili w nocy kamieniami 
przystanek. Wpadli, bo 
mieszkańcy zadzwonili na 
policję. 
- Właśnie. I następnym ra-
zem taki jeden czy dru-
gi „bohater” się zastano-
wi. Ale konsekwentne na-
piętnowanie wandalizmu i 
chuligaństwa to jak już po-
wiedziałem jest procesem, 
który musimy przejść. Je-
śli chodzi o nasze miasto to 
złych doświadczeń w nisz-
czeniu obiektów rekreacyj-
nych zbyt wielu jeszcze nie 
mamy, z tej prostej przyczy-
ny, że takich obiektów jest 
u nas niewiele. Teraz po-
wstaje kilka boisk, za chwi-
lę będzie park. Zobaczymy, 
jak będzie to funkcjonować. 
Jestem głęboko przekonany, 
że to przyciągną one jednak 
ludzi, nawet tych, którzy nie 
bardzo lubią się ruszać. Te 
obiekty będą po prostu ład-
ne. 

- Dziękuję za rozmowę. 

(TM) 

Plan przyszłego parku.
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REKLAMA

REKLAMA/OGŁOSZENIE

Nazwano tę uchwałę „po-
rozumieniem” i prezydent 
zachęcił  rodziców do  roz-
poczęcia przygotowań do 
realizacji tej uchwały, któ-
ra będzie obowiązywała od 
września  przyszłego roku. 
Łaskawie zezwolono, aby 
dzieci, które już rozpoczęły 
realizację obowiązku szkol-
nego, mogły ją dokończyć 
w tych szkołach, w któ-
rych  ją rozpoczęły, ale już 
ich młodsze  rodzeństwo 
będzie musiało dotrzeć do 
swoich szkół. I tak dziec-
ko 6-letnie z Kąpina czy 
Gniewowa będzie musiało 
codziennie pokonywać od-
ległość ponad 10 km aby 
dotrzeć do swej macierzy-
stej szkoły w  Bolszewie, 
a dziecko z Wejherowa  
mieszkające na ul. Szkol-
nej, czy Tartacznej, mające 
szkołę prawie za płotem w 
Bolszewie, będzie musiało 
pokonać sporą odległość do 
szkół wejherowskich. O co 
tu  chodzi? Komu na tym 
zależy, żeby męczyć dzie-
ci? Podobno oferta eduka-
cyjna w mieście jest lepsza 
niż w szkołach wiejskich, a 
jak lepsza to i droższa. Jak 
stwierdził na sesji Prezy-
dent Hildebrandt, miasto 
ma obowiązek dbać o wej-
herowskie dzieci i nie chce, 
aby miejsca w  szkołach 
zajmowały dzieci ze wsi, i 

zagęszczały wejherowskie 
klasy. Takich wątpliwości 
nie ma z-ca wójta B.Szczy-
pior, która wyjaśnia, że pra-
wie identyczna ilość dzieci 
z miasta Wejherowa chodzi 
do szkół wiejskich, tj. Bol-
szewa i Gościcina. Prze-
cież dzieci z miasta, które 
nie zostaną w przyszłym 
roku przyjęte do tych szkół 
dogęszczą szkoły w Wejhe-
rowie. 
Takie dziwne porozumie-
nie ma swoje dalsze konse-
kwencje. Kiedy dwoje star-
szego rodzeństwa będzie 
chodziło nadal tam, gdzie 
rozpoczęło naukę (bo na 
to pozwala porozumienie), 
to młodsze 6-letnie będzie 
wożone ponad 10 km z Ką-
pina, czy Gniewowa do 
Bolszewa. A co na to rodzi-
ce? Rodziców nikt się nie 
spytał o zdanie. 
Czy to ma sens? Co na to 
Komisja Oświaty?
Z tym pytaniem zwróci-
liśmy się do przewodni-
czącej Komisji Oświaty 
i Kultury Rady Miasta 
Wejherowa Marii Ziół-
kowskiej.
 – Komisja na swoim ostat-
nim posiedzeniu rzeczywi-
ście pozytywnie zaopinio-
wała projekt porozumienia 
przedstawiony przez pre-
zydenta, ale w chwili gło-
sowania nie miała tej wie-
dzy, którą pod koniec po-
siedzenia wniosła p. Bo-

żena Szczypior z-ca Wój-
ta Gminy Wejherowo. Z 
jej wypowiedzi wynika, że 
tyle samo dzieci uczęszcza 
z Gminy do szkół w mie-
ście, jak i odwrotnie. W 
tej sytuacji zmuszanie ro-
dziców dzieci do rozdzie-
lania rodzeństwa i woże-
nia dzieci po 10 km do in-
nych, niż wybrali szkół, 
jest złe. Prawda, że ofer-
ta poszczególnych szkół, a 
więc i koszt kształcenia w 
nich jest różny, ale w poro-
zumieniu, zdaniem Komi-
sji, można by ująć warunek 
o refundacji różnicy kosz-
tów kształcenia. Komisja 
Oświaty i Kultury sformu-
łowała wniosek do Prezy-
denta Wejherowa o zmianę 
stanowiska i wypracowa-
nie z Gminą takiego poro-
zumienia, które z zadowo-
leniem przyjmą zaintereso-
wani rodzice i uczniowie, 
zarówno „miejscy jaki 
wiejscy” – stwierdziła Ma-
ria Ziółkowska.
Z tego co usłyszeliśmy 
od p. Z-cy wójta Bożeny 
Szczypior wynika, że Gmi-
nie bardzo zależy na tym, 
aby dzieci chodziły do tych 
szkół, które wybiorą rodzi-
ce, a nie do tych, do któ-
rych skierują ich urzędnicy. 
Jest jeszcze trochę czasu na 
dopracowanie wspólnego 
stanowiska obu samorzą-
dów. Wierzymy, że zdrowy 
rozsądek zwycięży.

„Miasto z morza” to fi l-
mowa opowieść o powsta-
niu portu gdyńskiego opar-
ta jest na motywach pierw-
szego tomu powieści Sta-
nisławy Fleszarowej-Mu-
skat pt. „Tak trzymać!”. 
Reżyserii podjął się An-
drzej Kotkowski, będący 
również autorem scenariu-
sza, którego zamysłem jest 
stworzenie fi lmu poświę-
conego początkowemu 
okresowi budowy portu w 
Gdyni - inwestycji bardzo 
ważnej dla Polski w okre-
sie międzywojennym. Hi-
storia rodzącego się miasta 
jest także opowieścią o lu-
dziach, ich życiu, przyjaź-
ni i miłości. Główny boha-

ter, Krzysztof Grabień, w 
którego rolę wcieli się Ja-
kub Strzelecki, przyjeżdża 
ze wsi pod Przeworskiem, 
aby - razem ze swoim przy-
jacielem Wołodią Jazo-
wieckim (Paweł Domaga-
ła) - uczestniczyć w budo-
wie gdyńskiego portu. Na 
miejscu poznaje Kaszubkę, 
Łuckę Konkę (Julia Pie-
trucha). Młodzi zakochują 
się w sobie, a na swojej dro-
dze spotykają Panią Helenę 
(Małgorzata Foremniak), 
wdowę po ofi cerze Legio-
nów, która po przyjeździe z 
Warszawy próbuje prowa-
dzić nad morzem restaura-
cję i rozpocząć swoje życie 
na nowo.

Na ekranie pojawią się 
również m.in. Marian 
Dziędziel, Olgierd Łu-
kaszewicz, Piotr Polk. 
Współproducentem „Mia-
sta z morza” jest Telewizja 
Polska S.A., a wsparcia fi -
nansowego udziela Polski 
Instytut Sztuki Filmowej. 
Produkcję wspiera również 
Miasto Gdynia, dla którego 
fi lm jest wspaniałą promo-
cją oraz Miasto Gdańsk, w 
którym realizowana będzie 
część scen. Oprócz fi lmu 
fabularnego planowana jest 
również jego telewizyjna 
wersja serialowa.
Premiera fi lmowa planowa-
na jest na wrzesień 2009.

(Su)

POROZUMIENIE CZY...?
Na ostatniej sesji Rady Miasta Wejherowa podjęto uchwałę, zgodnie z którą 
od przyszłego roku szkolnego dzieci z miasta nie będą przyjmowane do szkół 
w Bolszewie i Gościcinie, a dzieci z Kąpina, Gniewowa, Gowina, czy innych 
okolicznych wsi nie będą przyjmowane do szkół w mieście Wejherowie. 

Już minął trzeci miesiąc re-
alizowania zadań. Dotych-
czas zdygitalizowaliśmy 
132 pozycje książkowe z li-
teratury kaszubskiej (15 708 
skanów). 
Są to dzieła dziewiętnasto-
wieczne, jak i współczesne, 

znanych dla regionu kaszub-
skiego najwybitniejszych 
twórców literatury pięknej 
i popularnonaukowej. “Cy-
frowe Kaszuby” w ciągu 
trzech miesięcy odwiedzi-
ło ponad 6 087 osób, wśród 
najczęściej czytanych pu-

blikacji znalazła się  książ-
ka Gustawa Pobłockiego pt. 
„Słownik kaszubski z do-
datkiem idyotyzmów cheł-
mińskich i kociewskich” 
wydana w  1887 roku.

(PP)
                                            

PIOTR 
RUSZEWSKI

 „Cyfrowe Kaszuby” w liczbach   
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna jest w trakcie realizacji projek-
tu  “Cyfrowe Kaszuby”, który fi nansowany jest ze środków Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Klapsy w Wejherowie, czyli
z kamerą wśród mieszkańców
W czwartkowy poranek po ulicach Wejherowa można było spotkać 
samochody z ekipą fi lmową. Sceny do fi lmu „Miasto z morza” były 
kręcone przy dawnym młynie.
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 Pełen zakres usług księgowych:
 - ryczałty
 - KPiR
 - księgi handlowe
 - kadry
 - ZUS-y
 - rozliczenia VAT

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

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

ZEFIR

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

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

www.pomocdlamateusza.pl 
 Fundacja „Na ratunek dzieciom 

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

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

Z dopiskiem 
„dla Mateusza Pełechaty”

Możesz pomóc

Dyżuruje radny miasta Wejherowa

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

tel. 058 572 94 51
arekszczygieł@poczta.fm

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

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

1.Obniżanie wieku szkolnego jest 
tendencją ogólnoświatową. W Eu-
ropie jesteśmy jednym z niewielu 
krajów, które tego jeszcze nie zro-
bił.
2. Dziś 6-latek ma obowiązek rocz-
nego przygotowania przedszkolne-
go, zaś 7-latek realizuje program 
przygotowany zanim 6-latki zosta-
ły objęte obowiązkową nauką; w 
praktyce oznacza to, że dzieci tra-
cą czas, ucząc się jeszcze raz pra-
wie tego samego.
3. Na wsiach jest ponad 7.100 od-
działów przedszkolnych w szko-
łach, tylko niecałe 2.400 w przed-
szkolach, zaś w miastach 4.300 w 
przedszkolach, 1.660 w szkołach, 
czyli wiejski sześciolatek już w 
większości chodzi do szkoły
4. Odpowiednio przygotowane 
przedszkolnie dziecko w wieku 6 
lat powinno bez problemów pora-
dzić sobie ze spełnieniem wyma-
gań nowej podstawy programowej 
dla klasy I. W zależności od indy-
widualnych uzdolnień i przygoto-
wania dzieci, nauczyciel może od-
powiednio poszerzać lub pogłę-
biać wymagania programowe; w 
wypadku wystąpienia trudności 

powinien odpowiednio pomagać 
każdemu dziecku.
6. Obecnie 6-latki mogą iść do 
szkoły razem z 7-latkami na pod-
stawie decyzji rodziców popartej 
opinią poradni psychologiczno-
pedagogicznej; takie decyzje po-
dejmowane są w wypadku kilku 
procent uczniów. W zależności od 
oceny zarówno potrzeb własnego 
dziecka, jaki i gotowości konkret-
nej szkoły, rodzice będą mieli moż-
liwość podejmowania indywidual-
nej decyzji o posłaniu dziecka jako 
6- lub 7-latka do szkoły - trochę 
szybciej lub wolniej niż przewidu-
je ustawowy harmonogram. Dla 
dzieci sześcioletnich, które nie po-
dejmą nauki w szkole, pozostanie 
obowiązek przygotowania przed-
szkolnego do szkoły.
7. Przygotowanie przedszkolne bę-
dzie obowiązkowe dla 5-latków od 
roku szkolnego 2010/2011 i będzie 
mogło być realizowane w przed-
szkolach, oddziałach przedszkol-
nych zorganizowanych przy szko-
łach podstawowych oraz w innych 
formach edukacji przedszkolnej.
8. Opieka świetlicowa w szkołach 
dla najmłodszych uczniów powin-

na być organizowana wszędzie 
tam, gdzie rodzice tego potrzebują 
oraz w standardzie „przedszkol-
nym” (zróżnicowana, atrakcyj-
na oferta różnych rodzajów zajęć, 
grupy do 25 uczniów, posiłki).
9. Na doposażenie sal lekcyjnych, 
zorganizowanie opieki świetlico-
wej dla dzieci sześcioletnich oraz 
edukację dodatkowych uczniów 
sześcioletnich, samorządy otrzy-
mają w roku 2009 dotacje celo-
we w łącznej wysokości ponad 340 
mln zł.
Swoje racje mają też protestujący 
rodzice. Trzeba z nimi rozmawiać, 
bo być może  ich obawy są wyni-
kiem niewiedzy lub dezinforma-
cji. Na koniec mogę tylko powie-
dzieć, że moja żona i moja córka 
także rozpoczęły naukę w wieku 
sześciu lat i nie miało to żadnego 
negatywnego wpływu na ich dal-
szą edukację – obie z powodze-
niem ukończyły studia wyższe.

Jerzy Budnik                                                                                                                                           
 Poseł na Sejm RP

Archiwalne felietony posła można 
przeczytać na stronie 

www.budnik.pl

Często w takich sytuacjach pod 
wpływem uroku sprzedawcy po-
dejmuje się dość pochopne de-
cyzje. Przepisy dają konsumen-
tom możliwość wycofania się z 
takiego zakupu, trzeba tylko do-
pilnować terminów i kilku drob-
nych formalności. W każdej sytu-
acji dokonania zakupu poza loka-
lem sprzedawcy (w domu klienta, 
na ulicy, na specjalnym pokazie) 
klient ma prawo odstąpienia od 
umowy w ciągu 10 dni bez poda-
wania przyczyny. Oświadczenie 
o odstąpieniu musi być pisem-
ne, dla zachowania terminu wy-
starczy wysłanie listu polecone-
go w terminie 10 dni od zawar-
cia umowy. O tym uprawnieniu 
sprzedawca ma obowiązek po-
wiadomić na piśmie przed za-
warciem umowy. Odstąpienie od 
umowy nie może powodować za-
płaty żadnej kary ani opłaty ma-
nipulacyjnej.
Jeżeli klient odebrał już zakupio-
ny towar to należy go zwrócić 
w stanie nienaruszonym. Najle-
piej zapakować towar w paczkę 
i odesłać przez fi rmę kurierską. 
Przed zapakowaniem proponuję 

wszystko dokładnie sfotografo-
wać. Jeżeli kupujący jeszcze nie 
otrzymał towaru, to najlepiej go 
już w ogóle nie odbierać, odmó-
wić przyjęcia paczki. W ciągu 14 
dni sprzedawca ma obowiązek 
zwrócić pieniądze.
Sprzedawcy stosują różne sztucz-
ki, żeby utrudnić kupującym ko-
rzystanie z prawa odstąpienia. 
Często sprzedawcy namawiają, 
żeby dokonać zakupu „na fi rmę”, 
jeśli nie swoją to choćby krewne-
go lub znajomego, żeby wliczyć 
wydatek w koszty działalności 
gospodarczej i jeszcze odzyskać 
VAT. Absolutnie odradzam takie 
postępowanie. Chodzi tu o po-
zbawienie klienta prawa odstą-
pienia od umowy, bo takiego pra-
wa nie ma osoba, która dokonu-
je zakupu w ramach prowadzonej 
działalności gospodarczej. Poza 
tym wliczanie w koszty działal-
ności gospodarczej prywatnych 
wydatków może spowodować 
odpowiedzialność z kodeksu kar-
nego skarbowego.

Radosław Skwarło
Radca prawny

CO  Z  6-LATKAMI?
Pomysł minister K.Hall, by od roku szkolnego 
2009/2010, wszystkie 6-latki zostały objęte 
obowiązkiem szkolnym, budzi duże kontrowersje. 
Powstał nawet ogólnopolski komitet protestacyjny 
rodziców, który walczy o wycofanie się  z 
planowanej reformy.  Pani minister nie zamierza 
jednak tego zrobić. Udowadnia, że reforma jest 
dobrze przemyślana i przygotowana, a objęcie 
6-latków obowiązkiem szkolnym leży w ich 
interesie. Prześledźmy najważniejsze argumenty 
pani minister:

ZAKUPY OD DOMOKRĄŻCY
Po naszych domach krą-
żą sprzedawcy różnych 
produktów i namawiają 
do ich zakupu podczas 
prezentacji, modne są też 
pokazy organizowane na 
zbiorowych spotkaniach. 
Produkty te są różnej ja-
kości, sprzedawcy oferu-
ją zarówno zwykłe buble 
jaki i markowe, uznane 
na rynku produkty. 
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W piątek 10 października 
br. o godzinie 17.00 roz-
pocznie się spotkanie z pi-
sarzami Marianem Selinem 
i Stanisławem Pestką pod 
nazwą „Północ kontra Po-
łudnie”. Spotkanie odbę-
dzie się w ramach uczest-
nictwa bibliotek powiatu 
wejherowskiego w projek-
cie „Z książką od Kaszub 
do Europy”. Natomiast 

w środę 15 października, 
również o godzinie 17.00 
zostanie otwarty wernisaż 
malarstwa Zbigniewa For-
meli z Redy pod tytułem 
„Wokół nas i przed nami”. 
Zamknięcie ekspozycji na-
stąpi 18 listopada br. Bi-
blioteka mieści się w Bol-
szewie przy ul. Leśnej 35 w 
budynku Samorządowego 
Gimnazjum.               (DD)

Taką rewolucję w szkolnych 
sklepikach szykuje Główny 
Inspektorat Sanitarny. W 
przyszłym roku akcja ma 
być rozszerzona na podsta-
wówki i licea. Niezdrowe 
produkty mają być zastą-
pione przez jogurty, serki, 
owoce, soki i wody mine-
ralne. GIS w akcji wypiera-
nia niezdrowych przekąsek 
ze szkolnych sklepików ma 
wspierać Polska Federacja 
Producentów Żywności. 
Akcja obejmie najpierw 
uczniów z polskich gimna-
zjów. Rewolta GIS to od-
powiedź na plagę otyłości 
wśród polskich uczniów. Z 
danych Instytutu Matki i 
Dziecka wynika, że ponad 
13% młodzieży w wieku 
13–15 lat powinno zrzucić 
wagę. To i tak wynik o po-
łowę lepszy niż we Francji, 
ale na przestrzeni ostatnich 
35 lat liczba otyłych nasto-
latków wzrosła w Polsce 
dziesięciokrotnie.

- Asortyment szkolnych 
sklepików jest zły, dieta 
uczniów wygląda tragicz-
nie – wyjaśnia dr Magda-
lena Białkowska z Insty-
tutu Żywności i Żywie-
nia z Warszawy. - Dawniej 
dzieci na przerwach zaja-
dały owoce, teraz pochła-
niają ogromne ilości jedze-
nia, które nie mają żadnych 
wartości odżywczych tylko 
puste kalorie.
Otyłość powoduje wiele 
schorzeń, w Stanach Zjed-
noczonych co drugi nasto-
latek cierpi na cukrzycę 
spowodowaną objadaniem 
się fast foodami. Dzieci nie 
zdają sobie sprawy, że nie-
winnie wyglądająca paczka 
chipsów to aż 500 kcal, litr 
coli to 450 kcal, a dzienne 
zapotrzebowanie energe-
tyczne dla dzieci od 7 do 
9 roku życia to 2100 kcal. 
Jeśli pomysł GIS wypa-
li, będzie największą tego 
typu akcją w Europie. (DD)

Jak udało nam się dowie-
dzieć, jednym z wykładow-
ców ma być Jacek Cywiń-

ski z PORTY. W całym pro-
cesie pomoc swoją zaofe-
rowało Centrum Handlo-

we Kaszuby, w którego sali 
konferencyjnej będą reali-
zowane zajęcia. - Młodzież 

W ten sposób doceniono 
samorządy, których projek-
ty (w określonych działa-
niach) znalazły się na liście 
rezerwowej i nie przyzna-
no im środków w ramach 
ZPORR, ale wykazały się 
determinacją i pomimo tego 
zrealizowały wcześniej za-
planowane inwestycje. Tak 
było w przypadku budowy 
hali gimnastycznej przy 
ulicy Strzeleckiej, którą po-
wiat wejherowski wybudo-
wał ze środków własnych i 
dotacji Ministerstwa Sportu 
wynoszącej 1,4 mln zło-
tych.
Nadkontraktacja była moż-
liwa ponieważ w skali ca-
łego województwa z rozli-

czeń ZPORR z ostatnich lat 
pozostało 11 mln złotych. 
Warto dodać, że projekt po-
wiatu wejherowskiego  uzy-
skał najwyższą kwotę dofi -
nansowania i jako jedyny 
związany był z rozbudową 
infrastruktury sportowej. 
– Decyzję Zarządu Woje-
wództwa traktujemy jako 
nagrodę za gospodarność i 
konsekwencję w działaniu 
– mówi wicestarosta Grze-
gorz Gaszta. Dostrzeżono 
naszą determinację w dzia-
łaniach na rzecz budowy 
boisk i sal gimnastycznych 
w placówkach oświatowych 
na terenie powiatu. Jeśli na 
przeszkodzie nie staną spra-
wy formalne, związane ze 

WIEDZA NA FAKTACH
W związku z podpisanym 7 października w Wejherowie porozumieniem o współpracy przy nauczaniu 
przedsiębiorczości, uczniowie zespołów szkół ponadgimnazjalnych nr 1, 2 i 3 będą odbywali zajęcia 
z prawdziwymi przedsiębiorcami, którzy poza tym, że radzą sobie z mówieniem, świetnie radzą sobie 
z praktycznym wykorzystywaniem wiedzy do zarabiania pieniędzy.

najlepiej zapamiętuje zaję-
cia, które są przeprowadza-
ne w inny niż konwencjo-
nalny sposób – mówi Ma-
rek Nagórski, prezes zarzą-
du Kaszuby Inwest. W skali 
roku ma się odbyć kilka tego 
typu zajęć. Wśród młodych 
ludzi wzrasta zaintereso-
wanie przedsiębiorczością, 
coraz więcej z nich bierze 
udział w konkursach na naj-
lepsze biznesplany. Nie ma 
w tym nic dziwnego, bo kto 
nie chciałby poznać recepty 
na sukces – Pomogą im go 
osiągnąć zajęcia z doświad-
czonymi przedsiębiorcami – 
mówi Leszek Glaza, prezes 
Regionalnej Izby Przemy-
słowo -Handlowej.     (ŁB)
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Gospodarność nagrodzona
Starosta wejherowski Józef Reszke otrzymał z rąk marszałka Jana Kozłowskiego decyzję Zarządu 
Województwa o przyznaniu kwoty 2,7 mln złotych w ramach tzw. nadkontraktacji Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Województwa Pomorskiego. 

Zanim studenci przekroczy-
li progi uczelni uczestniczy-
li w mszy św., którą w Ko-
legiacie św. Trójcy celebro-
wał ks. arcybiskup Tadeusz 
Gocłowski. W auli gmachu 
wszyscy zgromadzeni od-
śpiewali hymn państwowy, 
po czym nastąpiło otwar-
cie uroczystości przez rek-
tora prof. dr hab. Marcina 
Plińskiego. Immartykulację 
studentów czyli ofi cjalnego 
przyjęcia w grono studen-
tów dokonała prorektor dr 
Krystyna Kmiecik-Baran. 
Dwudziestu pięciu najlep-
szych nowoprzyjętych ża-
ków otrzymało indeksy z 

rąk samego rektora.
- Nasza uczelnia ma już 5 
lat a dziś kształci ponad 700 
studentów na pięciu kierun-
kach studiów stacjonarnych 
i niestacjonarnych oraz po-
dyplomowych – mówił rek-
tor prof. Marcin Pliński. - 
Jako profesor i wychowaw-
ca kilku pokoleń dobrze 
wiem, że wiedza we współ-
czesnym świecie to poten-
cjał nie do przecenienia. Ży-
czę, abyście tę szansę wy-
korzystali w naszej uczelni.
Oprawę muzyczną w tym 
słynne „Gaudeamus Igitur” 
zaśpiewał męski chór Har-
monia a wykład inaugura-

cyjny pt. „Etyka zawodo-
wa – jej współczesne treści 
i funkcje” wygłosił prof. dr 
hab. Ryszard Wiśniewski. 
Nie zabrakło również wy-
stąpień zaproszonych gości 
m.in. wiceministra rolnic-
twa Kazimierza Plocke, sta-
rosty powiatu Józefa Resz-
ke i wiceprezydenta mia-
sta Bogdana Tokłowicza. 
Jak podkreślił rektor ucze-
ni trafną inicjatywą starosty 
jest remont dachu budynku, 
przyznanie przez prezyden-
ta miasta stypendium na-
ukowego dla jednego stu-
denta oraz powołanie przez 
ks. Leszka Jażdżewskiego 

duszpasterstwa akademic-
kiego.
Warto dodać, że Kaszub-
sko-Pomorska Szkoła Wyż-
sza jest uczelnią zawodową 
a jej absolwenci uzyskują 
dyplom ukończenia studiów 
wyższych zawodowych i 
tytuł licencjata. Kształci po-
nad 700 studentów, w tym 
na pierwszym roku 275. Na 
kierunek Ochrona środowi-
ska przyjęto 58 osób, na So-
cjologię – 84, na Zarządza-
nie – 76 i na Pielęgniarstwo 
– 57 osób. W najbliższym 
czasie planowane jest utwo-
rzenie kierunku ekonomicz-
nego.                           (DD)

zmianą wniosku aplikacyj-
nego to ostateczna umowa 
z Zarządem Województwa 
zostanie podpisana w dniu 
31 października, a przyzna-
ną kwotę przeznaczymy na 

budowę kolejnej sali spor-
towej, tym razem na ulicy 
Budowlanych przy Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych 
Nr 3 w Wejherowie.

(ŁB)

Starosta przyjmuje decyzję z rąk marszałka.

Rok akademicki rozpoczęty
Uroczystym odśpiewaniem „Gaudeamus Igitur” zainaugurowano rok akademicki w Kaszubsko-
Pomorskiej Szkole Wyższej przy ulicy Dworcowej w Wejherowie.

Jesienne spotkania
W ramach jesiennych wieczorów Biblioteka 
Publiczna Gminy Wejherowo organizuje cykl 
imprez kulturalnych dla swoich mieszkańców.

Osoba uzdolniona muzycz-
nie i wokalnie powinna być 
dys-pozycyjna, odpowie-
dzialna i punktualna. 
Zainteresowane osoby 
mogą zgłaszać się do ku-

stosza sanktuarium o.Ty-
beriusza Nitkiewicza przy 
ul.Reformatów 19. Bliż-
sze informacje udzielane 
są telefonicznie pod nr 
(058)-672-17-55.       (DD)

Praca dla miłośnika muzyki
Sanktuarium Maryjne przy Klasztorze Ojców Fran-
ciszkanów w Wejherowie pilnie poszukuje kandy-
data lub kandydatki w charakterze organisty. 

Rewolucja 
w szkolnych sklepikach
Wkrótce wiele dzieci zdziwi się widząc asortyment 
w szkolnych sklepikach. Do końca roku z 
gimnazjów mają zniknąć tak niezdrowe łakocie 
jak batoniki, cola i chipsy. Ku uciesze rodziców 
zastąpią je zdrowe serki i jogurty. 

Strony biorące udział w porozumieniu jednoczą się dla dobra uczniów.
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Spoglądając na parafi ę 
NMP Wspomożenia Wier-
nych i analizując jej dzia-
łalność duszpasterską i 
wychowawczą dostrzeże-
my istnienie wielu grup 
i wspólnot. Jedną pośród 
nich jest Liturgiczna Służba 
Ołtarza – czyli ministran-
ci. Można tam znaleźć za-
równo chłopców od 5 roku 
życia, poprzez mlodzież 
szkolną, ojców a nawet po-
nad 80- letnich „dziadków”. 
Właśnie do tej formy służby 
i formacji, w minionych ty-
godniach zachęcał opiekun 
LSO ks. Piotr Przyborski. 
Ciągle są potrzebni chłopcy 
i dorośli, którzy pragną słu-
żyć Chrystusowi podczas 
sprawowania liturgii.
Kim są? Z jakich rodzin 
pochodzą? Co robią na co 
dzień? Na te i wiele innych 
jeszcze pytań odpowiedzie-
li wiernym sami ministranci 
podczas Mszy Świętej w 5 
września o godzinie 12.30. 
Prezentowany pokaz mul-

Ministranci z parafi i NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi zachęcali po Mszach Świętych w minioną niedzielę do wstąpienia w szeregi ich 
wspólnoty. Opiekun ministrantów ks. Piotr Przyborski przygotował nawet w tym celu specjalną prezentację multimedialną.

LITURGICZNA SŁUŻBA

timedialny miał przeko-
nać zebranych w koście-
le, że życie ministranta jest 
piękne. Na ekranie poja-
wiały się fotografi e z róż-
nych wydarzeń, ale nie tyl-
ko związanych z samą służ-
bą przy ołtarzu, a m. in. wa-
kacji, wycieczek, festynów 
czy zawodów sportowych, 
a ministranci komentowa-
li je krótko... zdobywamy 
stopnie, zwiedzamy cieka-
we miejsca, gramy w piłkę, 
startujemy w zawodach, 
jeździmy na wakacje, zdo-
bywamy szczyty, lubimy 
jeść , szukamy mocnych 

wrażeń, lubimy dobrą za-
bawę, lubimy spać, zwie-
dzamy bunkry, podrywamy 
dziewczyny, a nade wszyst-
ko służymy Panu Bogu . 
LSO to jest męska rzecz. 
- Zapraszamy do wspólno-
ty wszystkich chętnych – 
mówi ks. Piotr, - no może ta 
dolna, którą określiłbym na 
5. lat. Chciałbym podkre-
ślić, że poza wymieniony-
mi już wyżej korzyściami 
z przynależności do wspól-
noty jest jeszcze jedna bar-
dzo ważna, a mianowicie 
wychowanie w duchu idei 
Św. Jana Bosko.   (XP, ajg)Fo
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Festyn odbywa się pod 
koniec września w obrę-
bie kaszubskiej zagrody 
w której odrestaurowano 
wielopokoleniową chatę 
odgrodzoną od części go-
spodarczej ogrodem kwia-
towym. Wyposażenie cha-
ty stanowią obiekty muze-
alne będące przykładowy-
mi sprzętami mieszkalny-
mi oraz gospodarskimi z 

końca XIX i początku XX 
w. W najbliższym sąsiedz-
twie chaty znajdują się ka-
mienna piwnica (kula) do 
przechowywania płodów 
rolnych, studnėia z wy-
ciągiem kołowrotowym , 
piec chlebowy, królikarnia 
oraz warzywniak. W sto-
dole znajduje się stała eks-
pozycja poświecona histo-
rii pszczelarstwa pomor-
skiego oraz wystawa daw-
nych maszyn rolniczych. 

W skład skansenu wcho-
dzi również wielofunkcyj-
na obora w której ekspono-
wane są sprzęty związane z 
hodowlą zwierząt ptactwa 
domowego. W pomiesz-
czeniu dawnego chlewi-
ska znajduje się warsztat 
obróbki drewna z bogatą 
kolekcją narzędzi stolar-
sko-ciesielskich. Do obory 
została dobudowana wo-
zownia, gdzie swoje miej-
sce znalazły bryczki oraz 

Kaszëbsczi pszczolnik w Nadolu
Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy, oraz skansen w Nadolu jest organizatorem tradycyjnego festynu Kaszëbsczi Pszczolnik, na 
którym można nabyć różnorodne produkty pszczelarskie.

większy sprzęt rolniczy. W 
położonej w pobliżu brze-
gu jeziora części skanse-
nu zrekonstruowane zosta-
ło gospodarstwo rybackie 
z wędzarnią ryb. W obrębie 
skansenu zrekonstruowa-
na została dawna, muro-
wana remiza i wóz strażac-
ki z ręczną pompą. Bezpo-
średnio do terenu skanse-
nu przylega wiejski plac 
rekreacyjny oraz przystań 
rybacka. W trakcie festy-
nu pszczelarskiego można 
degustować i zakupić róż-
ne gatunki rodzimego mio-
du oraz regionalne wyroby 
spożywcze. Na tegorocz-
nym festynie niecodzienną 
ofertę przygotowali słucha-
cze WZSP im. Z. Kietura-
kisa z Wejherowa. W izbie 
gburskiej chaty, pod bacz-
nym okiem dyrektor Ewe-
liny Lulinskiej-Kuklik, kie-
rownika szkolenia prak-
tycznego Beaty Kącickiej 
oraz nauczycieli medyka 
Beaty Pałuckiej, Ewy Ho-
lak, Barbary Michlak i Mar-
cina Kaszyńskiego, można 
było skorzystać z zabiegów 
terapeutycznych poprawia-
jących ogólne samopoczu-

cie podczas tak zwanego 
konchowania uszu, za po-
mocą specjalnych długich 
woskowo – ziołowych 
świec. Słuchacze medyka 
zaprezentowali tagże wła-
sne prace manualne wyko-
nywane w ramach terapii 
zajęciowej oraz praktyczne 
umiejętności masażu dło-
ni i pomiaru ciśnienia. Na 
pszczelarskiej biesiadzie 
była okazja do degustacji 
domowych wypieków. Nie 
zabrakło kaszubskich ak-
centów, znane „Kaszëbści 
nute” zaśpiewał regional-
ny zespół Nadolanie. Dy-
rektor Muzeum Mirosław 

Kuklik zaprasza dzieci i 
młodzież na interaktyw-
ne zajęcia muzealne, za-
bawy edukacyjne i zaję-
cia warsztatowe „Spotka-
nia z etnografi ą”, które po 
wcześniejszym zgłoszeniu 
prowadzone są na terenie 
skansenu w Nadolu. Pod-
czas warsztatów odbywa 
się również pokaz piecze-
nia chleba w specjalnych 
piecach chlebowych, połą-
czony z degustacją. W trak-
cie zajęć połączonych z za-
bawą i konkursami uczest-
nicy mają okazję do prak-
tycznego poznania kultury 
Kaszub Północnych.

Degustacja miodu z pasieki E.J. Bargańskich z Barłomina. 

Konchowanie  skutecznie oczyszcza uszy i poprawia ogólne samopoczucie.

FRANCISZEK 
SYCHOWSKI
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REKLAMA

Na mszę św. koncelebro-
waną przez licznych kapła-
nów pod przewodnictwem 
bp. Zygmunta Pawłowi-
cza przybyło tysiące wier-
nych, m. in. przedstawiciele 
władz państwowych, parla-
mentarzyści RP, władze sa-
morządowe, wojsko, kom-
batanci, policja, straż po-
żarna, lokalne stowarzysze-
ni, siostry zakonne, nauczy-
ciele, katecheci, młodzież 
szkolna z trójmiejskich oraz 
okolicznych gmin. Z para-
fi i p.w. Chrystusa Króla do 
grobów pomordowanych 
w piaśnickich lasach wy-
ruszyła grupa pielgrzymów 
rozważając po drodze ta-
jemnice modlitwy różańco-
wej wpisane w życie bło-
gosławionej siostry Alicji. 
Uczniowie z Gimnazjum 
Samorządowego z Bolsze-
wa przygotowali patriotycz-
no-religijne nabożeństwo 
oczekiwania. Przed mszą 
świętą Wójt gminy Wejhe-
rowo Jerzy Kepka, głów-
ny organizator uroczystości 
podkreślił szczególne zna-
czenie męczeńskiej śmierci 
pomordowanych w historii 
ziemi kaszubskiej. List „Pa-
mięci o pomordowanych” 
premiera rządu RP Donal-
da Tuska, odczytał wicemi-
nister Kazimierz Plocke. Po 
ceremoniale wojskowym, 
apelu poległych i uroczy-
stej salwie honorowej na-
stąpiło składanie wiązanek 
kwiatów. W homilii ks. bp. 
Zygmunt Pawłowicz nawią-
zał do ewangelicznej przy-
powieści o winnicy. – Ko-
ściół, mówił biskup senior, 
jest jak ten ewangeliczny 
szczep winny. Pan Jezus 
mówiąc nam o winnicy mó-
wił w kontekście tajemni-
cy śmierci na krzyżu. Chry-
stus ukrzyżowany pozostał 
ze swoim ludem, jest i żyje, 
uświęca, prowadzi i przed-
stawia postać oraz kształt 
prawdziwego człowieczeń-
stwa. Jego obecność i Mi-
łość w postaci Euchary-
stii może być w każdym z 
nas. Męczennicy piaśnic-
kich lasów szli drogą krzy-
ża. Musieli się zjednoczyć 
w tej męczeńskiej śmierci 
z Chrystusem ukrzyżowa-
nym. Tysiące naszych mę-
czenników oddało tu życie 
za Kościół, ojczyznę i rodzi-
nę. Myśląc dzisiaj o ojczyź-

Przed wojną w 1937 roku 
przybył do Rumi pierwszy 
salezjanin ks. Jan Kasprzyk, 
z zamiarem założenia pla-
cówki młodzieżowej. Za-
miar okazał się bardzo wiel-
ki, przerastający siły jedne-
go człowieka. Dlatego od 
samego początku gromadził 
przy sobie ludzi świeckich, 
którzy czuli w sercu potrze-
bę poszerzania idei Ks. Bo-
sko. Postanowił założyć w 
Rumi, istniejące już w Pol-
sce, Stowarzyszenie Współ-
pracowników Salezjańskich 
(SWS) - przedtem nazywane 
Pobożny Związek Pomocni-
ków Salezjańskich. Miesz-
kańcy Rumi bardzo ochotnie 
garnęli się do współpracy z 
Ks. Janem. Jednym z pierw-
szych Współpracowników 
był pan Alfons Retur, który 
wspomógł starania Ks. Jana 
ofi arowując drewno na bu-

ROK MĘCZENNIKÓW 
PIAŚNICKICH 
Tegoroczne uroczystości patriotyczno-religijne za pomordowanych 
męczenników w lasach piaśnickich i ku czci błogosławionej siostry Alicji 
Kotowskiej miały szczególną oprawę. 

nie pragniemy by tę ojczy-
znę wypełniali ludzie szla-
chetni, godnie spełniający 
swoje obowiązki rządowe, 
samorządowe, wojskowe, 
szkolne i rodzinne. Źró-
dłem tych patriotycznych 
wartości jest Jezus Chry-
stus. Pan Jezus w Kościele 
jest wśród nas w Euchary-
stii. Pozostań z nami Panie 
a my z Tobą, modlił się na 
zakończenie homilii biskup 
senior. Po Eucharystii ks. 

prałat Daniel Nowak po-
dziękował wszystkim wier-
nym i współorganizatorom 
uroczystości Roku Piaśnic-
kiego. Zapowiedział, że ce-
lem Stowarzyszenia Ro-
dzina Piaśnicka w 70-lecie 
zbrodni hitlerowskiej w la-
sach piaśnickich jest m.in. 
budowa Bramy Paiśnickiej 
na Placu Grunwaldzkim w 
Wejherowie symbolizują-
cej męczeńską śmierć ty-
sięcy patriotów. 

FRANCISZEK 
SYCHOWSKI

Mszy św. w leśnej kaplicy przewodniczył ks. bp. Z. Pawłowicz.

W uroczystościach wzięli udział m. in. przedstawiciele rządu, parlamen-
tu, władz samorządowych, wojska i organizacji społecznych.

Homilię wygłosił ks. bp. Zygmunt Pawłowicz.

Delegatka z Rumi
W stolicy Chorwacji Zagrzebiu, odbył się na początku października Kongres 
Regionalny Współpracowników Salezjańskich regionu centralnej i wschod-
niej Europy. Polska delegacja liczyła 19 uczestników. Podczas kongresu 
wybrano nowego delegata regionu, została nim pani Helena Jankowska z 
Rumi ze wspólnoty przy parafi i NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi. 

dowę kaplicy. Nie zachowa-
ły się niestety żadne doku-
menty z okresu wojennego 
działalności Stowarzysze-
nia Współpracowników Sa-
lezjańskich w Rumi.
W 1957 roku ks. biskup Ka-
zimierz Kowalski erygował 
parafi ę p. w. Matki Boskiej 
Wspomożenia Wiernych 
wydzieloną z parafi i p. w. 
św. Krzyża. Współpracow-
nicy Salezjańscy nadal dzia-
łali przy budowie nowo po-
wstałej parafi i. Rok 1975, to 
rok szczególnego ożywie-
nia działalności Pomocni-
ków. Stało się tak dzięki ks. 
Władysławowi Kobusowi i 
współpracującemu z nim ks. 
Delegatowi Józefowi Kró-
lowi. Działalność tej grupy 
postanowiono oprzeć na no-
wych zasadach i nowym re-
gulaminie. Dopiero od tego 
momentu jest prowadzona 
kronika z życia Pomocni-
ków Salezjańskich. 
W ciągu ponad półwiecza 
powojennej działalności w 
Rumi Współpracownicy Sa-
lezjańscy nie tylko czynnie 
uczestniczą przy budowie, 
ale podejmują niezliczone 
już dzisiaj akcje pomocy. 
Wymienić trzeba by przede 
wszystkim wysyłkę paczek 
na misje działające w Afry-
ce, Ameryce Południowej 
czy Azji (znaczki, różne-
go rodzaju sprzętu - rowe-
ry, maszyn do szycia, a tak-
że ofi ar pieniężnych). Wiel-

ką akcję pomocy najbardziej 
potrzebującym w Rumi zor-
ganizowano podczas Stanu 
Wojennego. WS podejmują 
wiele akcji takich jak wy-
syłanie listów do chorych 
z parafi i, pomoc przy orga-
nizacji wypoczynku letnie-
go dla dzieci i młodzieży, 
dekoracje kościoła podczas 
wielu uroczystości, organi-
zację pielgrzymek, wycie-
czek, parafi alnych festynów 
z okazji parafi alnych odpu-
stów i wielu innych wyda-
rzeń w parafi i. Nieocenio-
ny jest z pewnością wkład 
w Stowarzyszenia w krze-
wienie idei założyciela Ks. 
Bosko.
15 września 2008 r. Salezja-
nie Współpracownicy roz-
poczęli Mszą Świętą nowy 
rok pracy. Odprawił ją De-
legat – ks. Jan Oleksiuk. W 
czasie homilii powiedział, 
że „nie przypadkiem rozpo-
czynamy rok pracy w dzień 
wspomnienia Matki Bożej”. 
Ks. Bosko wszystko co ro-
bił powierzał Matce Boże. 
My też możemy tak czy-
nić, wzorując się na naszym 
świętym założycielu.
Współpracownicy Salezja-
nie zapraszają na swoje spo-
tkania. Wszelkie informacje 
u Krystyny Klorek na fur-
cie Domu Zakonnego pa-
rafi i NMP Wspomożenia 
Wiernych od poniedziałku 
do piątku w godz. 14.30 – 
20.00. Tel. 0-58/671-01-11.

Helena Jankowska nowym delega-
tem Regionu  Centralnej i Wschod-
niej Europy.

ANDRZEJ
 J. GOJKE
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Pierwszy set zaczął się ko-
rzystnie dla gospodyń i już 
na rozpoczęcie punkt zdo-
była Iza Hohn, jednak póź-
niej losy tej partii potoczy-
ły się nie po myśli siatkarek 
TPS-u. Mimo, że prowa-
dziły one w tym okresie gry 
różnicą aż siedmiu punk-
tów, ostatecznie przegrały 
tego seta 15:25. Do drugiej 
odsłony rumianki przystą-
piły skoncentrowane i na 
rezultat nie trzeba było dłu-
go czekać.  Zawodniczki z 
Rumi  po zaciętej walce za-
kończonej wynikiem 25:23 
na korzyść gospodyń do-
prowadziły do stanu 1:1 
w setach. Trzecia odsłona 
była popisem skuteczności 
Kingi Kasprzak i jej kole-
żanek. Siatkarki ze Szcze-
cina zdołały zdobyć w tym 
secie 16 punktów i gospo-
dynie objęły prowadzenie 
2:1. Czwarta osłona tego 
meczu miała dramatyczny 
przebieg, bowiem szcze-
cinianki zaczęły odrabiać 

straty. Kibice przy stanie 
17:17 mieli jeszcze nadzie-
ję, że ta partia zakończy się 
wygraną rumianek w tym 
spotkaniu. Jednak tak się 
nie stało i mimo 2 kolej-
nych punktów zdobytych 
przez Kingę Kasprzak na 
21:23 i 22:23 gospodynie 
przegrały tą odsłonę 22:25. 
Najbardziej emocjonujący 
był tie-break kiedy to, cała 
publiczność na stojąco do-
pingowała rumskie siatkar-
ki. Przy remisie 7:7 pod-
opieczne trenera Skrobec-
kiego zaczęły dominować 
na boisku i za sprawą libero 
Michaliny Jagodzińskiej, 
której ofi arne interwencje 
w obronie niejednokrotnie 
uchroniły siatkarki TPS-u 
od utraty kolejnych punk-
tów. Gospodynie kontro-
lowały wynik i wypunkto-
wały aż trzy razy pod rząd 
szczecinianki, a Ola The-
is zdobyła dla swojego ze-
społu  znaczący punkt na 
13:10. Ostatecznie ku zado-

W składzie Orkana wystą-
piło kilku piłkarzy z pierw-
szego składu, ale mimo to 
gospodarze mieli duże pro-
blemy z pokonaniem ekipy 
gości . Gdy sędzia główny 
Paweł Małecki rozpoczął 
te zawody jeszcze nikt z za-
wodników obydwu drużyn, 
oraz kibiców zebranych na 
trybunach nie spodziewał 
się aż takiego wachlarzu 
żółtych kartek, którymi arbi-

ter główny bez zastanowie-
nia obdarzył piłkarzy. Wtó-
rowali mu w tym sędziowie 
na liniach i ich decyzje na 
temat interpretacji przepi-
sów dawały dużo do życze-
nia. Mecz rozpoczął się bar-
dzo korzystnie dla ORKA-
NA II już w 15 minucie po 
strzale Marco Kolanowskie-
go i po rykoszecie jednego z 
obrońców gości piłka wpa-
dła do bramki Polonii.  Pił-

TPS RUMIA POKONAŁ 
PIASTA SZCZECIN 3:2 
Licznie zgromadzeni kibice w rumskiej hali nawet w swoich najśmielszych snach takiego scenariusza 
nie przewidywali. Siatkarki TPS-u po zaciętej walce pokonały jedną z najsilniejszych drużyn w tej 
lidze Piasta Szczecin 3:2. Stało się tak dzięki nieustępliwości i determinacji zawodniczek z Rumi oraz 
umiejętnościom trenera Skrobeckiego, który w odpowiednim momencie dokonywał zmian, a gorący 
doping miejscowych kibiców miał duży wpływ na wynik tych zawodów.

woleniu kibiców TPS Ru-
mia i naszych zawodniczek 
tego seta rumianki wygrały 
15:10 a cały mecz skończył 
się szczęśliwym zwycię-
stwem rumianek 3:2. 

TPS Rumia: Theis, Jeromin, 
Jaroszewicz, Kasprzak, Ja-
godzińska, Zygmuntowicz, 
Biernatek, Hohn, Kocem-
ba. 

(APAT)

Rezerwy Orkana Rumia na  PLUS
Po ostatnio przegranym meczu z Sokołem Boże Pole Wlk. 0:2, bezbramkowym remisem u siebie z 
Motławą Suchy Dąb i przegranej z Atlasem w Goręczyno 4:1 na wyjeździe nareszcie nasi zawodnicy 
zdobyli komplet punktów pokonując Polonię Gdańsk 2:1. 

karze Polonii Gdańsk nie 
kapitulowali i kilkukrot-
nie zanosiło się na zdoby-
cie kontaktowego gola. Jed-
nak pod koniec 1 połowy 
Luliński dwukrotnie wyko-
nywał rzuty rożne i te dwa 
stałe fragmenty gry wniosły 
sporo zamieszania w polu 
bramkowym gości. W pią-
tej minucie drugiej poło-
wy nasi obrońcy zawiedli i 
Mariusz Marszeniuk dopro-
wadza do wyrównania. Go-
ście jeszcze niejednokrotnie 
przedzierali się przez dziu-
rawą obronę gospodarzy i 
dwukrotnie zawodnik go-
ści  Olbryś zagroził bramce 
Dudy. W 75  minucie spo-
tkania trener rumian Jacek 
Stawiasz decyduje się na 
zmianę i za  Ciechomskiego 
wprowadza Olszewskiego. 

Ta zmiana bardzo ożywiła 
grę naszej drużyny i nowo 
wprowadzony zawodnik 
zdobywa drugą bramkę i jak 
się okazało ten gol rozstrzy-
gnął wynik zawodów. Or-
kan II jeszcze niejednokrot-
nie przeważał w tym meczu  
min. Dawidowi Pomorskie-
mu nie udało się przelobo-
wać bramkarza gości, i jego 
atomowy strzał odbił się od 
poprzeczki bramkarza go-
ści. W końcówce spotkania 
Mariusz Kwidziński urato-
wał Adama Dudę z opresji. 
Skład Orkana II : Duda, 
Ciechomski (Olszewski), 
Czerwiński, Twaróg, Boja-
runiec, Siemaszko, Pomor-
ski, Kolanowski (Brzeski) , 
Bochentyn, Gronowski, Lu-
liński (Kwidziński).  

 (APAT)

Kolejna edycja Młodzieżo-
wych Turniejów Piłki Noż-
nej w ramach kampanii Za-
chowaj Trzeźwy Umysł  
odbyła się w Hali Widowi-
skowo-Sportowej w Luzi-
nie. Tym razem na starcie 

stanęło 15 nieformalnych 
drużyn z terenu Gminy Lu-
zino oraz Lęborka i Rumii, 
czyli w sportowej rywali-
zacji uczestniczyło ponad 
120 zawodników. Zespo-
ły zostały podzielone na 

5 grup i już w nich zaczę-
ła się zacięta rywalizacja o 
wyjście z grupy. W tej fazie 
rozgrywek najlepsze wra-
żenie sprawiał zespół Ro-
bex-Zatorze Lębork, który 
znalazł swoich pogromców 

dopiero w półfi nale.  Finał 
turnieju był już wewnętrz-
ną sprawą drużyn z Kębło-
wa, w którym lepszym ze-
społem okazali się Włatcy 
Much.  

(PK)

Włatcy Much najlepsi w Luzinie

W każdą z czterech kwart 
meczu drużyna z Lęczyc 
wygrywała. Od pierwszych 
minut meczu zawodnicy 
trenera Jacka Bagneckiego 
kontrolowali przebieg spo-
tkania. Najwięcej punktów 
dla drużyny UKSu Łęczy-
ce zdobyli- 20 Łukasz Nie-
leszczuk, 16 Łukasz Ziem-
niewicz, 13 Marcin Niko-
nowicz, 11 Jakub Bogusz, 6 
Paweł Strychalski, po 4 Mi-

chał Grzelak oraz Krzysz-
tof Marchewka natomiast 
Krzysztof Mudlaf, Bar-
tłomiej Bichopwski, Mar-
cin Wilk i Piotr Różański 
zdobyli po 2 punkty, a Ar-
tur Firgolski 0. Na kolejne 
spotkanie o mistrzostwo II 
ligi zapraszamy do Łęczyc 
11.01.2008 na godz. 18:00. 
Zawodnicy trenera Bagnec-
kiego zagrają z drużyną KS 
Rosa Start Radom.    (PiR)

Niezłe wyniki uzyskali za-
wodnicy P&P START Wej-
herowo, którzy dwukrotnie 
zwyciężyli i raz przegra-
li. Po trzech meczach dru-
żyna P&P Start zajmuje 
czwarta pozycje w III lidze. 
Wejherowianie, trenowani 

przez Zbigniewa Bautem-
bacha, wystąpili w swoich 
meczach w następującym 
składzie:Tomasz Groenke, 
Adam Śledziński, Mateusz 
Lange, Maciej Bieniasz-
Krzywiec i Tadeusz Miru-
szewski.                      (LL)                                                         

Mecz rozpoczął się fatal-
nie dla gospodarzy. Zatoka 
szybko przejęła inicjatywę 
i po kilku minutach prowa-
dziła 1:0. Luzino próbowa-
ło odpowiedzieć wyrównu-
jącą bramką, lecz obrońcy 
gości raz po raz łapali za-
wodników GOSRiT-u na 
spalonym. W końcu udało 
się gospodarzom wyrównać 
na 1:1 po bramce dobrze 
grającego Sylwestra Leyk, 
ale po błędach bramkarza 
Luzina Pawła Wełnińskie-
go Zatoka objęła prowa-
dzenie na 3:1, a do prze-
rwy było już 4:1. Po prze-
rwie Luzino zagrało lepiej, 
ale wystarczyło to tylko 
na zdobycie drugiej bram-
ki przez Sylwestra Leyk, a 
w końcówce meczu Zato-
ka dobiła jeszcze gospoda-
rzy, zasłużenie wygrywa-
jąc 6:2. Zresztą przyjezdni 
grali w tym meczu zdecy-

dowanie lepiej,  przepro-
wadzali składniejsze akcje, 
stosowali „pressing” na ca-
łym boisku i łapali na „off-
side” napastników GOSRi-
T-u. Widać było, że Zatoka 
jest drużyną bardziej do-
świadczoną, w końcu grała 
w pomorskiej lidze junio-
rów, a młodym piłkarzom z 
Luzina została jeszcze cięż-
ka praca nad poprawą gry i 
stabilizacji formy, no i re-
wanż w Pucku na wiosnę.
Skład gospodarzy: Paweł 
Wełniński - Leyk Maciej, 
Kędziora Mikołaj, Mała-
szycki Nikodem, Gruba 
Kamil, Miotke Mateusz - 
Korosacki Maciej, Wen-
ta Kamil, Gleński Domi-
nik - Leyk Sylwester, Sten-
ka Dawid. Wprowadzeni 
do gry rezerwowi: Tobiaski 
Jakub, Mienik Adrian, We-
nsierski Adrian, Bruc Seba-
stian i Drabik Jakub.   (TJ)

W miniony weekend odbyła się 13kolejka  Ligi Sołeckiej 
Gminy Luzino. Na czele po zwycięstwie 4:1 z Sychowem 
umocnił się zespół Zelewa, prowadzony przez  Witolda 
Dąbrowskiego pewnie zmierza po zwycięstwo w całej 
lidze. Wyniki ostatniej kolejki:
Wyszecino – Kębłowo 4:0; Zelewo – Sychowo 4:1; Luzino 
– Tępcz 4:3;Kochanowo – Milwino 4:0                     (PK)

Nieudany występ 
GOSRiT Luzino
Przerwana została seria zwycięstw juniorów GO-
SRiT Luzino 95/96. W meczu 6 kolejki przegrali 
u siebie z Zatoką Tent Puck 2:6. Była to dopie-
ro druga porażka debiutujących w rozgrywkach 
młodych Luzinian. 

Wygrana UKS Łęczyce
Drużyna UKS Łęczyce w sowim drugim meczu 
o mistrzostwo II ligi koszykówki męskiej wygrali 
na wyjeździe z drużyną Księżak Łowicz 82:63 
(24:17,17:11,15:13,26:22).

Zwycięstwa i porażka Startu
Tenisiści stołowi, występujący w III lidze, rozegrali 
już trzy serie spotkań. 

Luzińska liga sołecka
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OGŁOSZENIA DROBNE:

- SPRZEDAM MIESZKANIE, Rumia  centrum, 38 m2, 2 
pokoje, trzecie piętro, budynek ocieplony i monitorowany, 
winda, księga wieczysta. Tel. 0504 619 090.
- WYNAJMĘ LOKAL 42 m2 na biuro i gabinet tel. 058 
672 45 21
- WYNAJMĘ DZIAŁKĘ o pow. 800 m2 w Luzinie, przy 
dworcu PKP, niezagospodarowana, na min. 10 lat, tel. 058 
678 04 17
- DOM Z BALA 100 m2 , Działka 800 m2  Kębłowo. Tel. 
506 077 985, 501 555 819
- SPRZEDAM MIESZKANIE W SIERAKOWI-
CACH, 3 pokoje, spółdzielcze wł.zadbane 62m2, parter. 
Tel.698231462
- WYNAJMĘ POWIERZCHNIĘ USŁUGOWĄ, 1 pię-
tro, 320 m2,  na siłownię, fi ttnes klub, hurtownię (centrum 
Wejherowa) tel. 602 372 519
- WYNAJMĘ POKÓJ W SOPOCIE, z używalnością 
kuchni i łazienki, cena 400 zł za miesiąc tel. 551 50 05
- ZAMIENIĘ MIESZKANIE 20,60 m2 na podobne w 
bloku, tel. 698 057 001
- M 4, pierwsze piętro, super punkt, słoneczne, ładny 
układ, przytulne - tel. 058 679 36 56
- SPRZEDAM MIESZKANIE, 2 POKOJE, 43 m2 (os. 
1000-lecia) po remoncie - 225 tys. zł tel. 500 174 227
- ZAMIENIĘ M3 (46, 23 m2 ) Os. Chopina, osobno kuch-
nia, łazienka, w-c, spół-lokat. na dwa mieszkania 886 
507 605
- 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/KAWALER-
KI 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 zamiesz-
kania 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 pomieszczenia 
biurowo-mieszkalne. Działka ogrodzona , utwardzona o 
łacznej powierzchni 800m/kw. tel 698 093 344
- LUZINO. Działka  3250 m2 na granicy Luzina i 
Robakowa, 120m od asfaltowej drogi powiatowej, 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, zaradny, 
bez nałogów, wierzący, nieprzeciętny, pozna panią do 31 
lat tel. 0605 574 971
- WOLNY 34 LATA POZNA PANIĄ z Wejherowa lub 
okolic, tel. 721 623 974
- AS, lat 40, miły, sympatyczny, szczery, młody duchem i 
ciałem, ceniący szczerość. Pozna Panią do 35 lat, szczupłą, 
miłą, sympatyczną, tel. 513 602 403
- KAWALER, 27 lat, 178 cm wzrostu, przystojny, zaradny, 
pozna Panią do 30 lat, miłą, tel. 667 156 830
- WOLNY, 52 lata, pozna miłą Panią w wieku stosownym, 
z okolic Redy, Rumi, tel. 506 841 925
- WDOWA, pozna pana w wieku 55-60 lat, bez nałogów, 
religijnego, zmotoryzowanego Na smsy nie odpowiadam, 
tel. 696 387 143
- WOLNA, 50 lat, niezależna, pozna miłego, wolnego, 
zmotoryzowanego pana z Wejherowa lub okolic tel. 507 
486 424 w stosownym wieku
- PANNA, 32 lata, pozna kawalera pracującego, 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 po-
dobnym 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
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-

NIERUCHOMOŚCI

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 nie-
mowlaka, pokrowiec na nóżki, pokrowiec przeciwdeszczo-
wy, 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 DOBRYM 
STANIE I PRALKĘ AUTOMATYCZNĄ, tel. 058 672 
68 60
- OKNA SKRZYNKOWE I SAME SKRZYDŁA więk-
szą ilość z demontażu w dobrym stanie tanio sprzedam.  
tel. 509 575 862
- SPRZEDAM ROWER GÓRSKI z amortyzatorami i 

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 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 niezagospodarowaną 
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 MIKROFALOWĄ 
na chodzie. Najlepiej z terenu Wejherowa tel. 0501 834 
279
- SPRZEDAM 4 ALUFELGI, rozstaw 4x100, ET 38, 
7Jx15H2 8 - ramienne, razem z oponami 195/50/15 
komplet 1200 zł, tel. 664 929 923
- SPRZEDAM, okazyjnie chłodziarko-zamrażarkę-
,posiada 2 niezależne agregaty,kompletna, jedynie 
uszkodzony regulator temperatury chłodziarki, cena 150 
zł tel.0600243070
- ODDAM w dobre ręce udomowionego rudego kota. 
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, komplet-
na 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: Samiec 
- czarny pręgowany z białym krawatem oraz suczka 
beżowa. Proszę o pomoc w odnalezieniu. Czeka nagroda. 
tel. 0515 122 203
- SPRZEDAM WÓZEK, spacerówka nowa, składana, 
granat, tel. 696 417 080
- KOŁDRA-PLED,Wym.160x200 - Materac rehabilita-
cyjny z wełny 200x90 Grubość 5cm - Poduszka wełniana 
70x40 Całość dwukolorowe - jedna strona 100% lamy w 
kolorze brązowym - druga strona 100% wełny australij-
skiej 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
- SPRZEDAM BIURKO pod komputer, kolor jasny, 
półka na klawiaturę i boczna tel. 660 708 062
- SPRZEDAM dwie kurtki motocyklowe, czarną 100 zł i 
granatową 130 zł oraz spodnie te. 511 485 822
- ODDAM MAŁEGO KOTKA tel. 058 677 01 50

PRACA

MOTORYZACJA

TOWARZYSKIE

INNE

- PRZYJMĘ meble kuchenne 
tel. 601 216 418

Sprzedam bliźniaka 

w Kąpinie 
tel. 601 225 294

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.

PELEN ZAKRES USŁUG

ELEKTRYCZNYCH
Zasilanie placu budowy, 

instalacje wewnętrzne, alarmy, 
telefony, telewizja.

tel. 502 123 672
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06:00     Kawa czy herbata?
07:50     Leksykon PRL
08:00     Wiadomości
08:15     Kwadrans po ósmej
08:35     Małgosia i buciki 
 - serial anim.
09:00     Moliki książkowe 
 - magazyn
09:15     ZOO bez tajemnic 
 - cykl dok.
09:25     Ranczo pod Zieloną 
 Siódemką - serial kom
10:00     Moda na sukces - serial 
10:50     Psi psycholog - telenowela
11:15     Celownik - magazyn
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes - magazyn
12:20     Gdzie przyszłość prze- 
 szłości...
12:40     Plebania - telenowela
13:05     Klan - telenowela 
13:35     Jaka to melodia?
14:00     Telewizja na celowniku  
 bezpieki
15:00     Wiadomości, Pogoda
15:15     Mamy MAMY - talk show
16:05     Moda na sukces - serial
17:00     Teleexpress
17:20     Celownik - magazyn
17:30     Klan - telenowela
18:00     Jaka to melodia? 
18:30     Plebania - telenowela 
18:55     300 % normy - teleturniej
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości 
20:20     Rzym - serial, USA
21:25     Gloria - fi lm, USA 1999
23:25     Utalentowany Ripley - fi lm, 
01:50    Rozgrywki - serial 

06:00     W labiryncie 
 - serial
06:55     Telezakupy
07:15     Niezwykły świat natury 
07:40     Przygody Goździka Ogrodnika 
 - serial 
08:00     Pytanie na śniadanie
10:15     M jak miłość 
 - serial 
11:10     Wodospad Grizzly 
 - fi lm, Kanada
12:45     Dolina Kreatywna 
 - co słychać?
12:50     Wojciech Cejrowski- boso przez  
 świat - cykl reportaży
13:25     Ulica lemurów 
 - serial dokumentalny
13:55     Everwood 
 - serial obyczajowy
14:55     Dla niesłyszących - Czas honoru 
15:55     Szansa na Sukces 
 - 15 urodziny
16:55     Bulionerzy 
 - serial komediowy 
17:30     Dzięki Bogu już piątek! - magazyn
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:05     Dzieciaki górą - teleturniej
19:55     Gwiazdy tańczą na lodzie 
 - widowisko rozrywkowe
22:35     Mr Jones 
 - dramat, USA `93
00:30     Panorama
00:45     Czas honoru 
 - felieton
00:50     Ostatni skok 
 - fi lm sensacyjny, USA `97
02:35     Dzięki Bogu już piątek!
03:05     Zakończenie dnia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05.00     creZer Sport:eX
05.20     Gram.Tv
05.45     Muzyczne listy 
 – magazyn muzyczny 
06.55     TV Market
07.30     Kasa Na Bank 
 – program interaktywny
08.30     Melrose Place serial 
09.30     Idiotki nie idą do nieba
10.30     mała Czarna 
 - program
11.30     Idiotki nie idą do nieba
12.30     Lalola
13.30     Gram.Tv
14.00     Wygraj fortunę
15.00     Melrose Place
16.00     Bogaci i przegrani 
 - serial dokumentalny 
16.30     Zakochane gwiazdy 
17.00     mała Czarna
18.00     Wielkie Happy Hour 
19.00     KŁAMCZUCH – program   
 Krzysztofa  Ibisza, program  
 rozrywkowy, Polska
20.00     Włatcy Móch 
 - serial animowany 
20.30     Selekcja  
21.05     Geneza  serial sensacyjny, 
 Hiszpania 2006
22.15     KŁAMCZUCH 
23.15     Oczekiwana zamiana miejsc - fi lm
01.05     Selekcja 
01.35     Lalola
02.35     Wydarzenia, Sport, Pogoda   
03.10     Muzyczne listy 
04.00     Sztukateria 
04.25     Bryan Ferry – Dylanesque 
 - koncert 
05.15     Zakończenie programu

05:15     Wstawaj! Gramy!, odc.674
06:00     Żar młodości, odc.30
07:00     TV Market
07:15     Wielka Wygrana, odc.350
08:00     Poranek z POLSAT NEWS
09:00     Ranking Gwiazd, odc.9
09:30     Ranking Gwiazd, odc.10
10:00     Rodzina zastępcza, odc.186
11:00     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.79
11:30     Na kocią łapę, odc.11
12:00     Sue Thomas: Słyszące oczy FBI,  
 odc.8
13:00     Fabryka gwiazd, odc.14
14:00     Pierwsza miłość, odc.765
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.80
15:15     Świat według Bundych
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.1193
16:30     Tylko miłość, odc.44
17:30     Fabryka gwiazd, odc.15
18:00     Pierwsza miłość, odc.766
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Na kocią łapę, odc.12
20:00     Fabryka gwiazd, odc.4
22:00     Studio Lotto
22:05     Gothika - fascynujący thriller  
 psychologiczny w reżyserii  
 Matthieu Kassovitza   
 („Nienawiść”, „Purpurowe  
 rzeki”) z gwiazdorską obsadą:  
 Halle Berry, Robert Downey Jr.,  
 Penelope Cruz. 
00:10     Memento
02:35     Zakazana kamera, odc.191
04:35     Nocne randki

05:05     Uwaga! - magzyn
05:25     Telesklep
06:25     Fabryka Gry 
 - pr. interaktywny
08:00     Na Wspólnej - serial
08:30     Dzień dobry TVN 
11:00     Republika malolatów 
 - serial 
12:05     Brzydula - serial komediowy
12:35     Szymon Majewski Show
  - talk show
13:35     W-11 Wydział Śledczy - serial
14:15     Detektywi - serial dokumnetalny
14:45     Agenci NCIS - serial, USA `04
15:45     Rozmowy w toku 
 - talk show
16:55     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
17:55     Brzydula - serial, Polska
18:25     Detektywi 
 - serial dokumnetalny
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:50     Uwaga! - mag. reporterów
20:00     Tylko mnie kochaj - komedia, 
 Polska `06
22:05     Piekielna głębia - fi lm sensacyjny,  
 USA `99. Film opowiada  
 historię grupy naukowców  
 pracujących na pokładzie  
 zatopionego statku badawczego  
 u wybrzeży Baja, w Kalifornii. 
 Ich celem jest wynalezienie  
 metody odtwarzania   
 ludzkiej tkanki mózgowej.  
 Genetyczne przekształcanie  
 kodu DNA rekinów, czyni je  
 bardziej inteligentnymi i  
 szybszymi. 
00:10     Kuba Wojewódzki - talk show
01:10     Uwaga! - magazyn

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

REKLAMA

Pierwsza połowa tego meczu za-
częła się niezwykle korzystnie 
dla Łączpolu, po czterech minu-
tach gdynianki prowadziły już 
5:0. W pierwszej odsłonie bram-
karka gdynianek Salomiya Shy-
verska pięciokrotnie popisała 
się udanymi interwencjami, jed-
nak w 20 minucie gdańszczanki 
po golu zdobytym przez Patrycję 
Kulwińską doprowadziły do re-
misu 11:11. Początkowa przewa-
ga gospodyń stopniała, bo ich ry-
walki do końca 1 połowy zdoby-
ły jeszcze 9 bramek, a Łączpolan-
ki tylko pięć. Bezskutecznie kilka 
razy gdynianki usiłowały poko-
nać bramkarkę Dablexu Małgo-
rzatę Sadowską, ale i tak pod ko-
niec pierwszej partii zniwelowały 
straty, bo z wyniku 12:18 zrobiło 
się 16:20. Postawa dwóch zawod-
niczek Łączpolu w pierwszej po-
łowie zasługuje na największą po-
chwałę Monika Aleksandrowicz i 

TRÓJMIEJSKIE DERBY 
DLA ŁĄCZPOLU
W szóstej kolejce ekstraklasy piłki ręcznej kobiet doszło w Rumi do arcyciekawego meczu 
Łączpol Gdynia podejmował Dablex AZF AWFiS Gdańsk. Po zaciętej walce gdynianki 
wygrały to spotkanie 33:29 (16:20). 

Monika Stachowska bezustannie 
nękały obronę i bramkarkę gości 
groźnymi akcjami. Kolejne bramki 
na początku drugiej odsłony strze-
liły Aleksandrowicz, Wasak i Szott 
i tym samym na tablicy wyników 
pokazał się wynik 19:20. Od tej 
pory na rumskiej hali zaczęła się 
bardzo twarda walka, a licznie ze-
brani kibice obydwu drużyn bar-
dzo żywiołowo dopingowali swo-
je drużyny. Walka stała się jeszcze 

bardziej zacięta, ale dzięki kilku 
udanym interwencjom gdyńskiej 
bramkarki Jurkowskiej gdynianki 
nie traciły goli. Podopieczne tre-
nera Gościńskiego od stanu 26:26 
postawiły wszystko na jedną kar-
tę, kolejno trafi ają: Szott, Wasak i 
Musiał i tego trzypunktowego nie 
dały już sobie odebrać. W ostat-
niej sekundzie meczu jeszcze po-
większyły tą przewagę do 4 bra-
mek i to niezwykle emocjonujące 
spotkanie zakończyło się wyni-
kiem 33:29. Po meczu licznie ze-
brani kibice na stojąco nagrodzili 
brawami zawodniczki obydwu ze-
społów, lecz trochę kwaśne miny 
mieli fani Dablexu opuszczający 
rumską halę, bo ich gorący doping 
nie przyniósł skutku.
Łączpol: Shyverska, Jurkowska- 
Aleksandrowicz 8, Szott 5, Sta-
chowska 5, Wasak 5, Andrzejew-
ska 4, Sulżycka 2, Szerejka 2, Mu-
siał 2. 
Dablex:  Sadowska, Mikszto- Ko-
niuszaniec 6, Kronoz 6, Szwed 4, 
Wojtas 3, Kulwińska 3, Serwa 3, 
Korundowska 2, Sawicka 1, Miel-
czewska1, Taczyńska.      (APAT) 
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06:05     W labiryncie - serial, Polska
07:00     EUROexpress - magazyn
07:10     Telezakupy
07:25     Przystanek praca 
07:40     Przygody Goździka Ogrodnika- serial 
08:00     Pytanie na śniadanie
10:15     M jak miłość - serial
11:05     Codzienna 2 m. 3 - serial 
11:35     Rezerwat namiętności - serial
12:35     Harry i Hendersonowie - serial
13:00     Syndrom szalonych rodziców
13:35     Znaki czasu - magazyn
14:00     Everwood - serial obyczajowy 
14:55     Dla niesłyszących - Na dobre i na złe
15:55     Fort Boyard - reality show
16:55     Bulionerzy - serial
17:25     Sierociniec dla orangutanów 
 - cykl dokumentalny
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
18:55     Sport Telegram
19:05     Koło fortuny - teleturniej
19:30     Zacisze gwiazd  - Marysia Sadowska
20:05     Barwy szczęścia - serial 
20:35     M jak miłość - serial
21:25     Kulisy serialu „M jak miłość”
21:40     Tomasz Lis - talk show
22:40     Kryminalne zagadki Las Vegas- serial
00:30     Panorama
00:50     Czas Starszych Panów 
 - fi lm dokumentalny
01:40     Affabre Concinui 
 - koncert
02:30     Zakończenie programu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05.05     cruZer-Sport:eX
05.25     Gram.tv
05.50     Muzyczne listy
07.00     TV Market
07.35     Kasa Na Bank
08.35     Saint Tropez 
09.40     Saint Tropez
10.50     Być jak ona  
11.20     Skrzydła 
11.50     Skrzydła 
12.20     Lalola  
 - serial komediowy
13.30     V-max
14.00     Wygraj fortunę
15.00     Melrose Place
16.00     Idiotki nie idą do nieba 
17.00    mała Czarna – nowe odcinki   
 popołudniowego godzinnego  
 programu dla kobiet.
18.00     Idiotki nie idą do nieba 
19.00     Happy Hour – informacyjny program  
 rozrywkowy
20.00     Istne Szalenstwo – program   
 rozrywkowy 
21.00     Discovery
22.05     Galileo 
 - program popularno-naukowy 
00.05     Happy Hour   
01.05     mała Czarna 
02.05     Lalola
03.05     Wydarzenia, Sport, Pogoda
03.40     Muzyczne listy
04.30     Sztukateria
04.55     Zakończenie programu

 
 
         
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 - pr. kulinarny 
11:30     Nigella ekspresowo - reality show
12:05     Brzydula - serial komediowy
12:35     Taniec z gwiazdami 
 - reality show
14:15     Detektywi 
 - serial dokumentalny
14:45     Agenci NCIS - serial sensacyjny
15:45     Rozmowy w toku - talk show
16:55     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
17:55     Brzydula
  - serial komediowy
18:25     Detektywi - serial dokumentalny
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:50     Uwaga! - magazyn reporterów
20:05     Na Wspólnej - serial obyczajowy
20:45     W-11 Wydział Śledczy 
 - serial dokumentalny
21:30     Szymon Majewski Show - talk show 
22:35     Teraz my! - pr. publicystyczny
23:20     Superwizjer - magazyn
23:55     Nie z tego świata 
 - serial S-F, USA `06
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
08:15     Kwadrans po ósmej
08:35     Sekretny świat misia...
09:00     Budzik - pr. dla dzieci
09:30     Atlantis High - serial 
10:00     Moda na sukces - serial
10:50     Wielki świat małych  
 odkrywców - magazyn
11:05     Jaka to melodia?
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes - magazyn
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 - fi lm dok
15:00     Wiadomości, Pogoda
15:15     Jesteś tym co jesz - serial
15:40     Pora na doktora - magazyn
16:05     Moda na sukces - serial
16:55     Przed meczem 
 Słowacja - Polska
17:00     Teleexpress
17:30     Klan - telenowela 
18:00     Jaka to melodia?
18:25     Plebania - telenowela
18:55     300 % normy - teleturniej
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości
20:20     Teatr - Klub kawalerów
22:00     Wydział Zabójstw - serial 

07:00     Dzień dobry w sobotę 
 - pr. poradnikowy
07:30     Rok w ogrodzie
08:00     Wiadomości
08:15     Pod prasą - pr. publ.
08:35     Zagubieni z Lotu 29 - serial 
09:00     Baranek Shaun - serial 
09:15     Ziarno - magazyn
09:40     Siódme niebo - serial 
10:35     Kuchnia z Okrasą 
 - mag. kulinarny
11:00     Stawka większa niż życie
12:05     Hurtownia książek 
 - magazyn
12:30     Podróżnik - Amboseli
13:00     Wiadomości
13:10     Apetyt na miłość - serial 
13:40     Gwiazda - fi lm obyczajowy,  
 USA `93
15:30     Śmiechu warte - pr. rozr.
16:00     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 
20:05     Słowo Prymasa ks. kard.  
 Józefa Glempa na Dzień 
 Papieski
20:15     Eliminacje Mistrzostw  
 Świata -Polska - Czechy
22:35     Maksimum ryzyka - fi lm,  
 USA `96
00:20     Weekendowy magazyn  
 fi lmowy
00:50     Armia ciemności - fi lm
02:30     Topkapi - komedia, USA
04:30     Zakończenie dnia

08:00     Domisie - pr. dla dzieci
08:30     Klub przyjaciół Myszki  
 Miki
08:50     Len - fi lm animowany 
09:05     Teleranek - magazyn
09:35     Od słów do głów - magazyn
09:55     Między ziemią a niebem
10:00     Transmisja Mszy Świętej 
11:30     Między ziemią a niebem
12:00     Anioł Pański 
12:15     Między ziemią a niebem
12:35     Tydzień
13:00     Wiadomości
13:10     Studio Papieskie
13:15     Szkoda gadać - pr. rozr.
13:40     Winnetou - serial 
15:15     Studio Papieskie
15:25     BBC w Jedynce 
 - serial dok.
16:20     Studio Papieskie
16:30     Między mamami - magazyn
16:45     Studio Papieskie
17:00     Teleexpress 
17:20     Ja bym z takim papieżem  
 nie wytrzymał...
18:05     Jaka to melodia?
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości 
20:15     Zostań z nami - transmisja  
 koncertu z okazji Dnia  
 Papieskiego
21:25     Księżyc i Valentino 
 - dramat, USA `95
23:15     Życie za życie 
 - dramat, USA/Niemcy 

05:30     Dla niesłyszących - Echa Panoramy
06:05     Plecak pełen przygód - serial
06:30     Spróbujmy razem - mag. 
 dla niepełnosprawnych
07:00     Magazyn Ligi Mistrzów
07:25     Poezja łączy ludzi - Seamus Heaney
07:35     M jak miłość - serial 
08:25     Barwy szczęścia
  - serial obyczajowy
09:25     Na dobre i na złe 
 - serial 
10:20     Nie tylko dla pań 
 - fi lm dokumentalny
11:20     Między ustami a brzegiem pucharu 
 - melodramat, Polska `87
13:25     Święta wojna - serial 
14:00     Familiada - teleturniej
14:35     Złotopolscy - telenowela 
15:10     Gwiazdy tańczą na lodzie - Polska
16:00     Gwiazdy tańczą na lodzie - Europa
16:40     Totus 2008 - koncert galowy
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
18:55     Sport Telegram
19:00     Fort Boyard - reality show
20:10     U Pana Boga w ogródku
  - serial komediowy
20:55     Kabaretowa sobota w Dwójce 
 - widowisko
21:40     Najdłuższy lot 
 - fi lm, USA/Australia `00
23:15     Słowo na niedzielę 
23:20     Czas honoru - felieton
23:30     Rzym - serial, USA
00:30     Panorama
00:50     Miasto duchów 
 - fi lm, USA 2002
02:40     Ona i On - talk show
03:40     Zakończenie dnia

04:50     Dla niesłyszących 
 - Słowo na niedzielę 
04:55     Dla niesłyszących - Radio Romans 
05:20     Złotopolscy - telenowela 
06:20     Ostoja
06:50     M jak miłość - serial
07:45     Barwy szczęścia - serial
08:50     Jan Paweł II - fi lm dokumentalny
09:55     Doktorologia stosowana 
 - cykl dokumentalny
10:25     Wojciech Cejrowski - boso przez  
 świat - cykl reportaży
11:00     Makłowicz w podróży 
 - mag. kulinarny
11:30     Jan Paweł II. Nigdy nie zapomnę...
11:35     Siedmiu wspaniałych 
 - western, USA `60
13:45     Jan Paweł II. Nigdy nie zapomnę...
14:00     Familiada - teleturniej
14:30     Złotopolscy - telenowela 
15:05     Mini Szansa - Szymon Wydra 
 i zespół Carpe Diem
16:10     Na dobre i na złe - serial 
17:10     Brzydula Betty - serial komediowy
17:55     Jan Paweł II. Nigdy nie zapomnę...
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
18:55     Sport Telegram
19:00     Jan Paweł II. Nigdy nie zapomnę...
19:05     Tak to leciało! - teleturniej
20:05     Czas honoru - serial
21:00     Karol - papież, który pozostał  
 człowiekiem - serial
23:20     51. Międzynarodowy Festiwal  
 Muzyki Współczesnej 

05.35     Sztukateria
06.00     VIP
06.30     Kinomaniak
07.00     Dekoratornia 
07.30     cruZer Sport:eX
08.00     Nieposkromiona Australia
  serial dokumentalny 
08.35     Ania z Zielonego Wzgórza 
 - ciąg dalszy 
11.00     Galileo
12.00     Kinomaniak
12.30     Dekoratornia
13.00     Wielkie Happy Hour
14.00     Bogaci i przegrani
  serial dokumentalny USA
14.30     Zakochane gwiazdy
  cykl dokumentlany
15.00     SPORT
17.00     KŁAMCZUCH – program Krzysztofa  
 Ibisza program rozrywkowy
18.00     Istne Szalenstwo 
 – program rozrywkowy
19.00     Galileo - program popularno-naukowy 
20.00     Włatcy Móch serial animowany 
20.30     Kocham kłopoty 
00.00     Miasto przemocy 
02.15     Skrzydła  
 – serial komediowy
02.45     Być jak ona 
03.10     Wydarzenia, Sport, Pogoda
03.45     Kinomaniak
04.10     VIP  
04.35     FIFA Futbol Mundial
04.50     TV Market
05.05     Zakończenie programu

05.15     Sztukateria
05.40     Kinomaniak
 - program
06.05     VIP
06.35     V-max 
07.05     Gram.Tv
07.35     Melrose Place 
08.35     Ania z Zielonego Wzgórza 
 - ciąg dalszy
11.00     Galileo
  - program popularno-naukowy 
12.00     Gram.Tv
12.30     V-max
13.00     VIP
13.30     cruZer-Sport:eX
14.00     Rajdowe Mistrzostwa Świata 
 – Rajd Hiszpanii
15.00     SPORT
16.55     KŁAMCZUCH 
 – program Krzysztofa Ibisza 
17.55     4 Discovery
19.00     Galileo
  - program popularno-naukowy 
20.00     Karate Kid 4: 
 Mistrz i uczennica
22.25     Istne Szalenstwo
  – program rozrywkowy
23.25     Perfi dia. Thriller. USA, 1995; reż.:  
 Ian Corson; wyst.: Molly  
 Ringwald, John Vernon, Mimi  
 Kuzyk, Patrick McGaw, Sarah  
 Lassez
01.25     Miasto przemocy
03.30     Skrzydła 
03.55     Bryan Ferry - Dylanesque 
 - koncert 
04.45     Wydarzenia
05.10     TV Market
05.35     Zakończenie programu 

05:30     Wstawaj! Gramy!
 odc.675
06:15     Kapitan Flamingo, 
 odc.6
07:00     F1 Kwalifi kacje - GP Japonii
08:15     HUGO
08:45     Pasjonaci
09:15     Ewa gotuje, 
 odc.33
09:45     Film
11:45     Świat według Kiepskich, 
 - serial komediowy odc.294
12:15     SIĘ KRĘCI, 
 odc.84
12:45     Czarodziejki, 
 - serial odc.117
13:45     Fabryka gwiazd, 
 odc.4
15:45     Hudson Hawk
17:45     AGENTKI, 
 odc.2
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Ranking Gwiazd, 
 odc.11
20:00     Jak oni śpiewają, 
 - program rozrywkowy odc.45
22:00     Studio Lotto
22:35     Wygrane marzenia
00:40     Zmierzch: wampiry w odwrocie
 reżyseria: Anthony Hickox  
 scenariusz: John Burgess,  
 Anthony Hickox zdjęcia: Levie  
 Isaacks muzyka: Richard Stone
02:30     Zakazana kamera, 
 odc.192
04:30     Nocne randki
05:15     TV MARKET

05:30     Wstawaj! Gramy!, odc.676
06:15     Studio F1
06:30     FORMUŁA 1 - GP Japonii
08:30     Studio F1
08:45     Jak oni śpiewają,
 odc.45
11:15     Dinotopia 2
13:05     Milioner w spodenkach
14:45     I kto tu rządzi, odc.41
15:15     Piotr Bałtroczyk na żywo, 
 odc.2
16:45     Strzał w 10, odc.16
17:45     Rodzina zastępcza, 
 odc.295
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Ranking Gwiazd, odc.12
20:00     Skazany na śmierć, odc.50
21:00     CSI: Kryminalne zagadki Miami,  
 odc.117
22:00     Studio Lotto
22:05     Kości, odc.30
23:05     Gorzka prawda - thriller   
 kryminalny z Tomem   
 Berengerem w roli głównej.  
 Detektyw Rem Macy (Berenger)  
 jest doświadczonym policjantem  
 z nowojorskiego wydziału  
 zabójstw. Pewnego dnia w  
 jednym z jeziorek Central Parku 
 zostaje odnaleziona ręka kobiety.
01:15     Magazyn sportowy
03:15     Zakazana kamera, odc.193
05:00     TV MARKET

05:35     Uwaga! - magazyn
05:55     Telesklep
08:00     Turbo Ring 
 - mag. motoryzacyjny
08:30     Dzień dobry TVN
10:55     Pascal: po prostu gotuj 
 - mag. kulinarny 
11:30     Na Wspólnej 
 - serial
13:20     You can dance
  - Po prostu tańcz!
15:00     Siłacze 10 - Strongman
16:10     Pan niania 
 - fi lm komedia, USA `92
18:00     Milionerzy 
 - teleturniej
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:45     Uwaga! 
 - mag. reporterów
20:00     Niania 
 - serial komediowy, Polska
20:35     Mam talent 
 - reality show
22:20     Komórka - fi lm sensacyjny,  
 Niemcy `04. Jednodniowy  
 dramat pewnej rodziny i  
 młodego mężczyzny, który  
 odbierając swój telefon został  
 wciągnięty w wir wydarzeń 
 nie mających z nim nic   
 wspólnego. Teraz nie zawaha  
 się przed niczym starając  
 się pomoc nieznanej kobiecie, z  
 która rozmawia przez telefon. 
00:20     W potrzasku - fi lm sensacyjny, 
 USA `95
02:30     Uwaga! 
 - magazyn
02:50     Telesklep

05:35     Uwaga! - magazyn
05:55     Telesklep
08:00     Niania - serial
08:30     Dzień dobry TVN 
10:55     Kawa na ławę 
11:45     Teraz albo nigdy
  - serial 
12:45     Tylko mnie kochaj 
 - komedia, Polska `06
14:50     Mam talent - reality show
16:30     Co za tydzień - mjagazyn
17:00     Superniania - reality show
18:00     Milionerzy - teleturniej
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:45     Uwaga! - mag. reporterów
19:55     Taniec z gwiazdami 
 - reality show
21:55     Teraz albo nigdy - serial
22:55     Taniec z gwiazdami - kulisy 
23:25     Seks w wielkim mieście 
 - serial, USA
00:00     Złoto pustyni - fi lm wojenny, USA  
 `99. Marzec 1991 roku. Wojna 
 w Zatoce zmierza ku końcowi. 
 Czterech żołnierzy   
 amerykańskich stacjonujących 
 w Iraku postanawia zdobyć  
 kuwejckie złoto, ukradzione  
 przez Irakijczyków. Zadanie  
 wydaje się być dziecinnie  
 proste - żołnierze zamierzają  
 wyjechać o wschodzie słońca i  
 wrócić na lunch. 
02:15     Uwaga! - magazyn
02:35     Telesklep

05:15     Wstawaj! Gramy!, odc.677
06:00     Żar młodości, odc.31
07:00     TV Market
07:15     Wielka Wygrana, odc.351
08:00     Poranek z POLSAT NEWS
09:00     Miodowe Lata, odc.90
10:00     Rodzina zastępcza, odc.187
11:00     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.80
11:30     Samo życie, odc.1149
12:00     Sue Thomas: Słyszące oczy FBI,  
 odc.9
13:00     Fabryka gwiazd, odc.15
14:00     Pierwsza miłość, odc.766
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.81
15:15     Świat według Bundych
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.1194
16:40     Miodowe Lata, odc.91
17:30     Fabryka gwiazd, odc.16
18:00     Pierwsza miłość, odc.767
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1150
20:00     MEGA HIT - Hellboy
22:00     Studio Lotto
22:45     Człowiek prezydenta – epicentrum
00:30     Fala zbrodni, odc.46
01:20     Ale kasa, odc.88
02.20     Zakazana kamera, odc.194
04:20     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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SPONSOR TYTULARNY

NORTHPOL-BUD

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

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

ALMARES
SKŁADY BUDOWLANE

WKS GRYF ORLEX WEJHEROWO
www.gryf.wejher.info

Gryfi ci wygrali 4:1 do prze-
rwy prowadząc 2:0. Mecz 
toczny był pod dyktan-
do naszej drużyny, jednak 
gra była dość chaotyczna 
i nie do końca poukładana. 

Strzelone gole wynikały 
przeważnie z błędów dru-
żyny przeciwnej. 
- cieszyć mogą 3 punkty ale 
nic poza tym- mówił Woj-
ciech Bork trener rezerw 

Gryfa.. Zespołowi Damo-
ru, życzymy sukcesów w 
następnych meczach. Naj-
bliższy mecz rezerw zagra-
ją w środę w Pucharze Pol-
ski z Radunią Stężyca.

Bramki (15’) gol samo-
bójczy, (18’) Kępka, (52’) 
Klein, (83’) Wicki
Gryfa II: Katzor, Bogucki , 
Hallman (46’ Kupski) ,Ka-
leta ,Malinowski, Wicki, 

Wejherowski Gryf zagrał 
ze zdecydowanie słab-
szym zespołem. Bynaj-
mniej tak wynika z tabeli 
IV ligi. Gospodarze ogra-
niczali swoje poczynania 
na boisku do kontrataków, 
jednak dobrze spisywała 
się defensywna Gryfa w 
tym spotkaniu. Wynik 0:2 
to najmniejszy wymiar 
kary dla zespołu Korala. 
Do przerwy utrzymywał 
się bezbramkowy remis, 

najlepszą sytuacje żółto 
– czarni mieli w 41 minu-
cie meczu. Po strzale Łu-
kasza Kozłowskiego pił-
ka odbiła się od słupka, a 
znajdujący się na piątym 
metrze Sławomir Kiełb 
strzelił ponad bramką. W 
drugich czterdziestu pię-
ciu minutach goście zde-
cydowanie więcej atako-
wali bramki Korala. Dało 
to efekt już w 64 minucie. 
Po składnej wyprowa-

dzonej akcji przez zespół 
Gryfa Łukasz Król moc-
nym mierzonym strza-
łem z ostrego kąta poko-
nał bramkarza z Dębnicy 
i dał prowadzenie swojej 
drużynie trafi ając przy 
tym już swojego ósmego 
gola w tym sezonie. Kilka 
minut później drużyna ze 
Wzgórza Wolności miała 
jeszcze dwie bardzo do-
godne sytuacje podbram-
kowe, jednak niestety żad-

na z nich nie zakończyła 
się strzeleniem bramki. 
W 71 minucie nie sporto-
wo zachował się jeden z 
zawodników Korala. Za 
obrazę sędziego musiał 
opuścić boisko otrzymu-
jąc czerwoną kartkę. Od 
tego czasu żółto – czarni 
grali z przewagą jedne-
go zawodnika. Wykorzy-
stali to w końcówce me-
czu trafi ając gola na 2:0. 
Strzelcem okazał się mło-

CZWARTE ZWYCIĘSTWO Z RZĘDU
Gryfa Orlex Wejherowo rozegrał mecz 10 kolejki IV ligi z Koralem Dębnica. Spotkanie to rozegrane zostało na boisku Kolejarza Chojnice. Wejherowianie 
zwyciężyli w tym pojedynku 0:2 do przerwy bezbramkowo remisując. Bramki strzelali: Łukasz Król (64’) oraz Jarosław Rompca (84’). 

dy Jarosław Rompca, któ-
ry dwie minuty wcześniej 
zastąpił na boisku strzelca 
pierwszej bramki Łuka-
sza Króla. W 84 minucie 
wykorzystał on podanie 

od Kiełba i znajdując się 
w sytuacji sam na sam z 
bramkarzem trafi ł pierw-
szą bramkę w tym sezonie 
występując w pierwszym 
zespole. 
- cieszą kolejne trzy punk-
ty zdobyte przez naszą 
drużynę. Mieliśmy trochę 
słabszy początek sezonu, 
straciliśmy trochę punk-
tów, jednak widać, że dru-
żyna walczy i nie daje wy-
gryźć sobie punktów. Po 
raz pierwszy od dłuższe-
go czasu nie straciliśmy 
bramki. Myślę, że dobrze 
to wróży na kolejne spo-
tkania - mówił po meczu 
Paweł Politowski. 
Gryf Orlex Wejherowo: 
M. Szlaga – K. Jezierski, 
P. Politowski, J. Przy-
bylski, W. Klemczyk, K. 
Czarnocki (T. Brzeski 
84’), M. Pliński, J. Feli-
siak (J. Banaszak 58’), S. 
Kiełb, Ł. Kozowski (M. 
Filipski 90’), Ł. Król (J. 
Rompca 82’).

Łukasz Nowaczyk

B-klasowe derby dla Gryfa II
W Połchowie doszło do derbowego pojedynku dwóch drużyn z Wejherowa. Zgłoszona do rozgrywek jako 
Damor Rumia drużyna z Wejherowa, grająca do niedawna w II lidze SALOS w Rumi jako Prospekt nie zdołała 
zatrzymać nie najlepiej dysponowanych  podopiecznych trenera Borka.

Wicon (46’ Klein), Tomec-
ki, Kępka (46’ Kwidziński), 

Mochalak, Toruńczak 
Łukasz Kolasa
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05:05     Uwaga! - magazyn 
05:25     Telesklep 
06:25     Fabryka Gry 
 - pr. rozrywkowy 
08:00     Na Wspólnej - serial
08:30     Dzień dobry TVN
11:00     Proste zycie- serial, USA
12:05     Brzydula - serial komediowy
12:35     Superniania - reality show
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
16:55     Sąd rodzinny 
 - serial dokumnetalny
17:55     Brzydula - serial, Polska
18:25     Detektywi 
 - serial dokumentalny
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:50     Uwaga! - mag. reporterów
20:05     Na Wspólnej 
 - serila obyczajowy
20:45     W-11 Wydział Śledczy 
 - serial dokumentalny
21:30     Jak w niebie 
 - fi lm komedia
23:30     Twarzą w twarz - serial obyczajowo  
 - sensacyjny
00:30     Multikino - mag. fi lmowy
00:55     Uwaga! - magazyn
01:15     Wrzuć na luz 
 - pr. rozrywkowy
02:15     Telesklep

06:05     Złotopolscy - telenowela
06:55     Telezakupy
07:15     Niezwykły świat natury - serial
07:40     Przygody Goździka Ogrodnika 
 - serial animowany 
08:00     Pytanie na śniadanie
10:15     M jak miłość - serial 
11:05     Jan Paweł II. Nigdy nie zapomnę...
11:10     Święta wojna - serial komediowy
11:40     Rezerwat namiętności - serial 
12:40     Koło fortuny - teleturniej
13:10     Żołnierze Papieża - fi lm dokumentalny 
14:10     Jan Paweł II. Nigdy nie zapomnę...
14:15     Everwood - serial, USA
15:05     Jan Paweł II. Nigdy nie zapomnę..
15:10     Dla niesłyszących - Pogoda na piątek
16:05     Babylon Tour - widowisko
16:55     Jan Paweł II. Nigdy nie zapomnę...
17:05     Lolek - fi lm dokumentalny
17:55     Jan Paweł II. Nigdy nie zapomnę...
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
18:55     Sport Telegram
19:05     Jeden z dziesięciu - teleturniej
19:55     Jan Paweł II. Nigdy nie zapomnę...
20:05     Barwy szczęścia - serial obyczajowy 
20:40     Karol - papież, który pozostał 
 człowiekiem - serial
21:40     Trzeci Ofi cer - serial sensacyjny 
22:30     Jan Paweł II. Nigdy nie zapomnę...
22:40     „NIe lękajmy się” koncert - spotkanie  
 modlitewne z okazji 30 - lecia  
 Pontyfi katu Jana Pawła II
23:20     Warto rozmawiać

06:00     Kawa czy herbata?
07:50     Leksykon PRL
08:00     Wiadomości, Pogoda
08:15     Kwadrans po ósmej
08:35     Vipo i przyjaciele - serial
09:00     Jedynkowe Przedszkole 
09:30     Owocowe ludki - serial
10:00     Moda na sukces - serial
10:50     Servi dei - fi lm dok.
11:15     Moje świadectwo - wywiad
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     Weekendowy magazyn  
 fi lmowy
14:30     My Wy Oni - magazyn
15:00     Wiadomości, Pogoda
15:14     Pomysł na mieszkanie - cykl
15:40     Kuchnia z Okrasą - mag. 
16:05     Moda na sukces - serial 
17:00     Teleexpress
17:20     Świadectwo
17:30     Klan - telenowela 
18:00     Jaka to melodia?
18:30     Plebania - telenowela 
18:55     300 % normy - teleturniej
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości 
20:20     Zagubieni IV - serial
21:55     Świadectwo 
22:10     Spotkałem Papieża - fi lm 

06:00     Kawa czy herbata?
07:50     Leksykon PRL
08:00     Wiadomości;
08:15     Kwadrans po ósmej
08:35     Tata Lew - serial anim.
08:45     Fifi  - serial animowany
09:00     Jedynkowe Przedszkole
09:30     Legenda Nezha - serial 
10:00     Moda na sukces - serial
10:50     Sąsiedzi - serial kom.
11:15     Celownik - magazyn
11:40     Telezakupy
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes - magazyn
12:20     Tak jak w Unii
12:40     Plebania - telenowela 
13:05     Klan - telenowela 
13:35     Jaka to melodia?
14:00     Prawdziwa wyprawa 
 do Amazonii
14:30     Szpital odzyskanej nadziei  
 - telenowela 
15:00     Wiadomości, Pogoda
15:15     Bądź modna - cykl dok.
16:05     Moda na sukces - serial
16:50     Przed meczem 
 Słowacja - Polska
17:00     Teleexpress
17:20     Celownik - magazyn
17:30     Klan - telenowela 
18:00     Jaka to melodia? 
18:30     Plebania - telenowela 
18:55     300 % normy - teleturniej
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości
20:20     Diamenty 
 - fi lm fabularny, `07
22:00     Wydział Zabójstw - serial 
22:25     Misja specjalna - mag. 

 

06:00     W labiryncie - serial
07:00     Telezakupy
07:15     Raszykowe budowanie 
 - 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
11:40     Rezerwat namiętności - serial 
12:40     Harry i Hendersonowie 
 - serial komediowy
13:10     Spotkania z nosorożcami 
 - fi lm dokumentalny
14:10     Everwood - serial, USA
15:05     Dla niesłyszących - M jak miłość
16:05     Dzieciaki górą - teleturniej
17:00     Bulionerzy 
 - serial komediowy 
17:30     Nie ma to jak hotel 
 - serial komediowy
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 
20:40     M jak miłość - serial 
21:35     Kulisy serialu „M jak miłość”
21:45     Magazyn Ekspresu Reporterów
22:40     Król wzgórza 
 - dramat, USA 1993
00:30     Panorama
00:50     Chaos 
 - fi lm obyczajowy, Polska `05
03:00     Zakończenie programu

06:00     Kawa czy herbata? 
07:50     Leksykon PRL
08:00     Wiadomości
08:15     Kwadrans po ósmej
08:35     Strażak Sam - serial anim.
08:45     Małe zoo Lucy -serial anim.
08:55     Świnka Peppa - serial anim.
09:00     Domisie - pr. dla dzieci
09:30     Atlantis High - serial
10:00     Moda na sukces - serial
10:50     300 % normy - teleturniej
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes - magazyn
12:20     Laboratorium XXI wieku
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
15:14     Ogród z duszą
15:40     Między mamami - magazyn
16:05     Moda na sukces - serial
16:55     Przed meczem 
17:00     Teleexpress
17:20     Moje świadectwo - wywiad 
17:30     Klan - telenowela 
18:00     Jaka to melodia? 
18:30     Plebania - telenowela 
18:55     300 % normy - teleturniej
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości 
20:15     Mecz Słowacja - Polska
22:30     Wydział Zabójstw - serial 
22:55     Bronisław Wildstein 

05:55     W labiryncie - serial TVP
06:50     Telezakupy
07:05     Niezłomni - cykl reportaży
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, Francja 
12:40     Koło fortuny - teleturniej
13:10     Po 11 września 
 - fi lm dokumentalny 
14:10     Everwood - serial, USA
15:05     Dla niesłyszących - M jak miłość
16:00     Jubileusz serialu „Na dobre i na złe” 
16:55     Bulionerzy - serial komediowy 
17:30     Nie ma to jak hotel 
 - serial komediowy 
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
18:55     Sport Telegram
19:05     Jeden z dziesięciu - teleturniej
19:35     Wideoteka dorosłego człowieka
20:05     Barwy szczęścia - serial
20:40     Nie ma mocnych 
 - komedia, Polska `74
22:20     Jedno wyjście - fi lm, Kanada 2002
24:00     Z królestwa śmierci  
00:30     Panorama
00:50     Niewidzialny myśliwiec 
 - fi lm sensacyjny, USA 1999
02:15     Smaczne Go! 
 - mag. kulinarny
03:05     Zakończenie dnia

04.55     Saint Tropez 
05.45     Muzyczne listy
06.55     TV Market
07.30     Kasa Na Bank 
 – program interaktywny
08.30     Melrose Place
09.30     Idiotki nie idą do nieba  
 - serial meksykański
10.30     mała Czarna
11.30     Idiotki nie idą do nieba 
 - serial
12.30     Happy Hour
13.30     cruZer Sport:eX
14.00     Wygraj fortunę
 - program
15.00     Melrose Place
16.00     Idiotki nie idą do nieba 
 - serial
17.00     mała czarna 
 – nowe odcinki 
18.00     Idiotki nie idą do nieba 
 - serial
19.00     Happy Hour – informacyjny 
 program rozrywkowy
20.00     Strażnicy Apokalipsy, cz.2 
21.55     Super Sucker USA, 2002; reż.: Jeff  
 Daniels; wyst.: Jeff Daniels,  
 Matt Letscher; Komedia. 
00.00     Happy Hour
01.00     mała Czarna 
02.00     Ośmiornica USA, 2000; reż.: John  
 Eyres; wyst.: Jay Harrington, 
 Thomas Garner, David Be- 
 ecroft, Horror. 
03.50     Wydarzenia, Sport, Pogoda 
04.30     Sztukateria
04.55     Zakończenie programu

04.55     Saint Tropez
05.45     Muzyczne listy
06.55     TV Market
07.30     Kasa Na Bank 
 – program interaktywny
08.30     Melrose Place
09.30     Idiotki nie idą do nieba
10.30     mała Czarna
11.30     Idiotki nie idą do nieba
12.30     Happy Hour
13.30     Kinomaniak 
14.00     Wygraj fortunę 
15.00     Melrose Place
16.00     Idiotki nie idą do nieba   
17.00     mała Czarna 
 – nowe odcniki 
18.00     Idiotki nie idą do nieba 
19.00     Happy Hour – informacyjny 
 program rozrywkowy
20.00     Ośmiornica 
22.05     Życie Carlita- Historia gangstera  
 (Pacino), który wychodzi z wię 
 zienia z mocnym postanowie-
 niem zerwania z ponurą prze- 
 szłością. Ale dawni kompani z  
 przestępczego półświatka nie  
 pozwalają mu odejść i proponu- 
 ją kolejny łatwy zarobek...
01.05     Rajdowe Mistrzostwa Świata 
 – Rajd Francji
02.05     Happy Hour
03.00     mała Czarna
03.45     Wydarzenia, Sport, Pogoda
04.20     Muzyczne listy
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
09.30     Idiotki nie idą do nieba 
 - serial
10.30     mała Carna
11.30     Idiotki nie idą do nieba 
 - serial
12.30     Happy Hour
13.30     Dekoratornia
14.00     Wygraj fortunę
15.00     Melrose Place
16.00     Idiotki nie idą do nieba 
 - serial
17.00     mała Czarna 
18.00     Idiotki nie idą do nieba
 - serial
19.00     KŁAMCZUCH 
20.00     Wschodzące słońce. Czarnoskóry  
 policjant Webster Smith i  
 emerytowany gliniarz John  
 Connor, znawca kultury  
 japońskiej otrzymują zadanie  
 wyjaśnienia okoliczności śmierci  
 młodej ekskluzywnej prostytut- 
 ki, które miało miejsce w bu- 
 dynku pewniej japońskiej fi rmy. 
22.45     KŁAMCZUCH 
23.45     Geneza  
00.55     Zakończenie programu

05:15     Wstawaj! Gramy!, odc.678
06:00     Żar młodości, odc.32
07:00     TV Market
07:15     Wielka Wygrana, odc.352
08:00     Poranek z POLSAT NEWS
09:00     Miodowe Lata, odc.91
10:00     Rodzina zastępcza, odc.188
11:00     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.81
11:30     Samo życie, odc.1150
12:00     Sue Thomas: Słyszące oczy FBI,  
 odc.10
13:00     Fabryka gwiazd, odc.16
14:00     Pierwsza miłość, odc.767
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.82
15:15     Świat według Bundych
 - serial
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.1195
16:40     Miodowe Lata, odc.92
17:30     Fabryka gwiazd, odc.17
18:00     Pierwsza miłość, odc.768
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1151
20:00     Dwóch gniewnych ludzi
 Dave Buznik, businessman  
 zostaje błędnie skazany na  
 kurację mającą wyleczyć go  
 z gniewu, tam spotyka niebez- 
 piecznego instruktora... 
22:00     Studio Lotto
22:20     Teren prywatny
00:10     Fala zbrodni, odc.47
01:00     Ale kasa, odc.89
02.00     Zakazana kamera, odc.194

05:15     Wstawaj! Gramy!, odc.679
06:00     Żar młodości, odc.33
07:00     TV Market
07:15     Wielka Wygrana, odc.353
08:00     Poranek z POLSAT NEWS
09:00     Miodowe Lata, odc.92
10:00     Rodzina zastępcza, odc.189
11:00     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.82
11:30     Samo życie, odc.1151
12:00     Sue Thomas: Słyszące oczy FBI,  
 odc.11
13:00     Fabryka gwiazd, odc.17
14:00     Pierwsza miłość, odc.768
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.83
15:15     Świat według Bundych
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.1196
16:40     Miodowe Lata, odc.93
17:30     Fabryka gwiazd, odc.18
18:00     Pierwsza miłość, odc.769
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1152
20:00     Świat według Kiepskich, odc.295
20:30     AGENTKI, odc.3
21:30     American Pie
22:00     Studio Lotto
23:45     Daleko od noszy, odc.156
00:15     Ranking Gwiazd, odc.11
00:45     Ranking Gwiazd, odc.12
01:15     Ale kasa, odc.90

05:15     Wstawaj! Gramy!, odc.680
06:00     Żar młodości, odc.34
07:00     TV Market
07:15     Wielka Wygrana, odc.354
08:00     Poranek z POLSAT NEWS
09:00     Miodowe Lata, odc.93
10:00     Rodzina zastępcza, odc.190
11:00     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.83
11:30     Samo życie, odc.1152
12:00     Sue Thomas: Słyszące oczy FBI,  
 odc.12
13:00     Fabryka gwiazd, odc.18
14:00     Pierwsza miłość, odc.769
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.84
15:15     Świat według Bundych
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.1197
16:40     Miodowe Lata, odc.94
17:30     Fabryka gwiazd, odc.19
18:00     Pierwsza miłość, odc.770
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1153
20:00     Tylko miłość, odc.45
21:00     Piotr Bałtroczyk na żywo, odc.3
22:00     Studio Lotto
22:35     Gotowe na wszystko, odc.73
23:35     Dorota Gawryluk - Konfrontacje,  
 odc.10
00:35     Miasteczko Point Pleasant, odc.3

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, `08
12:35     Milionerzy 
 - teleturniej
13:35     W-11 Wydział Śledczy - serial 
14:15     Detektywi 
 - serial dokumnetalny
14:45     Agenci NCIS 
 - serial kryminalny
15:45     Rozmowy w toku - talk show
16:55     Sąd rodzinny 
 - serial dokumentalny
17:55     Brzydula 
 - serial komediowy
18:25     Detektywi 
 - serila dokumentalny
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:50     Uwaga! 
 - magazyn reporterów
20:05     Na Wspólnej 
 - serial obyczajowy
20:45     W-11 Wydział Śledczy 
 - serial dokumentalny
21:30     Twarzą w twarz - serial obyczajowo  
 - sensacyjny
22:30     Kuba Wojewódzki 
 - talk show
23:30     Dexter - serial kryminalny 
00:40     Siłacze - Strongman
01:45     Uwaga! - magazyn
02:05     Wrzuć na luz 
 - pr. rozrywkowy
03:05     Telesklep

05:05     Uwaga! - magazyn
05:25     Telesklep
06:25     Fabryka Gry - pr. rozrywkowy
08:00     Na Wspólnej - serial
08:30     Dzień dobry TVN
11:00     Jak dobrze wygladac nago 
 - reality show
12:05     Brzydula - serial komediowy, Polska
12:35     Milionerzy - teleturniej
13:35     W-11 Wydział Śledczy 
 - serial dokumentalny 
14:15     Detektywi - serial dokumentalny
14:45     Agenci NCIS - serial sensacyjny
15:45     Rozmowy w toku - tlak show
16:55     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 - serial dokumentalny
17:55     Brzydula - serial, Polska
18:25     Detektywi - serial dokumentalny
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:50     Uwaga! - magazyn reporterów
20:05     Na Wspólnej - serial obyczajowy
20:45     W-11 Wydział Śledczy 
 - serial dokumnetalny
21:30     You can dance - Po prostu tańcz!
23:15     Zejście - fi lm horror, Wlk. Bryt.  
 `05. Juno wraz z kilkoma  
 przyjaciółkami wybiera się na  
 wycieczkę w góry, by przeżyć  
 niezapomnianą przygodę. Pod- 
 czas lawiny zostają uwięzione 
 w jaskini
01:20     Superwizjer - magazyn
01:50     Uwaga! - magazyn
02:10     Wrzuć na luz - pr. rozrywkowy
03:10     Telesklep

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN
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