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Rajd odbędzie się 26 października br. Organizuje go Sek-
cja Sportu Automobilklubu Morskiego z Gdyni dla kierow-
ców nie posiadających licencji sportowych. 

RAJD ŻARNOWIECKI
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W imprezie może wziąć 
udział każdy kierowca, który 
posiada sprawny samochód i 
zgłosi się wraz z drugą oso-
bą, która ma ukończone 17 
lat i w ramach załogi będzie 
pełniła funkcję pilota.
Zawody typu KJS to świet-
na okazja do podniesie-
nia swoich umiejętności i 
w związku z tym zwiększe-
nia swojego bezpieczeństwa 
na drodze. Podczas rywali-
zacji kierowca w naturalny 
sposób poznaje zachowania 
samochodu i granice jego 
możliwości. Więcej infor-
macji na stronie www.rajd-
zarnowiecki.pl              (ŁB)

Czas na fundusz 
Alimentacyjny

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w 
Redzie już od ponad miesiąca przyjmowane 
są wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z 
Funduszu Alimentacyjnego.     

Szkoła dostała 
imię Lecha Wałęsy

W sobotę Zespole Szkół nr 1 w Redzie odby-
ły się uroczystości jubileuszu 20-lecia placów-
ki. Najważniejszym punktem obchodów było 
nadanie imienia Lecha Wałęsy działającemu 
tam gimnazjum.                                        str. 9

 str. 5
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Ważne telefony
POGOTOWIE

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

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

POLICJA
WEJHEROWO

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

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

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

GMINNE POSTERUNKI
- Posterunek Policji Gniewino, ul. Nowa 2 /11 ........................  (058) 676-75-97
- Posterunek Policji Łęczyce, ul. Długa 24 ............................... (058) 678-91-97
- Posterunek Policji Luzino,ul. Ofi ar Stutthofu 58 ...................  (058) 678-20-97
- Posterunek Policji Linia - Strzepcz ......................................... (058) 676-82-51
- Posterunek Policji  Szemud, ul. Labudy 1 .............................. (058) 676-11-76

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

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

INNE
- Pogotowie gazowe ...................................................................................... 992
- Pogotowie energetyczne ...............................................  991; (058) 672-13-87
- Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne  ............................................................. 994
- Pogotowie Ciepłownicze ............................................................................ 993
- Pogotowie ciepłownicze „KOKSIK” Reda ...................... tel. (058) 678 67 00
- Pogotowie Drogowe  ........................................................................ 954, 9637
- Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie ........................... (058) 672 13 35
- Sanepid .................................................................................... (058) 672 74 27
- Obwodowy Urząd Pocztowy w Wejherowie .......................... (058) 672 22 81
- Państwowa Inspekcja Pracy w Wejherowie ............................ (058) 672 13 45
- Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wejherowie 
.................................................................................................... (058) 672 21 70
- Prokuratura Rejonowa w Wejherowie  ................................... (058) 672 98 72
- Sąd Rejonowy w Wejherowie ................................................. (058) 672 23 13
- Areszt Śledczy w Wejherowie  ............................................... (058) 672 23 92
- Urząd Skarbowy w Wejherowie ............................................. (058) 677 34 64
- Starostwo Powiatowe w Wejherowie ..................................... (058) 572 94 00
- Urząd Miejski w Wejherowie  ................................................ (058) 677 70 00
- Urząd Gminy w Wejherowie .................................................. (058) 677 97 01
- Urząd Stanu Cywilnego w Wejherowie  ................................ (058) 677 71  31 
- Pomorski Urząd Wojewódzki (paszporty) .............................. (058) 672 45 56
- Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie  ................................ (058) 672 21 62 
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Wejherowie .................. (058) 572 97 00 
- Informacja PKS ....................................................................... (058) 672 29 14 
- Informacja SKM ..................................................................... (058) 721 21 70
- Informacja MZK ..................................................................... (058) 672 31 38
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STOWARZYSZENIE  

“AKADEMIA ZŁOTEGO WIEKU”
OGŁASZA  ZAPISY  DO

Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Wejherowie

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

 www.utww.pl

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

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

WEJHEROWO  ul. SOBIESKIEGO 255 (WEJHEROWSKIE CENTRUM KULTURY)

Od piątku do piątku
Piątek 17.10.2008 r.
18.00 wystawa obrazów B. Śniateckiej - Wejherowo, muzeum
19.00 koncert piosenek M. Hemara - WCK
19.00 spektakl „Piaf” - Gdynia, Teatr Miejski
Sobota 18.10.2008 r.
18.45 koncert pieśni gospel dla Jana Pawła II, Rumia, kościół Św. Jana 
(ul. Stoczniowców 23)
19.00 projekcja fi lmu „Indiana Jones i królestwo kryształowej czaszki” 
- WCK
Niedziela 19.10.2008 r.
12.00 koncert muzyczny dla dzieci - Gdynia, Teatr Miejski
Poniedziałek 20.10.2008 r.
18.15 koncert muzyki patriotycznej, Rumia, kościół Św. Jana
Środa 22.10.2008 r.
19.00 spotkanie z P. Huellem - Gdynia, kawiarnia „Cyganeria”
19.00 spektakl „Dzień Świra” - Gdynia, Teatr Miejski
Czwartek 23.10.2008 r.
14.00 konkurs muzyki organowej - Rumia, kościół NMP WW (ul. 
Dąbrowskiego 26)
19.00 wieczór poetycki - Gdynia, klub „Ucho”
19.00 spektakl „Dzień Świra” - Gdynia, Teatr Miejski
Piątek 24.10.2008 r.
14.00 konkurs muzyki organowej - Rumia, kościół NMP WW
18.00 spotkanie z pisarzem Józefem Henem - WCK

REKLAMA

I N F O R M A C J A
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j.Dz.U.z 2004 r., Nr 261, poz.2603, ze zm.)

Starosta Wejherowski
informuje:

na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 
4, w dniu 7.10.2008 r. wywieszono na okres 21 dni wykaz nr VII/2008, 
dotyczący nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, 
położonej w Rumi, działka nr 90/7 o powierzchni 0,0120 ha obręb 19, 
przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

OBWIESZCZENIE
Starosta Wejherowski działając na podstawie  art. 24, art. 28  ustawy z 
dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych /Dz.U. Nr. 80 z 2003r. poz. 

721 z późn. zm./ oraz art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. 
Kodeksu postępowania administracyjnego /tekst jedn. Dz. U. nr 98 z 

2000r. poz. 1071 z późn. zm./ 

z a w i a d a m i a,
że dn.29.08.2008r. na wniosek z dn. 29.08.2008r. Gminy Miasta Wej-
herowa, zostało wszczęte p o s t ę p o w a - n i e   administracyjne 
w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o 
pozwoleniu na:

|przebudowę ulicy Chmielewskiego (odcinka od skrzyżowania z ulicą 
Necla do skrzyżowania z ulicą Stefczyka, wraz z tym skrzyżowaniem) 
na działkach nr 263/74, 263/76, 294, 313/2, 440/16, 439/1, 295/4, 
293/2, 264/11 (obręb 10) w Wejherowie.

Strony  mają  prawo składania uwag i wniosków w w/w sprawie w 
terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia do Sta-
rostwa Wejherowskiego,  Wydział Architektury i Budownictwa, 
84-200 Wejherowo  ul. 3 Maja 4, lub osobiście w pokoju 212 w godzi-
nach 8-15 (tel. 058-572-94-48).  

OGŁOSZENIE

Śmiej się z „Expressem”
przedstawia Tadeusz Krotos

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
nauczycielom, wychowawcom, przedszkolankom, 

opiekunom dzieci i młodzieży, katechetom oraz 
pracownikom obsługi placówek oświatowych, 

życzenia satysfakcji i sukcesów 
w pracy zawodowej 

oraz 
wszelkiej pomyślności 

w życiu osobistym i rodzinnym                         
                                                                                        

składa
 Jerzy Budnik

                                                            Poseł na Sejm RP

Było to późnym wieczo-
rem. Wpadło dwóch 19-lat-
ków i jeden 18-latek. - Mie-
li przy sobie susz roślinny. 
Okazało się, że jest to mari-
huana - dowiedzieliśmy się 
w wejherowskiej policji. 
Cała trójka, dwóch miesz-
kańców Wejherowa oraz 
chłopak mieszkający pod 
Szemudem, trafi ła do poli-
cyjnego aresztu. Za posia-
danie narkotyków grozi do 
3 lat więzienia. 
Zatrzymanie miało miejsce 
w minioną sobotę. Wcze-
śniej, tak samo na terenie 
gminy Szemud, weekend 

po weekendzie miały miej-
sce dwa inne zatrzymania. 
We wrześniu policjanci zo-
stali wezwani do jednej z 
dyskotek, gdzie awanturo-
wać się miała grupa osób. 
Podczas interwencji funk-
cjonariusze trafi li na 15-lat-
ka, który przy barze kupił 
alkohol. Chłopak „wydmu-
chał” 1,36 promila. Tydzień 
później, w tej samej gmi-
nie, ale już w innej dysko-
tece zatrzymano dziwnie 
zachowujacego nastolatka. 
Tak samo był po alkoholu. 
Chłopak został przekazany 
ojcu.                           (TM) 

Trójka z marihuaną
W okolicach Przetoczyna (gmina Szemud) trzech 
nastolatków „zgarnęli” z ulicy wejherowscy kry-
minalni. Zatrzymani mieli przy sobie narkotyki. 

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
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Opel vectra jechała przez 
Mierzyno. 32-letnia kobieta, 
która go prowadziła, zrów-
nała się ze skuterem, żeby go 
wyprzedzić. W tym momen-
cie 17-latek, który prowadził 
motorower, nagle zmienił 
kierunek jazdy, zakręcił cen-
tralnie w stronę samochodu i 
uderzył w prawy bok vectry. 
Chłopak ze wstrząsem mó-
zgu i ogólnymi potłuczenia-
mi trafi ł do Szpitala Specja-
listycznego w Wejherowie. 
Gdy poczuje się lepiej będą 
wyjaśniane okoliczności 
zdarzenia. Wszystko stało 
się na prostym odcinku dro-
gi.                                   (td)

Pierwsze włamanie miało 
miejsce z soboty na 
niedzielę. Ze stacji paliw 
niesforny nastolatek zabrał 
sobie zestaw kompute-
rowy. Było mu mało, więc 
potem włamał się jeszcze 
do szkoły. W środku wybił 

szybę w sklepiku szkol-
nym i ukradł stamtąd 90 
zł. Po drugim włamaniu 
chłopak wpadł w ręce 
policji. I pieniądze i kom-
puter udało się odzyskać. 
Teraz 17-latkowi grozi 
więzienie.                   (tm)

Największa od czasu jego 
powstania inwestycja będzie 
kosztowała ponad 600 tys. 
zł. Wszystkie drzwi są po-
szerzane a łazienki unowo-
cześniane. Do tego docho-
dzi wymiana stolarki okien-
nej i instalacji elektrycznej 
oraz montaż linii interneto-
wej, która usprawni komu-
nikację. Zaplanowano rów-
nież wyposażenie oddziału 
w wysokiej klasy rzutnik i 

ekran, którym będzie moż-
na przeglądać badania obra-
zowe. 
- Za inwestycję zapłaci 
Urząd Marszałkowski, któ-
rego suma przyznana wynosi 
340 tys. zł a druga część fun-
duszy w wysokości250 tys. zł 
pochodzi od sponsorów re-
gionalnych z Izby Przemy-
słowo-Handlowej – mówi 
ordynator oddziału lek. med. 
Marek Lewandowski. - Pier-

wotnie remont miał zakoń-
czyć się w 45 dniach ale za-
kres robót uległ tak dalekie-
mu poszerzeniu, że jeśli bę-
dzie to połowa listopada to 
będziemy zadowoleni. 
Remont na taką skalę nie za-
kłócił funkcjonowanie od-
działu ortopedii gdyż został 
przeniesiony na czwarte pię-
tro budynku. Jesienią tego 
roku powinien też ruszyć 
remont Oddziału Chirurgii 

Dziecięcej, na który szpi-
tal otrzymał już w kwietniu 
30 tys. zł od władz Powia-
tu Wejherowskiego. Oddział 
wymaga od dawna reno-
wacji w dość szerokim za-
kresie, dlatego Kierownic-
two Oddziału wciąż zabie-
ga o pozyskanie kolejnych 
funduszy, które pozwoliły-
by w ciągu krótkiego cza-
su stworzyć odpowiednie 
warunki dla swoich pacjen-

ODDZIAŁ BĘDZIE WIZYTÓWKĄ SZPITALA
Plany remontowo–modernizacyjne oddziałów w Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie są nie tylko marzeniami ale realnymi inwestycjami. Aktualnie 
prowadzone są prace modernizacyjne w Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu. Oddział ortopedii wkrótce będzie wyglądał jak nowy. 

Wbił się do stacji i szkoły
17-latek spod Gniewina włamał się do stacji paliw, 
a potem do szkoły. Po drugim razie wpadł. 

Skuter wbił 
się w opla 
17-latek jadący motoro-
werem zakręcił w lewo, 
w momencie gdy wy-
przedzał go samochód, 
i wbił się w jego bok. 

Obowiązująca w resorcie 
obrony narodowej ustawa 
pragmatyczna żołnierzy za-
wodowych ustaliła nowe 
wymagania wobec kandy-
datów na żołnierzy zawo-
dowych. Ich liczbę ustala 
co roku minister obrony na-
rodowej w decyzji budżeto-
wej. Zainteresowani kandy-
daci do poszczególnych kor-
pusów zawodowych powin-
ni spełnić więc określone 
wymagania.
- Powołanie do tej służby 
następuje na podstawie do-
browolnego zgłoszenia się 
do niej po spełnieniu łącznie 
kilku warunków – wyjaśnia 
kpt. Ireneusz Aniszewski. – 
Po wydaniu rozkazu perso-
nalnego i podpisaniu kon-

traktu na pełnienie zawodo-
wej służby wojskowej oraz 
stawieniu się osoby powo-
łanej, z którą zawarto kon-
trakt do pełnienia zawodo-
wej służby wojskowej.
Rozkaz personalny o powo-
łaniu do zawodowej służby 
wojskowej wydaje, uwzględ-
niając potrzeby sił zbrojnych 
Minister Obrony Narodowej 
w przypadku powołania do 
służby na stanowisko o stop-
niach etatowych pułkowni-
ka (komandora) i generałów 
(admirałów), dyrektor de-
partamentu właściwego ds. 
kadr w przypadku powoła-
nia do korpusów podofi cer-
skiego i ofi cerskiego oraz 
dowódca jednostki wojsko-
wej w przypadku powoła-

nia do korpusu szeregowych 
zawodowych. W przypadku 
szeregowych zawodowych 
wymagane jest ukończenie 
gimnazjum i szkolenia woj-
skowego poza nielicznymi 
wyjątkami. Aktualnie wol-
ne etaty w jednostkach ma-
cierzystych WKU znajdu-
ją się m.in. w 25 Dywizjo-
nie Rakietowym w Nowym 
Dworze Wejherowskim oraz 
w 21 Dywizjonie Rakieto-
wym w Pucku i  w 43 Bata-
lionie Saperów w Rozewiu. 
Ci, którzy planują związać 
się zawodowo z wojskiem 
mogą zgłaszać się Wojsko-
wej Komendy Uzupełnień w 
Wejherowie przy ulicy So-
bieskiego 277. 

(DD)

Pracuj od dziś dla wojska
W związku z profesjonalizacją armii w Wojskowej Komendzie 
Uzupełnień w Wejherowie powołano komórkę, zajmującą się 
udzielaniem informacji, dotyczących zawodowej służby wojskowej. 

Linia nr 8 omija Ciechocino
Sporo utrudnienia mają pasażerowie Miejskiego Zakładu Komunikacji w Wejherowie, którzy od środy 
podróżując trasą linii nr 8 w Redzie nie mogą dojechać do dzielnicy Ciechocina. 

W związku z codziennymi 
utrudnieniami w ruchu na 
remontowanej ulicy Puckiej 
w Redzie wejherowski prze-
woźnik zawiesił do odwoła-
nia kursowanie autobusu nr 
8 w tamtym kierunku. 
- Zmiana rozkładu linii 8 do-
tyczy tylko części trasy uli-
cy Puckiej w Redzie gdyż 
autobus jadący z Wejherowa 
do Redy Dworzec PKP nie 
będzie jeździł do przystanku 
Ciechocino Pętla ale trasą 

do Dworca w Redzie – wy-
jaśnia prezes MZK Czesław 
Kordel. Pasażerowie udają-
cy się  z Wejherowa do Redy 
autobusem linii 8 bezpośred-
nio dojadą drogą krajową nr 
6 do dworca PKP Reda. W 
tym czasie będą pomija-
ne trzy przystanki znajdu-
jące się w Redzie przy ul. 
Puckiej – „Urząd Miejski”, 
„Pucka/Nowa” i „Ciechoci-
no Pętla”. 

(DD)

tów. Zakresem prac renowa-
cyjnych objęte powinny zo-
stać podłogi oraz odświeże-
nie wszystkich sal chorych 
wraz ze stolarką okienną i 
drzwiową.
 - W zależności od pozyska-
nych środków chcielibyśmy 
też zaadaptować gabinet 
opatrunkowy na salę zabie-
gową – mówi pielęgniarka 
oddziałowa Ewelina Krau-
se. – Bardzo zależy nam aby 

ukończyć prace remonto-
we jeszcze w tym roku gdyż 
rocznie hospitalizujemy oko-
ło 1500 dzieci. 
Oddziałowi bardzo zale-
ży na podnoszeniu jakości 
świadczonych usług, stale 
doskonalona jest jakość ich 
procedur i podnoszone kwa-
lifi kacje personelu. Oddział 
jednak od kilku lat wymaga 
remontu.       

(DD)



INFORMACJE ZE STAROSTWA POWIATOWEGO

W WEJHEROWIE

www.powiat.wejherowo.pl

Starostwo Powiatowe
w Wejherowie
ul. 3 Maja 4

84-200 Wejherowo

WYDZIAŁY I KONTAKT:

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydział Edukacji:
tel. 0-58 572-94-29

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

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

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

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

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

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

Bieżący serwis informacyjno-promocyjny Projektu:
www.projekteog.powiat.wejherowo.pl Pozostałe ogłoszenia, informacje o zamówieniach publicznych, 

programach i funduszach powiatowych, wyniki postępowań 
przetargowych, protokoły pokontrolne, sprawozdania oraz inne 

informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej 
Starostwa Powiatowego w Wejherowie pod adresem:

www.bip.powiat.wejherowo.pl 

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

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

Do końca października 2008 roku w Muzeum Piśmiennic-
twa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie czynna 
jest wystawa z okazji 40-lecia istnienia placówki. Na wy-
stawie prezentowanych jest kilkadziesiąt najcenniejszych i 
najciekawszych zbiorów z bardzo bogatego zasobu zabyt-
ków przede wszystkim piśmiennictwa zgromadzonego w 
Muzeum. Niektóre z nich ze względu na wiek, unikalność i 
względy konserwatorskie pokazywane są po raz pierwszy. 

ZAPROSZENIE 
NA WYSTAWĘ

Wnioski o wpis do Powiatowego 
Kalendarza Imprez
Wydział Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowe-
go w Wejherowie informuje, iż do końca października 2008 
roku należy złożyć propozycje imprez do Powiatowego Ka-
lendarza Imprez na rok 2009. Jednocześnie podajemy do 
wiadomości, że przy kwalifi kowaniu propozycji do kalenda-
rza pod uwagę będą brane kryteria:

1)     zasięg imprezy - powiatowy i szerszy,
2)     współpraca przy organizacji z innymi podmiotami,
3)     uzyskanie dofi nansowania z innych źródeł,
4)     tradycja organizacji imprezy,
5)     szczególna atrakcyjność imprezy dla promocji powiatu,
6)     liczba uczestników.

K O M U N I K A T  
Pomorski  Wojewódzki  Lekarz  Weterynarii w Gdańsku  informuje, 

 że  w  dniach :

09.10.2008 r. do 14.10.2008 r.

przeprowadzone  będzie  szczepienie  lisów  dzikich  
przeciw wściekliźnie  na  terenie

 w o j e w ó d z t w a           POMORSKIEGO
   
Szczepienie  odbędzie  się  z  samolotów  drogą  zrzutów  przynęt  ze  szczepionką  

przeciw  wściekliźnie.  

W  związku  z  tym  prosimy  ludność  o:

- nie  wchodzenie  do  lasu  przez  3  tygodnie
- nie  podnoszenie  i  dotykanie  przynęt
- trzymanie  psów  na  uwięzi  przez  okres  3  tygodni
- w  przypadku  kontaktu  zwierząt  gospodarskich   z  przynętami  należy   
  skontaktować  się   z  lekarzem  weterynarii
- w  przypadku  kontaktu  ludzi  z  przynętą  należy  natychmiast zgłosić  się  do     
  lekarza medycyny
- w  przypadku  bezpośredniego  kontaktu  ze  szczepionką;

- rany,  oczy,  jama  ustna,  i  nos oraz inne miejsca ewentualnej infekcji należy -  
   przed  zgłoszeniem  się do  lekarza medycyny - gruntownie przemyć wodą i   
   mydłem.

Pomorski Wojewódzki  Lekarz  Weterynarii w Gdańsku

W ten sposób doceniono samo-
rządy, których projekty (w okre-
ślonych działaniach) znalazły się 
na liście rezerwowej i nie przy-
znano im środków w ramach 
ZPORR, ale wykazały się deter-
minacją i pomimo tego zrealizo-
wały wcześniej zaplanowane in-
westycje. Tak było w przypadku 
budowy hali gimnastycznej przy 
ulicy Strzeleckiej, którą powiat 
wejherowski wybudował ze środ-
ków własnych i dotacji Minister-

stwa Sportu wynoszącej 1,4 mln 
złotych. Jeśli na przeszkodzie nie 
staną sprawy formalne, związa-
ne ze zmianą wniosku aplikacyj-
nego, to ostateczna umowa z Za-
rządem Województwa zostanie 
podpisana w dniu 31 październi-
ka, a przyznana kwota zostanie 
przeznaczona na budowę kolej-
nej sali sportowej, tym razem na 
ulicy Budowlanych przy Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 
w Wejherowie.       Jacek Gafka

Powyższe kryteria obowiązują 
także przy rozpatrywaniu wnio-
sków o dofi nansowanie imprez 
wpływających do wydziału w 
trakcie roku.
Imprezy wpisane do Powiatowe-
go Kalendarza Imprez odbywają 
się pod patronatem Starosty Wej-
herowskiego i są współorganizo-
wane przez Starostwo Powiatowe 
w Wejherowie. Wnioski niekom-
pletne oraz złożone nieterminowo 
(decyduje data wpływu do Staro-

stwa) nie będą rozpatrywane.
Organizacje pozarządowe i inne 
podmioty uprawnione mogą 
uzyskać wsparcie poprzez otrzy-
manie dotacji (grantu). Zachęca-
my do skorzystania z tej formy 
współpracy. Konkurs ogłoszony 
zostanie niebawem. 

Tomasz Fopke
więcej informacji 

oraz wzór wniosku na 
www.powiat.wejherowo.pl

Decyzja o przekazaniu 2,7 mln zł
Starosta wejherowski Józef Reszke otrzymał z rąk marszał-
ka Jana Kozłowskiego decyzję Zarządu Województwa o 
przyznaniu kwoty 2,7 mln złotych w ramach tzw. nadkon-
traktacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwo-
ju Regionalnego Województwa Pomorskiego. 
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- Nastąpiły istotne zmiany 
dotyczące procedury otrzy-
mywania świadczenia ali-
mentacyjnego – wyjaśnia 
kierownik Mops Małgorza-
ta Klebba. - Podwyższono 
kryterium dochodowe do 
725 zł netto przypadające 
na członka rodziny a wy-
sokość kwoty z Funduszu 
Alimentacyjnego będzie
przyznawana w granicach 
zasądzonych alimentów, 
jednak nie więcej niż 500 
zł na osobę.
Ważnym elementem w 
obecnie obowiązującym 
systemie alimentacyjnym 

jest możliwość otrzymy-
wania świadczenia, nie tyl-
ko przez samotnych rodzi-
ców ale również przez peł-
ne rodziny nawet gdyby 
osoby dorosłe pozostawa-
ły w konkubinacie. Rów-
nież zaświadczenie z Urzę-
du Skarbowego jest inne 
niż zaświadczenie dołą-
czane do wniosku o przy-
znanie świadczenia ro-
dzinnego. Do końca grud-
nia br. w każdą środę od 
godziny 16 do 19 klienci 
ośrodka mogą skorzystać 
z porady prawnej w spra-
wie przyznania świadczeń 

zgodnie z ustawą o pomo-
cy osobom uprawnionym 
do alimentów. Zgłosze-
nia są przyjmowane za po-
średnictwem pracowników 
działu  świadczeń rodzin-
nych i pracowników so-
cjalnych w godzinach urzę-
dowania ośrodka. Wnioski 
można pobierać i składać w 
Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej przy ulicy Der-
dowskiego 25 w pokoju nr 
1 w poniedziałek, wtorek, 
czwartek i piątek w godzi-
nach od 7.30
do 15.30 a w środę od 7.30 
do 17.00.                    (DD)

CZAS NA FUNDUSZ 
ALIMENTACYJNY
W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie już od ponad 
miesiąca przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do świadczeń 
z Funduszu Alimentacyjnego. Wnioski składają osoby uprawnione 
lub jej przedstawiciele ustawowi. 

Przywrócony fundusz alimentacyjny znacznie polepszy sytuację materialną dzieci.

- Widziałem dwóch 
młodych ludzi, którzy po-
deszli do golfa - opowi-
ada Jarosław Wejer z We-
jherowa. - Ten samochód 
jest własnością mojego 
sąsiada, a oni zaczęli kraść 
koła. Jeden z nich stał na 
czatach, a drugi najpi-
erw coś sprawdził przy 
kołach, a potem zabrał się 
za odkręcanie śrub. Gdy 
zauważyłem ich nienatu-
ralne zachowanie i co robią, 
połączyłem się z numerem 
alarmowym i - na bieżąco - 
mówiłem, co widzę. Polic-
ja była bardzo szybko. Z 
dyżurnym rozmawiałem 
ponad 8 minut, ale cała akcja 
trwała raptem kilka minut. 
Gdy policjanci przyjechali 
złodzieje zaczęli uciekać. 
Potem zszedłem na dół, 
powiedziałem sąsiadowi, 

co się stało i wyszedłem na 
dwor. Wtedy mieli ich już 
w aucie.
- Ten pan nie pomagał so-
bie tylko zrobił to bezin-
teresownie dla innej osoby 
- komentuje mł. asp. Anetta 
Potrykus, rzecznik wejhe-
rowskiej policji. 
W poniedziałkową noc do 
aresztu trafi li dwaj bracia 
(18 i 19 lat) oraz ich 19-let-
ni kolega. Za kradzież gro-
zi im od 3 miesięcy do 5 lat 
więzienia. Wszysto miało 
miejsce około północy na 
Osiedlu Kaszubskim w 
Wejherowie Nanicach. 
- Pomoc pana Jarosława 
świadczy o tym, że w 
naszym społeczeństwie są 
jeszcze osoby, które nie 
patrzą biernie na krzywdę 
innych. Dlatego takie zach-
owanie, zasługują na szc-

zególne wyrazy szacunku 
i uznania. Zawsze jednak 
pamiętajmy o tym, by w 
sytuacji zagrożenia zadbać 
o własne bezpieczeństwo, 
prawidłowo oceniając 
własne szanse. Nie ryzyku-
jmy własnego zdrowia, a 
może nawet życia, po to, 
by bronić mienia, które na 
pewno nie jest warte więcej 
niż zdrowie i życia - dodaje 
mł. asp. Potrykus. 
- Nieistotne było, że to mój 
sąsiad - mówi Jarosław 
Wejer. - Gdyby samochód 
należał do kogokolwiek in-
nego zareagowałbym tak 
samo. Postąpiłem tak jak 
powinien postąpić każdy.
Jarosław Wejher został 
zaproszony do wejhe-
rowskiego ratusza, gdzie 
- za to co zrobił - otrzyma 
upominek.                 (TM) 

Samochód zostawili, chcieli tylko koła
Wzięli ze sobą stosowne narzędzia i postanowili wymontować z golfa koła. 
Samochód ich nie interesował, tylko same koła. Mieli pecha, bo gdy byli 
już w czasie „pracy”, przez okno zobaczył ich mężczyzna, który mieszka w 
okolicy i zadzwonił na policję. 
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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

Na końcu tytułu tego felietonu 
postawiłem znak zapytania, bo 
nie jest powiedziane, że to stracie 
zakończyło się porażką ministra 
Drzewieckiego, a już na pew-
no nie totalną klęską, jak utrzy-
mują niektórzy. Moim zdaniem 
najbliższy prawdy jest premier 
Tusk. Pytany przez dziennikarzy 
odpowiedział dyplomatycznie, 
że ocenia je na remis, ze wska-
zaniem „niestety nie na ministra 
Drzewieckiego”. Coś jednak mi-
nister uzyskał. Zrobił co prawda 
krok w tył (musiał przełknąć wy-
cofanie kuratora), ale  nie „za dar-
mo”. Doprowadził mianowicie 
do tego, że  FIFA i UEFA wzię-
ły na siebie współodpowiedzial-
ność za oczyszczenie PZPN. Tak 
należy odbierać decyzję o powie-
rzeniu nadzoru nad zaplanowa-
nym na 30 października br zjaz-
dem wyborczym, 4-osobowej 
Niezależnej Komisji Wyborczej, 
w skład której weszli przedsta-
wiciele prezydenta, rządu, FIFA  
i UEFA. Czy  ta Komisja zrobi 
porządek w PZPN? Naiwny nie 
jestem. Uważam, że po najbliż-
szym zjeździe wszystko zostanie 
po staremu, tzn. ci, którzy de fac-

to rządzili Związkiem, będą rzą-
dzić nim nadal, tyle że bez List-
kiewicza.  Tym niemniej, udział 
przedstawicieli FIFA i UEFA w 
pracach Komisji, pozwoli im na 
zdobycie bardziej obiektywnej 
wiedzy o sytuacji w PZPN. Na 
to właśnie liczę. Bo moim zda-
niem tu właśnie jest pies pogrze-
bany. FIFA i UEFA wiedzą tyle 
o  PZPN, ile wynika z ofi cjal-
nych raportów i bezpośrednich 
rozmów z jej działaczami. To ob-
raz mocno wykoślawiony. Teraz 
będą mieli okazję, by dotychcza-
sową wiedzę zweryfi kować, co 
jednak wcale nie oznacza, że od 
razu zmieni się  ich stosunek do 
PZPN.  Na to trzeba będzie jesz-
cze trochę poczekać.
Minister Drzewiecki nie jest 
pierwszym, który przegrał z „ 
niezatapialną i niezniszczal-
ną” grupą, która od lat rządzi 
PZPN.  W podobny sposób po-
tknęli się jego poprzednicy – nie-
żyjący już J. Dębski i T. Lipiec. 
Dlaczego przegrał? Teorii jest 
wiele. Mnie najbardziej przeko-
nuje ta, mówiąca o szczególnej 
pozycji prezesa Listkiewicza w 
UEFA. Znamienne jest to, że nie 

Konstytucja dość precyzyjnie 
rozdziela kompetencje w zakre-
sie polityki zagranicznej. Jedno-
znaczny zapis Konstytucji prze-
sądza, że to Rada Ministrów 
(czyli rząd) prowadzi politykę 
wewnętrzną i zagraniczną Rze-
czypospolitej Polskiej. Do tego 
kolejny przepis przesądza, że do 
Rady Ministrów należą sprawy 
polityki państwa nie zastrzeżo-
ne dla innych organów państwo-
wych i samorządu terytorialne-
go.
Prezydent RP ma w zakresie 
polityki zagranicznej tylko ta-
kie uprawnienia, jaki wyraźnie 
przyznaje mu Konstytucja. Są 
to przede wszystkim funkcje re-
prezentacyjne (Prezydent RP jest 
najwyższym przedstawicielem 
Rzeczypospolitej Polskiej). W 
ramach tych funkcji Prezydent: 
1) ratyfi kuje i wypowia-
da umowy międzynarodowe, 
o czym zawiadamia Sejm i Se-
nat, 2) mianuje i odwołuje peł-
nomocnych przedstawicieli Rze-
czypospolitej Polskiej w innych 
państwach i przy organizacjach 
międzynarodowych, 3) przyjmu-
je listy uwierzytelniające i od-

wołujące akredytowanych przy 
nim przedstawicieli dyploma-
tycznych innych państw i orga-
nizacji międzynarodowych. Przy 
czym Konstytucja nakazuje Pre-
zydentowi, aby w zakresie poli-
tyki zagranicznej współdziałał z 
Premierem i Ministrem Spraw 
Zagranicznych.
Obowiązująca Konstytucja RP 
wprowadziła w Polsce ustrój z 
dualistyczną władzą wykonaw-
czą – Prezydentem i Radą Mi-
nistrów. Wprawdzie kompeten-
cje Prezydenta mają w większo-
ści charakter reprezentacyjny, 
ale jego władzę wzmacnia pra-
wo weta ustawodawczego. Man-
dat Prezydenta pochodzi z po-
wszechnych wyborów, co przy 
jego kompetencjach jest zupeł-
nie nieadekwatne. Praktyka po-
kazała, że współdziałanie Pre-
zydenta i rządu jest trudne, na-
wet gdy pochodzą z tych samych 
ugrupowań politycznych (przy-
kładem szorstka przyjaźń Prezy-
denta Kwaśniewskiego i Premie-
ra Millera).

Radosław Skwarło
Radca prawny

 RADCA PRAWNY
 RADOSŁAW SKWARŁO

PORAŻKA  MINISTRA  DRZEWIECKIEGO?
Wydawało się, że tym razem się uda. Odważ-
na i co ważne aprobowana społecznie decy-
zja o wprowadzeniu do PZPN kuratora, dawa-
ła nadzieję na  oczyszczenie środowiska pił-
karskiego.  Wystarczyło jednak, by FIFA za-
groziła, że wycofa Polskę z eliminacji do mi-
strzostw świata, a UEFA , że odbierze nam or-
ganizację EURO-2012, by wszystko wróciło 
do punktu wyjścia.

było jasnego dementi w związ-
ku z sensacyjnymi doniesieniami 
polskich dziennikarzy, że projekt 
ultimatum UEFA (potem dołą-
czyła do niej na zasadzie solidar-
ności FIFA) powstał w siedzibie 
PZPN. Kiedyś pewnie dowiemy 
się, jak było naprawdę. Oczywi-
ście teraz na Drzewieckim wie-
sza się psy. Wytyka mu się brak 
konsekwencji i tchórzostwo. 
Faktem jest, że kibicowała mu 
prawie cała Polska. Tak przynaj-
mniej wynika z sondaży. Ale daję 
głowę, że gdyby UEFA odebrała 
nam organizację EURO-2012 ci, 
którzy go wtedy popierali, rzuci-
liby się mu do gardła. Z tych sa-
mych sondaży wynika bowiem, 
że za oczyszczenie PZPN, Pola-
cy skłonni byliby poświęcić eli-
minacje do Mundialu (to było 
przed wygraną z Czechami), ale 
już o poświęceniu EURO-2012, 
w ogóle nie chcą słyszeć.
                                                                                                   

Jerzy Budnik
                                                                                                              

Poseł na Sejm RP
Archiwalne artykuły posła 

można przeczytać na stronie 
www. budnik.pl   

PREZYDENT CZY PREMIER
Zapewne wszyscy czytelni-
cy obserwowali w mediach 
konfl ikt kompetencyjny po-
między Prezydentem a Pre-
mierem w sprawie repre-
zentacji Polski na szczycie 
UE. Politycy opowiadali się 
za jedną lub drugą stroną 
przede wszystkim pod ką-
tem swojej przynależności 
partyjnej. Niektórzy zrzuca-
li winę na rzekomo niejasne 
zapisy Konstytucji. 

§
tel./fax 058 5721593 
tel. kom. 0 600 358 832
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- Czym jest Klub bobasa? 
- To projekt edukacyjny. W 
naszym sposobie myślenia 
edukacja przez całe życie 
to tylko edukacja dorosłych 
czy uniwersytety trzeciego 
wieku. Zbyt często zapomi-
namy, że „przez całe życie” 
tak na prawdę oznacza 
naukę od urodzenia. Zbyt 
dużo błędów popełnia się 
dziedzicząc złe nawyki albo 
nie mając świadomości, ile 
jest już nowych osiągnięć 
w dziedzinie pedagogiki. 
Rodzic ma prawo o tym nie 
wiedzieć. My jako nauczy-
ciele powinniśmy dzielić się 
taką wiedzą i zrobić wszyst-
ko, żeby stworzyć dzieciom 
maksymalnie dobre warunki 
rozwoju. 3/4 roku to jesień 
i zima, do tego małe miesz-
kanie, brak świadomości 
rodziców, czym dla dziecka 
jest ruch i mamy komplet 
sytuacji, że dziecko na-
jpierw jest przegrzewane, 
potem dostaje chodzik, 
bo niehignienicznie jest 
przemieszczać się na cz-
woraka, obija się między 
meblami, a my z nawyku 
chodzimy za nim i tylko up-
ominamy; nie biegaj, bo się 
spocisz, nie wchodź, bo się 
przewrócisz. I dzieci rosną 
w przeświadczeniu wiecz-
nego lęku i strachu. A har-
monijny ruch jest zakodow-
any i nie wolno nam tego 
zniszczyć. Dziecku zabronić 

doświadczać ruchu to tak 
jakby mu powiedzieć nie 
oddychaj. Teraz już wiemy, 
że pamięć mięśniowa ma 
wpływ na mózg. Ono samo 
doświadcza, że jak wystawi 
prawą rękę i prawą nogę 
to się przewróci i wielok-
rotnie się przewraca. Do-
chodzi potem do tego, że to 
musi być prawa ręka i lewa 
noga. I to jest fantastyczne, 
że takie małe dziecko ma 
ogromną siłę podnoszenia 
się z każdego upadku. 

- I tym sie różni w stosunku 
do lat ubiegłych?
- Tak, wtedy mieliśmy 
przestrzeń i naszą wiedzę. 
Teraz możemy zaprosić do 
projektu i logopedę i psy-
chologa i neuropediatrę. 
Rodzice mogą się kon-
sultowac z fachowcami. 
W ramach tego projek-
tu są comiesięczne spotka-
nia szkoleniowe dla rodz-
iców „Porozmawiajmy 
o...”. I dzisiaj będziemy 
rozmawiać o znaczeniu ru-
chu dla dziecka. Organizu-
jemy bezpieczną przestrzeń, 
w której dziecko ma sobie 
samodzielnie projektować 
ruch, ma podejmować de-
cyzje i ponosić za nie kon-
sekwencje. 

- Prawo do popełnienia 
błędu... 
- I ponoszenia konsekwencji 
za ten błąd. Owszem, to 
zaboli, ale guza sobie nabi-

RUCH WAŻNY JAK ODDYCHANIE 
Rozmowa z Lidią Żak, dyrektor Przedszkola nr 1 w Redzie.

je i w porządku. Jak inaczej 
ma się nauczyć? To widać, 
jak nowi rodzice przychodzą 
„na bobasy”. Dziecko na-
jpierw jest zdziwione tą 
przestrzenią, bo dla tak-
iego małego człowieka to 
jest wszechświat. Drugim 
razem wchodzi, jak do sie-
bie, a następnym nie patrzy, 
gdzie jest mama. Mama ma 
obserwować i cieszyć się 
z tego, jak fajnie pokonuje 
przeszkody. Rodzice nawet 
nie mają świadomości, jak 
ograniczają dziecko. 

- Konsultacje odbywają 
się, gdy coś jest już nie tak, 
jak powinno być, czy jako 
rozmowy „profi laktyczne” 
o rozwoju dziecka? 
- Jest to w granicach pro-
fi laktyki. Taka opieka pow-
inna być od zawsze, a nie 
wtedy gdy jest za późno. 
Jeśli rodzic czuje potrzebę 
albo chce się skonsultować 
może spotkać się na indy-
widualnej rozmowie, ale też 
w cyklu „Porozmawiajmy 
o...” będą specjaliści.  

- Dla kogo projekt jest 
przeznaczony?
- Dla dzieci z Redy w gran-
icach wiekowych 0,5 - 2,5, 
dzieci w okresie przed-
przedszkolnym, bo poźniej 
to już nie te emocje i nie ta 
eksperesja. 

- Czy rodzice mogą wciąż 
się zgłaszać i zapisywać? 

- Była prowadzona rekru-
tacja, ale projekt dotyczy 
małego dziecka i nie można 
robić tak, że tworzę listę, 
sprawdzam obecność, itp. 
Dziecko ma różne stany, 
czasem choruje. Za każdym 
razem mają prawo przyjść i 
uczestniczyć, czy będzie to 
od października czy od li-
stopada. To nie jest jakiś 
wyznacznik, że rodzic nie 
zapisał się np. w sierpniu. 

- A jakie koszty w związku 
z uczestnictwem ponoszą 
rodzice? 
- Rodzic kompletnie nic 
nie placi. Przychodzi i 
ma się cieszyć z twórc-
zej aktywności swojego 
dziecka, które doświadcza 
umiejętności bycia w 
zupełnie nowym otocze-
niu. Dzieci mają dostęp do 
przestrzeni, która jest w 
sensowny sposób zagosp-
odarowana o każdej porze 
i udostępniamy ją teraz 
tym maluchom. Niezwykle 
ważny element to chiński 
basen, a będzie jeszcze m.in. 
jedna konstrukcja, potężne 
kostki piankowe i to jest fa-
jne, bo dziecko jest małe, a 
te megabloki są wielkie, ale 
lekkie bo piankowe. 

- Jakie znaczenie w roz-
woju ma pierwszy rok 
życia, którego dotyczą 
odbywające się w ramach  
„bobasów” zabawy funda-
mentalne? 

- Pierwszy rok decyduje o 
całej sferze emocjonalnej; to 
czy dostaje miłość, czuje, że 
jest kochane decyduje o tym, 
czy umie kochać. Mamy tak 
bardzo dużo ludzi z daleką 
sferą prywatności, którzy nie 
potrafi ą czuć blisko kogoś - 
one tego nie dostawały. Tak 
na prawdę do 12 roku życia 
„załatwiamy” wszystko, ale 
fundament jest od „0” do 
szóstego roku życia. A my 
go zupełnie zostawiliśmy. 
Etymologiczne uzasad-
nienie słowa wychow-
anie to hodowla, czyli dać, 
przewinąc i zostawić. I tak 
właśnie mamy. Do tego 
dochodzą błędy w relac-
jach, poddenerwowanie, lęk 
przed utratą pracy, braki-
em pieniędzy, trudne kon-
takty partnerskie. Często 
nie mamy cierpliwości i 
wytrwałości w budowaniu 
związku. Cała ta nerwowość 
przekłada się na dzieci. 

- Jakie są skutki takich 
błędów? 

- Mamy dysleksję, problemy 
z emocjami, nadwrażliwość, 
relacje rodzic - dziecko na 
zasadzie terroru... To co 
mamy i możemy dać to 
poświęcić czas dziecku, być 
z nim, ale tak na prawdę 
być. Od samego początku, 
bo później jak chcemy to 
ono już nie chce, bo nie 
nauczyło się rozmawiać z 
mamą, opowiadać o swoich 
uczuciach. Potem okazuje 
się, że 15 latek zamordował 
koleżankę, a matka mówi, 
że przecież to było takie do-
bre dziecko. Nie ma takiej 
opcji. Dziecko wychowane 
w domu, gdzie jest gwiazdą 
nie ma odporności. Dla tak-
iego malucha, gdy mu pow-
ie kolega „ciebie nie lubię” 
wali się cały świat. Z czasem 
nabiera odporności i radzi 
sobie z tym, bo się tym nie 
przejmuje. Chodzi o to, żeby 
to co dziecku jest potrzebne 
dać od początku. 

- Dziekuję za rozmowę. 

VIII Dzień Papieski pod 
hasłem Jan Paweł II – Wy-
chowawca młodzieży, obfi -
tował licznymi wydarzenia-
mi religijno-kulturalnymi w 
czterech wymiarach: cha-
rytatywnym, artystycznym, 
modlitewnym i sakralnym. 
Dzielmy się miłością, na-
wiązywał nieustannie w 
swym pontyfi kacie, naucza-

niu i służbie całemu Ko-
ściołowi Jan Paweł II. Do 
zwyczaju Dnia Papieskiego 
należy zbiórka pieniędzy na 
cele programu stypendial-
nego. Przed kościołami i na 
ulicach miasta Wejherowa, 
taką kwestę przeprowadzi-
li harcerze i przedstawicie-
le wspólnot parafi alnych. 
Dzięki takiej wymiernej po-
mocy pomagamy młodzie-
ży, która z powodów mate-

Lekcja wielkiego człowieka
W XXX rocznicę powołania Karola Wojtyły na stolicę św. Piotra w kościołach całej Polski, wierni 
modlili się o rychłą beatyfi kację i kanonizację Sługi Bożego Jana Pawła II. 

rialnych nie mogła by kon-
tynuować swojej nauki. -To 
jakoby budowanie Janowi 
Pawłowi II „żywego po-
mnika”, mówi o. Tyberiusz 
Nitkiewicz, kustosz wej-
herowskiego Sanktuarium. 
Jako dziękczynienie za 30 
lat od rozpoczęcia Pontyfi -
katu Jana Pawła II, dzięki 
życzliwości leśników, przy 
Kolegiacie wejherowskiej 
został posadzony „Dąb Jan 
Paweł II”. Wspólnota mło-
dzieżowa którą opiekuje się 
ks. Janusz w parafi i Świętej 
Trójcy, podczas Mszy św. w 
ramach homilii przygoto-
wała muzyczno-modlitew-
ne Misterium, poświecone 
pamięci Papieża Polaka pt. 
„Miłość mi wszystko wyja-
śniła...”. W czwartek 16-go 
października w Kolegiacie 
zawiązała się społeczna ini-
cjatywa budowy pomnika 
Jana Pawła II oraz otwarto 
wystawę fi latelistyczną pt. 
„JPII”, ze zbiorów Andrze-

ja Lewińskiego. W najbliż-
szą niedzielę 19-go paź-
dziernika o godzinie 19.15 
w kościele Świętej Trójcy 
w Wejherowie w ramach 
obchodów XXX Roczni-
cy rozpoczęcia Pontyfi katu 
Jana Pawła II, odbędzie się 
uroczysty koncert fortepia-
nowy w wykonaniu Anny 
Rocławskiej. W koncercie 
wystąpią najwybitniejsi wo-
kaliści i soliści z pomorskich 
scen oraz Polska Filharmo-
nia Kameralna z Sopotu i 
Chór Mieszany Cantores 
Veiherovienses, pod dy-
rekcją Marka Rocławskie-
go. Przewodniczący Rady 
Dzieła Nowego Tysiąclecia 
oaz Pomocy Stypendialnej 
dla ubogiej młodzieży, abp. 
Tadeusz Gocłowski, powie-
dział że w Dniu Papieskim 
możemy zawsze na nowo 
przeżywać i wsłuchiwać w 
całą głębię słów  „Wielkich 
Lekcji, Wielkiego Nauczy-
ciela” Jana Pawła II.   

FRANCISZEK 
SYCHOWSKI

Kwesta na pomoc stypendialną przed Klasztorem oo. Franciszkanów.
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TOMASZ
MODZELEWSKI

Dużo emocji wywołała 
ostatnio budowa pomnika 
Karola Wojtyły, który jak 
się okazało stanął jednak 
przy rondzie imienia Jana 
Pawła II na skrzyżowaniu 
ulic: Starowiejskiej, Cey-
nowy, Kosynierów, I Dy-
wizji Wojska Polskiego i 
Dębogórskiej, a odsłonię-
cie tego postumentu mia-
ło miejsce wczoraj. Gmina 
zrealizowała tą inwestycję 
dzięki własnym 70% fun-
duszom, a komitet budo-
wy pomnika zebrał na ten 

cel 30% całych kosztów. 
Pomnik ma wysokość 2.8 
metra, a autor rzeźby Jaro-
sław Wójcik starał się aby 
jego kompozycja stanowi-
ła całość z istniejącym już 
krzyżem. W czwartek o go-
dzinie 17:00 rozpoczęła się 
uroczystość odsłonięcia 
pomnika Papieża Polaka 
połączona z mszą św. któ-
ra zapoczątkowała obcho-
dy Dni Papieskich w Rumi 
w związku z 30 rocznicą  
pontyfi katu Jana Pawła II.

(APAT)

Pomnik Jana Pawła II 
stanął w Rumi
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Dyrektor Wojewódzkiego 
Zespołu Szkół im. Z. Kie-
turakisa, Ewelina Luliń-
ska-Kuklik po przywitaniu 
zaproszonych gości, m.in. 
Aleksandry Jaszkowskiej 
reprezentującej organ pro-
wadzący szkołę, Krysty-
ny Pajury członka Zarządu 
Pomorskiego Urzędu Mar-
szałkowskiego, Bogdana 
Tokłowicza wiceprezyden-
ta Miasta Wejherowa, Ro-
mana Białasa prezesa Sto-
warzyszenia „Akademii 
Złotego Wieku” z Uniwer-
sytetu III Wieku w Wej-
herowie, oraz  słuchaczy, 
pracowników i nauczycie-
li medyka, podziękowała 
wszystkim, którzy angażo-
wali i angażują się w pra-

cę i rozwój szkoły. Następ-
nie przy poczcie sztanda-
rowym nastąpiło ślubowa-
nie słuchaczy i wręczenie 
indeksów. W części arty-
stycznej największą „nie-
spodzianką” dla słuchaczy 
i zaproszonych gości był 
występ samych nauczycie-
li. W udekorowanej stylo-
wo i nastrojowo, pod kie-
runkiem Barbary Micha-
lak, najbardziej przestrzen-
nej części szkoły z piękną 
poezją, prozą, liryką, mu-
zyką klasyczną i regional-
ną wystąpili pracownicy i 
nauczyciele medyka wraz 
z zaproszonymi gośćmi Se-
bastianem Lange i Katarzy-
ną Herrmann. Po występie 
artystycznym nauczyciele i 

- Nasza szkoła zawarta umo-
wę z wykonawcą, wybranym 
w postępowaniu o udziele-
nie zamówienia publiczne-
go, którą przeprowadziliśmy 
w tzw. trybie z wolnej ręki 
– mówi dyrektor Marzena 
Misztal. – Zakres umowy ma 
na celu wykonanie robót re-
montowych i renowacyjnych 
oraz prac w zakresie instala-
cji elektrycznych a także in-
stalowanie okien z tworzyw 

sztucznych.
Na wykonawcę zamówienia 
wybrano Zakład Remonto-
wo-Budowlany z Wejhero-
wa-Śmiechowa. Koszt całej 
inwestycji, którą zaoferował 
oferent był bardzo atrakcyj-
ny i wyniósł 22326,90.zł.
Termin realizacji prac re-
montowych zaplanowano na 
koniec października br. Jak 
podkreśla dyrekcja szkoły, 
zamówienie dodatkowe za-

proponowano dotychcza-
sowemu wykonawcy robót 
budowlanych gdyż spraw-
dził się przy poprzedniej in-
westycji. Warto dodać, że 
obecne zamówienie nie było 
objęte zamówieniem pod-
stawowym i nie przekracza 
łącznie 50 procent wartości 
realizowanego zamówienia, 
niezbędnego do jego prawi-
dłowego wykonania.

(DD)

DZIEŃ EDUKACJI W MEDYKU
Nietypowy i oryginalny przebieg uroczystości z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej miał miejsce w wejherowskim medyku.

zaproszeni goście udali się 
do pięknie wystrojonej sali 
na poczęstunek z regional-
nymi kaszubskimi specja-
łami. Do szkoły dotarła ra-
dosna wiadomość o nadaniu 
przez Minister Edukacji Na-
rodowej Katarzynę Hall na-
uczycielowi medyka Fran-
ciszkowi Sychowskiemu 
„Medalu Komisji Edukacji 
Narodowej” za szczególne 
zasługi dla oświaty i wy-
chowania. Medal, który jest 
najwyższym resortowym 
odznaczeniem wyróżnieni 
nauczyciele z wojewódz-
twa pomorskiego otrzyma-
li w gdańskim Dworze Ar-
tusa od Pomorskiego Ku-
ratora Oświaty Zdzisława 
Szudrowicza. Aleksandra 
Jaszkowska i Krystyna Pa-
jura w imieniu Urzędu Mar-
szałkowskiego podzięko-
wały dyrektor Ewelinie Lu-
lińskiej-Kuklik, wszystkim 
pracownikom i nauczycie-
lom za pracę na rzecz szkoły 
oraz życzyły dalszych suk-
cesów osobistych i rozwo-
ju Wojewódzkiego Zespołu 
Szkół Policealnych w Wej-
herowie.                    (R. S.)   

Największą niespodzianką dla zaproszonych gości i słuchaczy był wy-
stęp nauczycieli.
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Fundatorem i wykonawcą 
projektu jest Grupa Inwesty-
cyjna Semeko. Inwestycja 
małej architektury powstaje 
pod patronatem burmistrza, 
jego zastępcy, przewodni-
czącego rady oraz radnych 
miasta. Intensywne prace 
przy zagospodarowaniu te-
renu w rejonie ul. Norwi-
da trudno nie zauważyć. W 
chwili obecnej wykonywany 
jest zespół boisk sportowych, 
składający się z dużego bo-
iska do piłki nożnej, który 
będzie pokryty nawierzchnią 
sztuczną z całoroczną trawą 

oraz dwa utwardzone boiska 
do koszykówki i siatkówki. 
Wszystko to w połączeniu 
z profesjonalnymi zestawa-
mi koszy do koszykówki i 
bramek piłkarskich. Projekt 
przewiduje także wielko po-
wierzchniowy plac zabaw 
dla dzieci w formie ogródka 
jordanowskiego. - Zaplano-
wane są parkingi dla samo-
chodów i miejsca postojowe 
dla rowerów – mówi  Ma-
ciej Suchecki z grupy inwe-
stycyjnej Semeko. – Wzdłuż 
boisk będą ciągi piesze z 
kostki brukowej, ławki i 

oświetlenie oraz zieleń igla-
sta i liściasta. Łączny koszt 
inwestycji to aż 500 tysięcy 
złotych.
Na placu zabaw dla dzie-
ci nie zabraknie huśtawek, 
zjeżdżalni, zabawek spręży-
nowych, karuzeli i piaskow-
nicy a także ścieżki zdrowia 
z urządzeniami zręcznościo-
wymi i sprawnościowymi. 
Termin otwarcia pierwsze-
go etapu inwestycji z dużym 
boiskiem piłkarskim przewi-
dziany jest na przełm bieżą-
cego i nadchodzącego roku.

(DD)

Prace remontowe pełną parą
W Zespole Szkół nr 1 im Tadeusza Kościuszki w Wejherowie systematycznie 
trwają dodatkowe prace remontowo-budowlane wyznaczonych pomieszczeń 
budynku aby poprawić estetykę placówki i tym samym zapewnić komfort 
przebywających w niej uczniów. 

Rekreacja poprzez sport
Już niedługo w Redzie powstanie miejski zespół boisk rekreacyjnych i plac 
zabaw sportowych z prawdziwego zdarzenia.



Agata Jastrzębska – uczennica kl. III c
Dzisiaj podczas uroczystości 20-lecia Zespołu Szkół nr 
1, gimnazjum otrzyma imię Lecha Wałęsy. To legendar-
ny przywódca Solidarności, który ma bardzo duży wkład 
w odzyskanie przez nasz Polskę wolności. Jego działal-
ność zapoczątkowała zrywy wolnościowe w innych kra-
jach Europy Wschodniej, a Lech Wałęsa został laureatem 
Pokojowej Nagrody Nobla. 

Marta Jeschke – absolwentka szkoły, reprezentantka 
Polski na olimpiadzie w Pekinie. 
Jestem bardzo zaszczycona faktem zaproszenia mnie na 
uroczystości, to dla mnie wielkie wyróżnienie. Skończy-
łam tę szkołę 6. lat temu, kiedy dziś weszłam tu po dłu-
gim czasie wróciły wszystkie piękne wspomnienia. Dzię-
ki tej szkole mogłam rozwijać swoje marzenia – treno-
wać. Chciałabym podziękować wszystkim, którzy wie-
rzyli, że pojadę na igrzyska olimpijskie. Uważam, że 
Lech Wałęsa jest symbolem odzyskania przez Polskę 
wolności i to zaszczyt dla szkoły nosić jego imię.

Jerzy Budnik – poseł na Sejm RP
Nadanie szkole imienia przywódcy Solidarności to decy-
zja zarówno odważna jak i bardzo mądra decyzja, dlate-
go, że dzisiaj potrzeba nam autorytetów – ludzi, za który-
mi idzie bardzo ważne i aktualne przesłania: Pokonywać 
bariery, oddawać się do dyspozycji ojczyźnie, walczyć o 
jej dobre imię, starać się ją zmieniać, walczyć o nią, nie 
upadać na duchu. Iść cały czas iść do przodu pozostawia-
jąc to co dzisiaj trudne i mało może zrozumiałe history-
kom – oni dokonają z pewnością wnikliwej i obiektyw-
nej oceny przeszłości. My powinniśmy się mierzyć z wyzwaniami, których tyle 
przed nami i na nich się koncentrować

Kazimierz Okrój – przewodniczący Rady Miasta Reda, sponsor i przyjaciel 
szkoły. 
Znam dobrze dzieje tej szkoły, którą budowano w latach 
kiedy powstawał Żarnowiec co było jedną z przyczyn jej 
niedoinwestowania. Od lat staramy się pomóc i wesprzeć 
bo uczą się tu przecież nasze dzieci. Jeżeli chodzi o inwe-
stowanie w szkołę i uczącą się w niej młodzież. To prze-
cież najlepsza inwestycja jaką my dorośli możemy po-
czynić. Wystarczy popatrzeć jakich znakomitych absol-
wentów mamy w tej szkole, olimpijka, artyści, laureaci 
konkursów. Choćby dzisiejsze przedstawienie podczas 
akademii w pełni profesjonalnie przygotowane. To wspa-
niała młodzież
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IMIĘ LECHA WAŁĘSY
W sobotę Zespole Szkół nr 1 w Redzie odbyły się uroczystości jubileuszu 20-lecia placówki. Najważniejszym punktem obchodów było 
nadanie imienia Lecha Wałęsy działającemu tam gimnazjum. Były prezydent, przywódca Solidarności, w szkolnym referendum na patrona 
szkoły wygrał m. in. z Janem Pawłem II. Nie pojawił się jednak na uroczystości odsłonięcia tablicy nową nazwą szkoły. Odwiedził szkołę w 
styczniu tuż po rozstrzygnięciu referendum.

Sobotnie uroczystości roz-
poczęły się Mszą Św w ko-
ściele Wniebowzięcia NMP 
i Św. Katarzyny w Redzie, 
celebrował Metropolita 
Gdański abp Sławoj Leszek 
Głódź. Z kościoła zapro-
szeni goście, grono pedago-
giczne i uczniowie przeszli 
w pochodzie ulicami mia-
sta na szkolny dziedziniec, 
a po odsłonięciu tablicy do 
szkolnej auli na uroczystą 
akademię z okazji jubile-
uszu 20-lecia. Wśród gości 
znaleźli się m. in. arcybi-
skup Sławoj Leszek Głódź, 
przedstawicie władz miasta 
z burmistrzem Krzyszto-
fem Krzemińskim i powia-
tu z wicestarostą Grzego-
rzem Gasztą. Szczególnym 
gościem była niewątpliwie 
absolwentka szkoły – Mar-
ta Jeschke, czołowa pol-
ska sprinterka, uczestnicz-
ka Igrzysk Olimpijskich w 
Pekinie.
Akademia rozpoczęła się 
od występu szkolnego chó-
ru, który zaśpiewał pieśń 
„Mury” legendarnego bar-

da Solidarności Jacka 
Kaczmarskiego. Następnie 
wszystkich powitał dyrek-
tor Marek Kamiński. Pod-
czas ofi cjalnej części akade-
mii przedstawiciel Pomor-
skiego Kuratorium Oświa-
ty odznaczył Medalami 
Komisji Edukacji Narodo-
wej - Teresę Orzechowską, 
byłą wicedyrektor i obec-
nego dyrektora Marka Ka-
mińskiego. Alina Gajewska 
i Gabriela Okrój otrzyma-
ły nagrody burmistrza mia-
sta. Nagrody specjalne „dla 
osób, które na stałe wpisały 
się w historię szkoły i mia-
sta otrzymali ks. infułat Al-
bin Potracki i były dyrektor 
Janusz Molak. Ten ostatni 
dziękując za wyróżnienie 
powiedział przypomniał, że 
ks. infułat był pierwszym 
sponsorem szkoły wspie-
rając fi nansowo pierwszy 
zorganizowany w niej fe-
styn. Ponadto dyplomami 
Przyjaciel szkoły uhonoro-
wano wieloletnich sponso-
rów placówki. Akademia 
zakończyła się występami 
artystycznymi w wykona-
niu uczniów szkoły.

ANDRZEJ J. GOJKE

Agata Jastrzębska, uczennica kl. IIIc dokonuje symbolicznego odsłonięcia 
tablicy z nową nazwą gimnazjum.
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Jak co roku powiat wej-
herowski wraz z wybraną 
szkołą zorganizował Po-
wiatowy Dzień Edukacji. W 
tym roku obchodzono go w 
Redzie. Podczas obchodów 
Dnia Edukacji wybrani na-
uczyciele otrzymali nagro-
dy przyznane przez Zarząd 
Powiatu. Wyróżnienia i na-
grody pieniężne otrzymało 
11 nauczycieli uczących w 
różnych szkołach na tere-
nie Małego Trójmiasta Ka-
szubskiego. Nagrody wrę-
czał starosta Józef Resz-
ke. Po krótkim wystąpieniu 
starosty grupa młodzieży 
uczącej się w redzkim Ze-
spole Szkół zaprezentowała 
program artystyczny.
Gościem specjalnym, który 
przybył na tę uroczystość 
był Konsul Honorowy Kró-
lestwa Norwegii- Michał 
Rzeszewicz. Był on za-
chwycony przede wszyst-

kim nowo otwartą inwesty-
cją przy Zespole Szkół Po-
nadgimnazjalnych. W dniu 
tym świętowano bowiem 
podwójnie. Nie tylko dzię-
kowano nauczycielom za 
ich pracę, ale również na-
stąpiło otwarcie Ogólno-
dostępnej Strefy Rekreacji 
Dziecięcej „Łąkowa”, na 
którą powiat wejherowski 
pozyskał środki zewnętrzne 
z Mechanizmu Finansowe-
go Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego („tzw. Fun-
dusze Norweskie”). 
Podczas otwarcia strefy 
starosta Józef Reszke po-
wiedział: „Takie strefy już 
funkcjonują w Wejherowie, 
teraz jest pierwsza w Re-
dzie, będą jeszcze w Rumi. 
Cieszymy się z uzyskanego 
dofi nansowania na tak waż-
ny projekt  oraz z tego, że 
systematycznie poszerzamy 
bazę sportową dla uczniów 

- Na tę nadzwyczajną, hi-
storyczną  uroczystość wy-
braliśmy znamienną datę 
czternastego październi-
ka  – Dzień Edukacji Naro-
dowej, bo właśnie to miej-
sce będzie w szczególności 
służyć rozwojowi oświaty 
i kultury fi zycznej młode-
go pokolenia – mówi Jerzy 
Kepka, wójt gminy Wejhe-
rowo.
Symbolicznego otwarcia, 
przecięcia wstęgi dokona-
li kurator oświaty Zdzisław 
Szudrowicz, wójt Jerzy 
Kepka, przewodniczący 
Rady Gminy Tadeusz Da-
nilczyk. Obiekt poświęcił 
ks. infułat Stanisław Bog-
danowicz, który jednocze-
śnie przekazał gorące po-
zdrowienia od metropolity 
gdańskiego, ks. arcybisku-
pa Leszka Sławoja Głódzia. 
Podczas wystąpień gości, 
przedstawiciele władz gmi-
ny, a w szczególności wójt 
Jerzy Kepka, obdarowa-

ni zostali przez wiele de-
legacji cennymi darami, w 
szczególności piłkami do 
gry w piłkę nożną, siatko-
wą i koszykową.
Gronu ponad pięćdziesię-
ciu gości wójt Jerzy Kepka 
wręczył okolicznościowe 
medale wybite dla upamięt-
nienia otwarcia hali. Na-
grody Wójta Gminy Wejhe-
rowo, za szczególną aktyw-
ność związaną ze wzniesie-
niem obiektu odebrali Ka-
zimierz Grubba, kierownik 
Referatu Budownictwa i In-
westycji i Zygmunt Hoeft, 
kierownik Referatu Zamó-
wień Publicznych i Oświa-
ty Urzędu Gminy. Z kolei 
społeczność uczniowska 
Samorządowego Gimna-
zjum w Bolszewie uhono-
rowała wójta tytułem Przy-
jaciel Gimnazjalistów.
Z entuzjazmem zgroma-
dzona publiczność przyjęła 
recital piosenkarski Rudie-
go Schubertha.            (PP)

Powiatowy Dzień Edukacji
Są takie dni, o których nigdy nie zapominamy. W październiku szczególnym dniem jest jego 14 dzień. 
To Dzień Nauczyciela. Tego dnia pamiętamy o kwiatach i podziękowaniach dla tych, którym każdy 
z nas bardzo wiele zawdzięcza. Szkoła jest ważnym etapem w życiu każdego człowieka, a sama 
przyszłość niekiedy zależy właśnie od naszych nauczycieli.

naszych szkół i mieszkań-
ców powiatu. W tej materii 
wyprzedziliśmy nawet nie-
co popularnego rządowego 
ORLIKA.” Po ofi cjalnym 
przecięciu wstęgi odbyło 

się spotkanie władz wraz 
z nauczycielami, a dzieci i 
młodzież wraz z rodzicami 
zorganizowali mały pikni
na boisku szkolnym. 

(ADA)

Hala w Bolszewie
W Dniu Edukacji Narodowej, odbyła się uroczy-
stość otwarcia i poświęcenia nowo wybudowanej 
Hali Widowiskowo-Sportowej w Bolszewie, naj-
większej inwestycji w historii gminy. 
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Zawodnicy trenera Jac-
ka Bagneckiego tym ra-
zem ograli drużynę Rosa 
Sport Radom 83:73 
(22:20,18:16,18:17,25:24). 
Mecz był bardzo wyrów-
nany, każdą ze kwart za-
wodnicy z Łęczyc kończyli 
minimalną wygraną punk-
tową. Najwięcej oczek dla 
drużyny przyjezdnej zdo-
byli Kardaś 20,Baszak 14, 
Sosnowik 13. Zaprasza-

my 18 października na go-
dzinę 18:00 do hali w Łę-
czycach gdzie podopieczni 
Jacka Bagneckiego roze-
grają mecz z zawodnikami 
AZSu UWM Olsztyn.
UKS Łęczyce: Bogusz 25, 
Nieleszczuk 17, Zimnie-
wicz 14, Nikonowicz 11, 
Wilk 10, Strychalski 4, 
Mudlaf 2, Różański 0, Bi-
chowski 0.

(PiR)

Początek spotkania nie 
wskazywał na przegraną 
gospodyń, bo przez cały 
pierwszy set dominowały 
one na boisku. W tym okre-
sie szczególnie wyróżniły 
Katarzyna Zygmuntowicz, 
Sandra Biernatek i Kinga 
Kasprzak. Drużyna gości 
grała jakby sparaliżowana 
tym, że w nasze zawodnicz-
ki pokonały tydzień wcze-
śniej u siebie faworyta do 
awansu Piasta Szczecin. W 
19 minucie po ciekawej wy-
mianie piłek Jowita Jaro-
szewicz zdobywa 23 punkt 
i na tablicy świetnej mieli-
śmy wynik 23:15, a pierw-
sza odsłona zakończyła się 
25:16. Kibice zebrani na 
trybunach mieli nadzieję, że 
rumiankom łatwo uda się to 
spotkanie rozstrzygnąć w 3 
setach, ale tak się nie stało i 
drugiego seta mimo ambit-
nej walki gospodynie prze-
grały 20:25. Po remisie 3:3 
w drugiej fazie przyjezdne 
objęły prowadzenie i mimo 
kilku udanych akcji Ka-
sprzak, Biernatek i Hohn 
już tego prowadzenia nie 
oddały. Była jeszcze nadzie-
ja w końcówce tej partii, bo 
gospodynie zbliżyły się do 
rywalek na 17:19, jednak 
ten set wygrała ekipa gości 
20:25. Na początku trzeciej 

W pierwszej połowie Olim-
pia przegrywała już 0:4, za-
nosiło się na to, że po kilku 
porażkach z rzędu nasi za-
wodnicy zaczęli grać do-
brą piłkę i za wszelką cenę 
chcą udowodnić sobie i ki-
bicom, że kryzys minął. Od 
początku spotkania gospo-
darze dominowali na boisku 
i przyniosło to efekty bram-
kowe. W początkowej fa-
zie pierwszej odsłony udało 
im się strzelić trzy bramki. 
Pierwszego gola w 11 mi-
nucie głową strzelił były za-
wodnik Gryfa Wejherowo 
Dawid Pomorski, drugiego 
pięć minut później Łukasz 

Kłos, a Ireneusz Malinowski 
w 21 minucie podwyższył 
wynik na 3:0 z rzutu karne-
go (po faulu na Bronerze). 
Podczas tego okresu gry nasi 
goście przeprowadzili tyl-
ko dwie akcje, które mogły 
zagrozić bramkarzowi Orka-
na, ale nie udało im się za-
skoczyć naszych obrońców 
i rumskiego goolkeepera. W 
39 minucie po rzucie roż-
nym wykonywanym przez 
Kłosa Dawid Pomorski gło-
wą umieścił piłkę w siatce 
Olimpii i przy wyniku 4:0 
piłkarze zeszli na przerwę. 
W drugiej połowie Olimpia 
zaczęła coraz śmielej atako-

wać i dwukrotnie napastnicy 
ze Sztumu zagrozili bram-
ce Adama Dudy. Goście za-
częli prowadzić otwartą grę 
i jeszcze kila razy starali się 
stworzyć sobie dogodne sy-
tuacje do zdobycia gola. 
Wiązało się to jednak z tym, 
że gospodarzom znacznie 
łatwiej było przeprowadzać 
kontry, bo rywale się odkry-
li i Orkan to wykorzystał. 
Piątą bramkę w 64 minucie 
po podaniu Rafała Siemasz-
ko zdobył Marek Cirkowski, 
szóstą po solowym rajdzie 
na polu karnym w 71 minu-
cie Rafał Siemaszko. Dwie 
minuty później Marco Ko-

PECHOWA PRZEGRANA
W poprzedniej ligowej kolejce siatkarki z Rumi   niespodziewanie uległy u siebie po zaciętej 
walce z  zawodniczkami z Mysłowic 2:3 w setach: (25:16,20:25,26:24,25:27 i 7:15). 

odsłony podopieczne trene-
ra Skrobeckiego prowadzi-
ły już 10:7, ale po godzinie 
gry był remis 11:11. Od tej 
pory zaczęła się zacięta wal-
ka punkt za punkt i dopiero 
w końcówce trzeciego seta 
Kinga Kasprzak wyprowa-
dza TPS na trzypunktowe 
prowadzenie19:16. Siatkar-
ki z Mysłowic stawiały jed-
nak zacięty opór i za chwi-
lę doprowadziły do wyni-
ku 21:21, a już  za chwi-
lę mieliśmy kolejny remis  
23:23.W końcówce gospo-
dynie okazały się minimal-
nie lepsze i wygrały trze-

ciego seta różnicą 2 punk-
tów 26:24. Niezwykle wy-
równany przebieg miała 
czwarta odsłona aż czterna-
stokrotne dochodziło do re-
misu, a udane akcje i blo-
ki siatkarek obydwu drużyn 
mogły podobać się publicz-
ności zebranej w rumskiej 
hali. Przy wyniku 23:23 i 
25:25 była jeszcze szan-
sa na wygranie spotkania, 
ale zabrakło trochę szczę-
ścia i to ekipa gości zdo-
była kolejno 2 punkty wy-
grała tego seta 25:27 i tym 
samym wyrównała wynik 
spotkania na 2:2. Nieste-

ty rumskim siatkarkom nie 
udało się w początkowej fa-
zie tie-breaka objąć prowa-
dzenia, rywalki odskoczy-
ły na trzy punkty, a potem 
sukcesywnie powiększyły 
różnicę do 8 oczek. Ostat-
nie dwa punkty w tym me-
czu dla gospodyń zdobyły 
na 6:14 Jowita Jaroszewicz 
i na 7:14 Joanna Kocem-
ba, a podopieczne trene-
ra Sebastiana Michalaka w 
ostatniej akcji doprowadzi-
ły do wyniku 7:15 i wygra-
ły mecz 2:3 i to one mogły 
się cieszyć ze zwycięstwa.

(APAT)

Ostre strzelanie w Rumi

Kolejna wygrana 
UKSu Łęczyce
Drugie zwycięstwo w swoim trzecim meczu o mi-
strzostwo II ligi odnieśli koszykarze UKS Łęczyce.

Powstał z myślą o koszy-
kówce, która w naszej gmi-
nie praktycznie nie istniała 
do tej pory. Prezesem jest 
Michał Frankowski. Na-
tomiast trenerem Przemy-
sław Gutowski posiadający 
uprawnienia II klasy trener-
skiej. Obecnie w skład UKS 
Luzino wchodzi 12 graczy: 
Michał Kubuszewski, Ka-
mil Jasiński, Bartłomiej 
Iwasiuta, Bartłomiej Woź-
niak, Michał Frankowski, 
Dawid Jasiński, Dominik 
Pobłocki, Paweł Lewicki, 
Krzysztof Kwidziński, 
Waldemar Michałka, Ra-

dosław Kubuszewski oraz 
Mateusz Zieliński. Naszym 
celem na sezon 2008/2009 
jest osiągnięcie jak najlep-
szych wyników w Lidze 
Okręgowej Seniorów. W 
przyszłym roku planujemy 
stworzyć warunki do gry 
w koszykówkę również dla 
miejscowych gimnazjali-
stów. Sponsorem Tytular-
nym klubu jest przedsię-
biorstwo „U Witka” .
Zapraszamy 19 październik 
o godz. 14:00 do hali GO-
SiR w Luzinie na mecz z 
Bat Sierakowice.

(PK)

Piłkarze trenera Jarosława Kotasa, po porażce 5:0 z Błękitnymi w Sargardzie Szczecińskim obudzili 
się z letargu i pokonali u siebie jedną z najsłabszych drużyn w lidze Olimpię Sztum 7:0 (4:0). 

lanowski po rzucie rożnym 
wykonywanym przez Kłosa 
w zamieszaniu pod bramką 
Frąckowiaka ustalił wynik 
meczu na 7:0. Okazji do pod-
wyższenia wyniku było jesz-
cze kilka między innymi Mi-
chałowi Skwierczowi i Da-
riuszowi Heblowi nie udało 
się umieścić piłkę w siatce 
bramki gości. Mecz zakoń-
czył się bardzo korzystnym 
wynikiem dla gospodarzy, 
ale już w następnym spotka-
niu wyjazdowym w Dębnie, 
które odbędzie się  w najbliż-
szą sobotę o godzinie 15:00 
piłkarze Orkana będą mieli 
okazję powalczyć o punkty. 
Przypomnijmy, że Dąb Dęb-
no zremisował 1:1 w ostat-
niej kolejce z Zatoką w Puc-
ku i to spotkanie chyba nie 
będzie dla rumskich piłkarzy 
spacerkiem. 

Orkana: Duda, Fera (Fre-
iberg), Kolanowski, 
Skwiercz, Malinowski (Lu-
liński), Broner (Cirkowski), 
Butowski, Bodzak, Kłos, Sie-
maszko, Pomorski (Hebel).

(APAT)

Koszykówka w Luzinie
Grupa pasjonatów koszykówki z Gminy Luzina 
założyła nowy klub sportowy UKS Luzino. Klub 
rozpoczął swoją działalność w tym roku (2008) 
pod nazwą Uczniowski Klub Sportowy Luzino.

Spotkanie 
z Natalią Partyką olimpijką, 

złotą i srebrną medalistką 
Igrzysk Paraolimpijskich 

„Pekin 2008”                              

21 października ( wtorek) o g. 17.00 
Zespół Szkół nr 2 ( Szkoła Podstawowa nr 5)
Wejherowo - Śmiechowo ul. Gdańska 30.
Organizatorzy:
*Dyrekcja Zespołu Szkół nr 2 
*ISS START w Wejherowie  
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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 SIERAKOWICACH, 3 
pokoje, spółdzielcze wł.zadbane 62m2, parter. Tel.698231462
- WYNAJMĘ POWIERZCHNIĘ USŁUGOWĄ, 1 piętro, 
320 m2,  na siłownię, fi ttnes klub, hurtownię (centrum Wejhero-
wa) tel. 602 372 519
- WYNAJMĘ POKÓJ W SOPOCIE, z używalnością kuchni i 
łazienki, cena 400 zł za miesiąc tel. 551 50 05
- ZAMIENIĘ MIESZKANIE 20,60 m2 na podobne w bloku, 
tel. 698 057 001
- M 4, pierwsze piętro, super punkt, słoneczne, ładny układ, 
przytulne - tel. 058 679 36 56
- SPRZEDAM MIESZKANIE, 2 POKOJE, 43 m2 (os. 
1000-lecia) po remoncie - 225 tys. zł tel. 500 174 227
- ZAMIENIĘ M3 (46, 23 m2 ) Os. Chopina, osobno kuchnia, 
łazienka, w-c, spół-lokat. na dwa mieszkania 886 507 605
- WYNAJMĘ DOMEK NAD JEZIOREM. Okolice Przywi-
dza ....50 PLN za dobę, tel. kom. 600956347
- SPRZEDAM DZIAŁKĘ 2500 m2 LUZINO, dobra lokali-
zacja, warunki zabudowy. Tel. 058 678 22 62 (mieszk. - usłu-
gowe)
- 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 pomieszczeń 
sanitarnych. Tel. 668 764 620
- WYNAJMĘ MIESZKANIE 39,2 m2 wejherowo os.kaszub-
skie 24/11  umeblowane częściowo  600 zł plus wszystkie opła-
ty; tel. 604720488/18,00-20,00/
- SPRZEDAM MIESZKANIE M5 - 68m2, 4pokoje Gdańsk - 
Żabianka z widokiem na morze. tel. 0 501 365 800
- POSZUKUJĘ MAŁEGO MIESZKANIA/KAWALERKI w 
Rumi lub w Redzie do wynajęcia. Tel. 608-327-195.
- WYNAJMĘ MIESZKANIE  plus wynagrodzenie za cało-
dobową opiekę nad chorą leżącą na Alzheimera. Gdańsk-Oliwa 
tel.kom. 0501504852
- SPRZEDAM MIESZKANIE (60.01m), 3 pokoje, czwarte 
piętro, płyta. Wejherowo,
Osiedle Chopina, tel. kom. 511148861, solcar@op.pl
- SPRZEDAM DOM W GOŚCICINIE, w stanie surowym, 
otwartym, tel. 880 287 676
- SPRZEDAM MIESZKANIE W REDZIE 33m2,własność 
hipoteczna, zadbane tel. 058 671 31 44
- SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ, 2126m2 bardzo 
atrakcyjnie położona, media, Wejherowo/Milwino 130.000 zł, 
tel. 0505 683 235
- POSZUKUJE do wynajęcia mieszkanie 2-3 pokojowe lub 
część domu,tylko w Rumii. Tel. 662-551-140
- SPRZEDAM PAWILON HANDLOWY 10,5 m2 Gdynia 
Chylonia przy Dworcu PKP. Woda, prąd, ochrona Tel.0501 
943 544
- SPRZEDAM MIESZKANIE 30 m2 2 pokoje, osiedle 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 zamiesz-
kania 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 zamieszkania 
całorocznego, Wejherowo tel. 0601 877 240
- SZUKAM MIESZKANIA do wynajęcia, 2 pokoje, w Wejhe-
rowie, tel. 721 221 486
- WYNAJMĘ nowy lokal użytkowy w Kębłowie koło Wejhe-
rowa. Przylegający bezpośrednio do głównej trasy Szczecin-
Gdańsk. Powierzchnia na parterze
200 m/kw , pietro 100m/kw. Na parterze hala o łacznej 
powierzchni 140 m/kw plus pomieszczenie typu biuro/sklep 
42m/kw plus pomieszczenia socjalne. Piętro pomieszczenia 
biurowo-mieszkalne. Działka ogrodzona , utwardzona o łacznej 
powierzchni 800m/kw. tel 698 093 344
- LUZINO. Działka  3250 m2 na granicy Luzina i Robakowa, 
120m od asfaltowej drogi powiatowej, 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
SPRZEDAM KAWALERKĘ - 28,5 m2  w Wejherowie, ul. 
Sikorskiego, do zamieszkania, 135 tys. tel. 058 672 31 75, kom. 
888 994 253
- SPRZEDAM MIESZKANIE  60 m2  w Rumi, I piętro, tel. 
058 679 3656, kom. 510 605 177
- SPRZEDAM MIESZKANIE - 46,5 m2  trzecie piętro, os. 
Kaszubskie, Wejherowo, tel. 058 736 17 03

- BASIA, LAT 44 SZUKA PARTNERA NA DOBRE I ZŁE z 
Wejherowa i okolic. tel. 698 057 001
- WDOWA 55 LAT, SZCZUPŁA, NIEZALEŻNA FINAN-
SOWO, ZADBANA, pozna pana w odpowiednim wieku. tel. 
058 671 59 53
- ROZWÓDKA (31 L.), DWOJE DZIECI, POZNA PANA 
do 38 lat, niezależnego, zmotoryzowanego z okolic trójmiasta, 
tel. 504 384 700
- KAWALER, 36 lat, 178 cm wzrostu, przystojny, zaradny, 
bez nałogów, wierzący, nieprzeciętny, pozna panią do 31 lat 
tel. 0605 574 971
- WOLNY 34 LATA POZNA PANIĄ z Wejherowa lub okolic, 
tel. 721 623 974
- AS, lat 40, miły, sympatyczny, szczery, młody duchem i 
ciałem, ceniący szczerość. Pozna Panią do 35 lat, szczupłą, 
miłą, sympatyczną, tel. 513 602 403
- KAWALER, 27 lat, 178 cm wzrostu, przystojny, zaradny, 
pozna Panią do 30 lat, miłą, tel. 667 156 830
- WOLNY, 52 lata, pozna miłą Panią w wieku stosownym, z 
okolic Redy, Rumi, tel. 506 841 925
- WDOWA, pozna pana w wieku 55-60 lat, bez nałogów, 
religijnego, zmotoryzowanego Na smsy nie odpowiadam, tel. 
696 387 143
- WOLNA, 50 lat, niezależna, pozna miłego, wolnego, zmoto-
ryzowanego pana z Wejherowa lub okolic tel. 507 486 424 w 
stosownym wieku
- PANNA, 32 lata, pozna kawalera pracującego, zmotoryzo-
wanego, do 38 lat, powyżej 178 cm wzrostu. Proszę o smsy, 
tel. 695 147 965
- WOLNY niezależny pozna panią do lat 55-60 tel. 660 42 
65 63
- SAMOTNA szczupła, optymistka l. 50 pozna pana cierpniące-
go 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 kultural-
nego, zadbanego, zmotoryzowanego, serdecznego, ciepłego 
mężczyzny. tel. 696 175 202
- WOLNA, niezależna, Szwecja, pozna Pana około 60-tki, 
chętnie zmotoryzowanego, wolnego. tel. 660 886 808
- WOLNY 39 lat z Wejherowa pozna dziewczynę w podobnym 
wieku może być starsza trochę. tel 517-927-585
- KAWALER lat 38, skromny, bez nałogów, szuka pani do 
wspólnego zamieszkania, a może i coś więcej.
 tel. 514 780 981
- KAWALER lat 31 pozna miłą Panią z Redy i okolic. 
Tel.691294898 odpowiadam na sms.
- PANNA lat 42 wierząca i praktykująca, lubiąca spokojny tryb 
życia, ceniąca szczerość i uczciwość. Szukam pana w wieku 
40-45 lat wierzącego i praktykującego, bez nałogów kawaler 
bez zobowiązań. Panom ZK dziękuję, tel. 661 671 493

- Opel Corsa B12, 1994 r. 122 tys. km, 2 drzwi, niebieski 
metalik, książka serwisowo-garażowa, przegląd OC 12.01.09 r., 
3700 zł tel. 602 820 284                                    
- SPRZEDAM AUDI A4 1996 r. silnik 1600 + instalacja 
gazowa,zarejstrowany wkraju, elektryczne lusterka,elektryczny 
szyberdach,poduszka powietrzna x2,wspomaganie
kierownicy,radio,centralny zamek, ABS, alufelgi, sedan grana-
towy,OKAZJA!!! cena 12300zł RUMIA tel.698-88-99-89
- FIAT SEICENTO 1999 r 1,1 benzyna van zarejstrowany i 
opłacony do06.2009 r. tel 662-551-140 cena 3500 zł
- SKUTER 2005 r. BAOTIAN, zarej., opłac. 1900 zł tel. 511 
485 822
- SPRZEDAM vw golf 3 1996r 1,6 benzyna,5 drzwi,AA,ES-
D,2xPP,R,WK,zarejstrowany w
PL.,ważne opłaty  cena 5700zł tel 503-855-404
- SPRZEDAM OPEL VECTRA B, 1998rok 2,5v6 ig 
sekfencyjna,aa,cz,wk,rm,4xes,el,abs,komputer,klimatronic,kon-
trola trakcji,tempomat, af 16”,2xpp,rk,oc i przeglad aktualne, 
zadbany okazja!!!cena:12900 tel698-889-989
- SKUP AUT, wraków, na złom, do kasacji, wyrejestrowanych, 
do wyrejestrowania, tel. 506 562 510
- VW GOLF 3, 96 r. 1,6 benzyna AA,WK,ESD,2XPP,RM,za-
rejestrowany w kraju,ważny przegląd i oc,5 drzwiowy,kolor 
arktyczny,gotowy do jazdy,cena 5500zł OKAZJA!!! Rumia
tel.503-855-404
BMW x3 2005r 2.5 benzyna,pełne wyposażenie,stan bdb,za-
rejestrowany w PL, 6 mcy w kraju,cena 77000 zł OKAZJA!!! 
tel.502-563-752
AUDI a6 2000r 2,5 tdi 150km pełne wyposażenie zarejestrowa-
ny 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,gotowy do użytkowa-
nia,cena 2700 zł OKAZJA!!!Rumia tel.698-88-99-89
- SPRZEDAM OPEL CORSA B ,95 r,1,2 benzyna, 2/3drzwi-
,granatowy,zarejestrowany  w Polsce,ważne opłaty,ładny lakier, 
cena 5200zł OKAZJA!!!tel 503-855-404
- SKODA FAVORIT 93 r. poj. 1,3 + gaz,ważne opłaty,gaz od 
2005r. cena 800zł tel. 662-551-140
- SPRZEDAM SAMOCHÓD BMW 520i, 1991r., 2,0 - auto-
alarm, 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

NIERUCHOMOŚCI

- 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 kompu-
terowych, 28 lat, znajomość worda, exela, płatnika, szuka pracy 
w domu, tel. 696 584 387
- SZUKAM PRACY W SALONIE SAMOCHODOWYM. 
Licencjat z administracji, prawo jazdy, znajomość programów 
komputerowych, odbyta praktyka, tel. 601 689 788
- ANGIELSKI - nauka, konwersacje. Tel.058-671-81-31
- POSZUKUJĘ PRACY, rencistka, średnie wykształcenie, na 
1/2 etatu 058 672 71 52
- KSIĘGOWA, znajomość programów komputerowych. Szuka 
pracy tel. 058 672 12 63, kom. 0604 915 450
-  fIZYKA, CHEMIA; pomogę uczniowi, Wejherowo, tel. 
058 677 01 50
BEHAPOWIEC - podejmie prace z uprawnieniami szkolen 
bhp i p.poz. nr telefonu +48510676511 lub 0 58 302-39-69
UCZENNICA NIEMIECKIEGO GIMNAZJUM - udziela 
korepetycji z j.niemeickiego dla dzieci szkół podstawowych.
Tel:518557198
-  ZATRUDNIĘ POMOCNIKA do gospodarstwa rolnego, 
wymagane prawo jazdy kategorii T, możliwość zamieszkania, 
tel. 606 357 857
- PAN 54 letni, podejmie pracę w godzinach popołudniowych, 
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
- EMERYTKA - lat 55, pracowita, poszukuje pracy, Rumia 
Janowo, tel. 058 671 75 52

- SPRZEDAM SUKNIĘ ślubną na szczupłą i niską osobę. Tel. 
500 716 964, 058 778 16 19
- SPRZEDAM PIEC OLEJOWY „wolf” pełen automat, 
palnik typu  „giersz” + 2 zbiorniki plastikowe 1500l. 
Tel.0-604-672-760
- SPRZEDAM ROŻEK DO CHRZTU, biały-atłasowy, ładnie 
zrobiony, nowy w cenie 35 zł. Tel. 058 678 04 17
- PRZYJMĘ PRALKĘ STARĄ automat na chodzie i piecyk 
gazowy do naprawy (ścienny), tel. 0501 834 279
- SPRZEDAM WÓZEK GŁĘBOKO-SPACEROWY dwa 
odcienie zieleni, pompowane koła, nosidełko dla niemowlaka, 
pokrowiec na nóżki, pokrowiec przeciwdeszczowy, moskitiera, 
przekładana rączka. Tel. 694-092-928
- SPRZEDAM TANIO PIECYK GAZOWY na wodę 
(Junkers) tel. 692 604 169
- SPRZEDA M HARMONIĘ GUZIKÓWKĘ, małą, nową - 
GCF METEOR tel. 505 083 344
- SPRZEDAM: SUSZARKA DO BIELIZNY-BĘBNOWA 
PRIVILEG T3018, electronik, pełen program 20-60 minut, 5kg. 
tel.604-672-760
- SPRZEDAM SUKNIĘ ŚLUBNĄ, biała rozm. 40/42 na 164, 
1 tys. cena do negocjacji. tel. 504 905 805
- SPRZEDAM BIURKO KOMPUTEROWE dł 130 cm i 
szafkę z dwoma pólkami dł. 60 cm w kolorze ciemna wiśnia. 
Stan bardzo dobry. Cena 150 zł., tel. 0-691-679-904
- ODKUPIĘ NIEDROGO STYROPIAN 12 CM GRUBY. 
Najlepiej z terenu Wejherowa i Redy, tel. 501 834 279
- SPRZEDAM UŻYWANĄ LODÓWKĘ W DOBRYM STA-
NIE 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, sto-
lik z szybą, dwa foteliki, stolik RTV - 1000 zł  tel. 510 501 955
- SPRZEDAM FOTEL DO MASAŻU duża ilość programów, 
podnóżek, model 4000, cena 2500 tel. 551 50 05
- SPRZEDAM PONTON WĘDKARSKI, nowy z wytrzyma-
łego materiału tel. 0503 857 934
- SPRZEDAM ROŻEK DO CHRZTU, raz założony, atła-
sowy, 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. Wejhero-
wo, tel. 607085533
- SPRZEDAM telefon komórkowy dla dzieci i nie tylko 
„ALCATEL”, 40 zł tel. 698 057 001
- KUPIĘ niedrogo szafki kuchenne lub przyjmę, z transportem 
tel. 698 057 001 
- SPRZEDAM alufelgi borbety 4x100, 225/45/16 z oponami z 
szerokim rantem, komplet 1700 zł, tel. 782 168 317
- SPRZEDAM Drzwi łazienkowe “Bulaj” osiemdziesiątki 
prawe, kolor wenge (ciemny brąz), ościeżnica regulowana, 
nowe, tel. 501 274 733
- SPRZEDAM LAPTOPA, Microstar-medion, model FID 
2040, nowy, cena okazyjna, tel. 0501 276 279
- SPRZEDAM MEBLOŚCIANKĘ, kolor jasny, 300 zł, 0508 
116 602
- SPRZEDAM TELEFON Simens A52, 70 zł Nokia, panel 
kolorowy 100 zł tel. 511 485 822
- PRZYJMĘ ZIEMIĘ - Kąpino, tel. 607 467 770
- SPRZEDAM FAKS PANASONIC, stan bardzo dobry, cena 
250 zł, tel. 694 681 118
- SPRZEDAM AKWARIUM 160 litrów z korzeniami + 
rośliny sztuczne+10 rybek, cena 200 zł, tel. 508 819 771
- TURBINĘ DO NADMUCHU paleniska kuzni, kompletna z 
małym silnikiem sprzedam tel. 058 672 19 69
- POMPĘ DO OPRYSJIWACZA roślin, sprzedam tel. 058 
672 19 69
- SPRZEDAM KUCHENKĘ gaz. elek. Amica + reduktor, stan 
b.dob 450 zł 511 485 822
 - SPRZEDAM części do LADY 2107 2105: silnik, skrzynia, 
most itd. cena do uzgodnienia 
tel.  058 678 02 72
- SPRZEDAM KOZĘ DOJNĄ 2-letnia cenia 200 zł Wejhero-
wo, 058 678 02 72
- DWA FOTELE bordo, stan bdb. cena 150 zł, tel. 503 782 857
- SPRZEDAM, deski calowe 6,5 m3 cena 500 zł za m3 , tel. 
885 916 686
- SPRZEDAM, 4 kg płynu aluminiowego (srebrzanki) 058 
718 87 24
- SPRZEDAM ROWEREK dla chłopca 3-5 lat-nowy na 
gwarancji.Kółka boczne stan  bdb.160zł.tel (o58)6710322 lub 
695636493 oraz rowerek dla dziecka 1-2 latka  stan dobry cena 
40zł  bardzo ładny 
- OWCZARKI NIEMIECKIE- czarne podpalane, mocnej bu-
dowy, po rodowodowych rodzicach. Szczeniaki ur. 9.07.2008r. 
do odbioru na koniec sierpnia, po szczepieniu i dwukrotnym 
odrobaczeniu. 
- SPRZEDAM MATERAC do masażu, nowy, skóropodobny, 
składany na 3 części, 3 programy - 400 zł, tel. 506-392-588
- PIEKARNIK 2 grzałki do pieczenia ciast, stan db. 95 zł tel 
507 607 280
- SPRZEDAM KUCHEMKĘ 3 palniki, stan db, 75 zł i 
drukarkę nową do komputera 220 zł. tel. 507 607 280
- SPRZEDAM SUKNIĘ ślubną stan b.db wzrost 164-170 cena 
600 zł do negocjacji tel.517 159 871
- SPRZEDAM PODUSZKĘ DO MASAŻU uniwersalną, 
kręgosłup, stopy, uda 370 zł gwarancja tel. 0697 219 236
- ZNACZKI POLSKIE CZYSTE, lata 1968-1976 KPL 300.00 
oraz bloczki czyste różne tel. 058 620 96 16
- SPRZEDAM używane w dobrym stanie małe rożno elek-
tryczne, pojemność jeden kurczak. tel. 782 537 320
- SPRZEDAM WÓZEK głęboko-spacerowy Chicco
Enjoy z fotelikiem samochodowym,mało używany,kolor 
pomarańczowo-szary.Cena 800 zł.tel.502 411 099.
- SPRZEDAM fotele wiklinowe nowe- szt. 3 -żyrandol 
drewniany z 4 okr. kloszami - białe kule + kinkiet - kpl. całość 
-350zł. tel. 665 264 111
- SPRZEDAM zdemontowany zlew dwukomorowy -stan 
dobry mało używany cena 70zł. tel (o58)671 03 22
- SPRZEDAM  wózek spacerowy, stan bdb. bordowo 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 rehabilitacyjny z 
wełny 200x90 Grubość 5cm - Poduszka wełniana 70x40 Całość 
dwukolorowe - jedna strona 100% lamy w kolorze brązowym - 
druga strona 100% wełny australijskiej kolor 
kremowy. Cena 1500 zł do negocjacji Tel.668 171 418
- ZAGINĘŁY DWA BULDOGI FRANCUSKIE: Samiec - 
czarny pręgowany z białym krawatem oraz suczka beżowa. Pro-
szę 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 rehabilitacyjny z 
wełny 200x90 Grubość 5cm - Poduszka wełniana 70x40 Całość 
dwukolorowe - jedna strona 100% lamy w kolorze brązowym - 
druga strona 100% wełny australijskiej kolor 
kremowy. Komplet jest NOWY !!! Zapakowanie oryginalne. 
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 zintegro-
wana, 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 GRUZ - tel. 889 859 485
- LODÓWKĘ ZANUSSI sprzedam 150 zł, 504 441 527
- SPRZEDAM tel SE k530 gwatancja 1,5 roku bez simloka za 
400zl lub zamienie na nokia 6288 kontakt na nr 889284052
- SPRZEDAM rożno elektryczne stan bardzo dobry, 
783-537-320, cena 50,00 zł2- Sprzedam dwa aparaty telefonicz-
ne-stacjonarne. Obydwa wybieranie na 
tzw przyciski. Jeden czerwony przyciski na słuchawce, cena 
20,00 zł.  Drugi biały typ DERBY 300,cena 30,00 zł
- SPRZEDAM tel. SE k530 gwatancja 1,5 roku bez simloka za 
400zl lub zamienie na nokia 6288 kontakt na nr 889284052PRACA

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

PRZYJAZNE WNĘTRZE
ARANŻACJE, REMONTY

PODŁOGI, DEKORACJE

tel. 698 468 470

Kompleksowe 

wykańczanie 
mieszkań, 

sufi ty podwieszane

tel. 698 468 470

PROMOCJA

ogłoszenie tylko 50 zł 

 za cztery edycje

w Twojej ra
m

ce
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06:00     Kawa czy herbata?
07:50     Leksykon PRL
08:00     Wiadomości
08:15     Kwadrans po ósmej
08:35     Małgosia i buciki - serial
09:00     Moliki książkowe 
 - magazyn
09:15     ZOO bez tajemnic - dok.
09:25     Ranczo pod Zieloną  
 Siódemką
10:00     Moda na sukces - serial 
10:50     Psi psycholog - telenowela
11:15     Celownik - magazyn
11:25     Zapytaj prawnika -magazyn
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes - magazyn
12:20     Gdzie przyszłość 
 przeszłości czapkuje
12:40     Plebania - telenowela 
13:05     Klan - telenowela 
13:35     Jaka to melodia?
14:00     Telewizja na celowniku  
 bezpieki 
15:00     Wiadomości, Pogoda
15:14     Mamy MAMY - 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 `05
21:25     W zasięgu strzału - fi lm,  
 Kanada `02
23:10     Miasto grzechu - fi lm
01:15     Rozgrywki - serial 

06:05     Złotopolscy 
 - telenowela
07:15     Niezwykły świat natury
07:40     Przygody Goździka Ogrodnika 
 - serial animowany
08:00     Pytanie na śniadanie 
10:15     M jak miłość 
 - serial
11:10     W niewoli snów 
 - fi lm, USA `95
12:45     Dolina Kreatywna 
12:55     Wojciech Cejrowski
 - boso przez świat
13:25     Ulica lemurów 
 - serial dok.
14:00     Everwood
 - serial obyczajowy
14:55     Dla niesłyszących 
 - Czas honoru 
15:55     Tak to leciało! 
 - teleturniej
16:45     Gwiazdy tańczą na lodzie 
16:55     Bulionerzy 
 - serial komediowy
17:25     Dzięki Bogu już piątek! 
 - magazyn
17:55     Magazyn Ekstraklasy - kulisy
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:05     Dzieciaki górą - teleturniej
19:55     Gwiazdy tańczą na lodzie 
 - widowisko rozrywkowe
22:50     Pierścionek - Cz. 1/2 - fi lm, 
 USA `96
00:30     Panorama
00:50     Śmierć na zaporze 
 - dramat, Niemcy `01
02:20     Dzięki Bogu już piątek!
02:50     Zakończenie dnia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06.00     Muzyczne listy  – magazyn muzyczny 
06.55     TV Market 
07.30     Kasa Na Bank  
 – program interaktywny
08.30     Melrose Place  serial (odc.31)
09.30     Idiotki nie idą do nieba  (odc. 58)  
 – serial meksykański
10.30     mała Czarna  
11.30     Idiotki nie idą do nieba  (odc. 59)  
 – serial meksykański
12.30     Lalola   (odc. 18) serial komediowy
13.30     Gram.Tv 
14.00     Wygraj fortunę 
15.00     Melrose Place (odc.32) 
16.30     Bogaci i przegrani (odc.7) 
 – serial dokumentalny
17.00     Zakochane gwiazdy (odc.7) cykl dok.
18.30     Wielkie Happy Hour  
 – informacyjny program   
 rozrywkowy
19.00     KŁAMCZUCH  – program   
 Krzysztofa Ibisza, program  
 rozrywkowy
20.00    Włatcy Móch  
 – serial animowany (odc.54)
20.30    Selekcja 2008   (odc. 1)(Selekcja II),  
 survival show
21.05    Geneza  (odc. 7),  Génesis ,   
 serial sensacyjny , Hiszpania  
 2006, reż.: Ignacio Mercero,  
 Juan González, Javier   
 Quintas,scenariusz: Diego  
 Sotelo, Andoni De Carlos, José  
 Luis Latasa
22.15     KŁAMCZUCH  – program   
 Krzysztofa Ibisza, program  
 rozrywkowy, Polska, 2008
23.15     Nadzy gracze, fi lm, USA
01.05     Selekcja 2008  (odc. 1), survival 

06:00     Żar młodości, odc.35
07:00     TV Market
07:15     Wielka Wygrana, odc.355
08:00     Poranek z POLSAT NEWS
09:00     Ranking Gwiazd, odc.11
09:30     Ranking Gwiazd, odc.12
10:00     Rodzina zastępcza, odc.191
11:00     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.84
11:30     Na kocią łapę, odc.13
12:00     Sue Thomas: Słyszące oczy FBI,  
 odc.13
13:00     Fabryka gwiazd, odc.19
14:00     Pierwsza miłość, odc.770
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.85
15:15     Świat według Bundych
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.1198
16:30     Tylko miłość, odc.45
17:30     Fabryka gwiazd, odc.20
18:00     Pierwsza miłość, odc.771
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Na kocią łapę, odc.14
20:00     Fabryka gwiazd, odc.5
22:00     Studio Lotto
22:05     Efekt motyla; USA, 2004; r. Eric 
 Bress, J. Mackye Gruber; w. 
 Ashton Kutcher, Melora  
 Walters, Amy Smart, Elden  
 Henson, John Patrick Amedori,  
 William Lee Scott Thriller sci- 
 fi  z Ashtonem Kutcherem w roli 
 głównej. 
00:30     Ślepa furia; USA, 1989; r. Phillip  
 Noyce; w. Rutger Hauer
02:20     Ale kasa, odc.91

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     Republika malolatów - serial, USA
12:05     Brzydula - serial komediowy
12:35     Szymon Majewski Show - talk show 
13:35     W-11 Wydział Śledczy
  - serial dokumentalny
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, Polska `08
18:25     Detektywi - serial dokumentalny
19:00     Fakty, Sport , Pogoda
19:50     Uwaga! - mag. reporterów
20:00     Troja - fi lm przygodowy, 
 Wlk. Bryt `04
23:15     Łowcy umysłów - Thiller, Finlandia  
 `04. Na opuszczonej wysepce 
 FBI prowadzi program  
 szkoleniowy dla jednej ze swoich  
 sekcji, zwanej „Mindhunters”, 
 zajmującej się ściganiem   
 seryjnych morderców przy 
 wykorzystaniu profi lu  
 psychologicznego. Sytuacja  
 zaczyna się jednak wymykać  
 spod kontroli, kiedy okazuje  
 się, że jeden z siódemki młodych  
 agentów jest zabójcą, który za  
 cel stawia sobie wymordowanie  
 wszystkich pozostałych   
 uczestników treningu... 
01:25     Kuba Wojewódzki - talk show
02:25     Wrzuć na luz - pr. rozrywkowy
03:25     Telesklep

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

REKLAMA

Spotkania kulturalne zaplano-
wano na trzy dni od 25 do 27 
października br. w auli Zespo-
łu Szkół nr 1 przy ulicy Łąkowej 
36/38. Wieczorem pierwszego 
dnia odbędzie się wernisaż wy-
stawy połączony z powitaniem 
zaproszonych gości i wygłosze-
niem słowa wstępnego przez pre-
zesa stowarzyszenia Beatę Zawal 
– Brzezińską. Zostaną wręczone 
podziękowania oraz wystawiony 
na pokaz zbiór roślin Gospodar-
stwa Szkółkarsko-Ogrodniczego 
Melcerów.
Koncert muzyczny z cyklu wtor-

kowych koncertów muzycznych, 
organizowanych  przez MOKSiR, 
zakończy pierwszą część wysta-
wy. Początek wernisażu o go-
dzinie 18. W sobotę jak również 
w niedzielę warto wybrać się na 
wystawę w godzinach od 11 do 
18. Natomiast w poniedziałek 27 
października artyści zapraszają w 
szczególności dzieci i młodzież 
szkolną wraz z rodzicami w go-
dzinach  od 9 do 15. Zwiedzanie 
jest bezpłatne.
Warto dodać, że wystawa jest cy-
kliczną imprezą członków stowa-
rzyszenia i ma na celu zaprezen-

towanie mieszkańcom miasta i 
powiatu artystów działających w 
Redzie. Jest to także forma poka-
zania szerszemu ogółowi społe-
czeństwa dokonań twórców róż-
nych dyscyplin sztuki i rękodzie-
ła artystycznego. Nowością tego-
rocznych impresji oprócz deco-
upage czyli wycinaniu obrazków 
i wzorów, przyklejaniu ich na 
różne przedmioty i pokrywaniu 
lakierem, będzie witraż. Mecena-
sem wystawy jest Starostwo Po-
wiatowe w Wejherowie i Urząd 
Miasta w Redzie

(DD)

REDZKIE BARWY, ZMYSŁY I NASTROJE
Stowarzyszenie Twórców Sztuki i  Rękodzieła Artystycznego Kunszt w Redzie organizuje
wystawę w ramach czwartych miejskich impresji pod nazwą „Barwy, zmysły, nastroje”. 

W godzinach od 8 do 14 będzie 
można zwiedzić biura nadleśnic-
twa oraz ogród dendrologiczny. 
W tych dniach leśnicy chętnie 
odpowiedzą na pytania ciekaw-
skich przyrodników, związane z 
pracą leśniczych.
Projekcje fi lmów odbędą się na 
parterze w świetlicy budynku nad-
leśnictwa przy ulicy Sobieskiego 
247 B. Jednak z uwagi na ograni-
czoną ilość miejsc siedzących ist-
nieje konieczność telefonicznego 
umówienia się z panią Pleskot 
pod nr telefonu (058)672-98-00. 
Zachęcamy więc do zwiedzania 
obiektów leśnych w te słoneczne 
jesienne dni.                       (DD)

Las czeka 
na nas!
W dniach od 22 do 23 paź-
dziernika br. Nadleśnictwo 
Wejherowo zaprasza wszys-
tkich miłośników przy-
rody na Dni Otwarte Lasów 
Państwowych w ramach Eu-
ropejskiego Tygodnia Le-
śnego. 

Przesłuchania konkursowe roz-
poczną się w czwartek 23 paź-
dziernika br. w godzinach 
14.00-18.00 w kościele NMP 
Wspomożenia Wiernych przy 
ulicy Dąbrowskiego 26. O go-
dzinie 19.30 odbędzie się kon-
cert gościnny Martina Strohhäc-
kera z Niemiec a godzinę później 
ogłoszenie wyników konkursu 
pierwszego etapu. Następnego 
dnia w piątek od godz. 14 do 17 
będą trwały przesłuchania kon-
kursowe drugiego etapu, zakoń-
czone ogłoszeniem wyników o 
godz. 18.45. Trzygodzinny kurs 
mistrzowski zaprezentuje Mar-
tin Strohhäcker z Niemiec. Po-
czątek o godzinie 19. W ostatnim 
dniu festiwalu tj. w sobotę 25 
października odbędą się również 
przesłuchania konkursowe w go-
dzinach 9.30 – 14.00. W południe 
przy popiersiu ks. Stanisława Or-
mińskiego zostanie oddany hołd 

pamięci i złożone kwiaty. Dla 
zainteresowanych dyrygentów 
przewidziano wykład Aliny Ko-
walskiej-Pińczak pt. „Metodyka  
misji głosu w chóralistyce – na-
tura głosu a edukacja wokalna”. 
Interesująco zapowiada się kon-
cert fi nałowy festiwalu. Utwory 
Wolfganga Amadeusza Mozarta 
– Missa brevis B-Dur KV 275, 
Exultate Jubilate KV 165 i  Mszę 
koronacyjną C-Dur KV 317, wy-
konają dyrygent Przemysław 
Fiugajski, Justyna Stępień jako 
sopran, Katarzyna Krzyżanow-
ska – alt, Piotr Kusiewicz – tenor 
i Adam Pałka – bas oraz Cappella 
Gedanensis i Orkiestra Polskiej 
Filharmonii Bałtyckiej im. Fry-
deryka Chopina w Gdańsku. Po 
uroczystej mszy św. o godzinie 
19 zaplanowano ogłoszenie wy-
ników konkursu i wręczenie na-
gród oraz koncert laureatów.

(DD)

Międzynarodowy Festiwal 
Już po raz dwudziesty w Rumi odbędzie się Międzynarodowy 
Festiwal Muzyki Religijnej im. Ks Stanisława Ormińskiego – 
konkurs muzyki organowej.
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06:10     Złotopolscy - telenowela
07:05     EUROexpress - magazyn
07:25     Przystanek praca
07:40     Przygody Goździka Ogrodnika 
 - serial animowany 
07:55     Pytanie na śniadanie
09:00     Panorama
10:20     M jak miłość - serial
11:10     Codzienna 2 m. 3 - serial komediowy
11:45     Rezerwat namiętności - serial 
12:40     Harry i Hendersonowie - serial 
13:05     Anna Dymna - spotkajmy się
13:30     Znaki czasu - magazyn
14:00     Everwood - serial obyczajowy
14:50     Dla niesłyszących - Na dobre i na złe 
15:55     Fort Boyard - reality show
16:55     Bulionerzy - serial komediowy 
17:25     Sierociniec dla orangutanów 
 - cykl dokumentalny 
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:05     Koło fortuny - teleturniej
19:30     Na wyłączność - Justyna Steczkowska
20:05     Barwy szczęścia - serial obyczajowy
20:35     M jak miłość - serial 
21:30     Kulisy serialu „M jak miłość”
21:40     Tomasz Lis na żywo - talk show
22:40     Kryminalne zagadki Las Vegas
  - serial sensacyjny 
00:20     Czas honoru - felieton
00:30     Panorama
00:50     Demon Komizmu 
 - fi lm dokumentalny
01:20     Wojciech Kilar - koncert muzyki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05.10     Wielkie Happy Hour 
05.55     Muzyczne listy 
07.05     TV Market 
07.40     Kasa Na Bank 
08.40     Saint Tropez  (odc.5)
09.45     Saint Tropez  (odc.6)
10.55     Być jak ona  (odc.3) 
11.25     Skrzydła  (odc.18) – serial komediowy
12.00     Skrzydła  (odc.19)
12.30     Lalola   (odc. 19) 
13.30     V-max 
14.00     Dziewczyny fortuny  
15.00     Beverly Hills 90210  (odc.1) – serial
16.00     Idiotki nie idą do nieba  (odc. 60) 
17.00     mała Czarna  – nowe odcinki  
 popołudniowego godzinnego  
 programu dla kobiet.
18.00     Idiotki nie idą do nieba  (odc. 61) 
19.00     Happy Hour  – informacyjny 
 program rozrywkowy
20.00     Istne Szalenstwo  
 – program rozrywkowy
21.00     Discovery   Los Angeles w epoce  
 lodowcowej  cz.2 ( L.A. 10 000  
 B.C. ) Kiedy pierwsi ludzie 
 dotarli na tereny  
 obu Ameryk, stanęli oko w 
 oko zprzerażającą   
 ilością krwiożerczych bestii 
22.05     Galileo  - program popularno- 
 naukowy (odc.58)
23.05     Jazda Figurowa  – nowy program  
 Michała Figurskiego. 
00.05     Happy Hour    

 
 
         
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

06:00     Kawa czy herbata?
08:00     Wiadomości
08:15     Kwadrans po ósmej
08:35     Sekretny świat misia...
08:55     Budzik - pr. dla dzieci
09:30     Atlantis High - serial
10:00     Moda na sukces - serial 
10:50     Wielki świat małych  
 odkrywców
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     Apetyt na miłość - serial
14:00     Zwierzęta świata - fi lm dok
14:30     Errata do biografi i 
15:00     Wiadomości, Pogoda
15:15     Jesteś tym co jesz - serial
15:45     Pora na doktora - magazyn
16:05     Moda na sukces - serial
17:00     Teleexpress 
17:20     Celownik - magazyn
17:35     Klan - telenowela
18:00     Jaka to melodia? 
18:30     Plebania - telenowela 
18:55     300 % normy - teleturniej
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości 
20:20     Podróż -spektakl teatralny
21:20     Errata do biografi i
22:00     Wydział Zabójstw - serial
22:30     Iracki bilans - cykl 

06:45     Smaki polskie 
 - mag. kulinarny
07:00     Dzień dobry w sobotę
07:30     Rok w ogrodzie 
 - pr. poradnikowy
08:00     Wiadomości;
08:15     Pod prasą
  - pr. publicystyczny
08:35     Hurtownia książek 
 - magazyn
09:00     Ziarno - magazyn
09:30     Siódme niebo - serial 
10:15     Śmiechu warte 
 - pr. rozrywkowy
10:40     Stawka większa niż życie  
 - serial
11:40     Jaka to melodia? 
12:05     Kuchnia z Okrasą 
 - mag. kulinarny
12:30     Szkoda gadać 
 - pr. rozrywkowy
13:00     Wiadomości
13:20     Ja wam pokażę! - serial
14:15     Czy jest pani wolna? 
 - fi lm, Francja
16:00     Moda na sukces - serial 
17:00     Teleexpress
17:20     300 % normy - teleturniej
17:55     Mamy MAMY - felieton
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości
20:15     Piraci z Karaibów:  
 Klątwa Czarnej Perły  
 - fi lm przygodowy
22:45     Nagła śmierć - fi lm akcji,  
 USA `95
00:35     Weekendowy magazyn  
 fi lmowy
01:05     Carrie - fi lm fabularny

06:45     Kadra 2012 - magazyn
07:00     Transmisja Mszy Świętej 
08:00     Domisie - pr. dla dzieci
08:25     Klub przyjaciół Myszki  
 Miki
08:50     Teleranek - magazyn
09:20     High School Musical 
 - musical `07
11:05     Hannah Montana - serial 
11:30     Tydzień - magazyn
12:00     Anioł Pański
12:15     Między ziemią a niebem 
13:00     Wiadomości
13:10     Świry 
 - serial kryminalny 
14:00     Winnetou 
 - serial przyg.
15:40     BBC w Jedynce 
 - serial dok.
17:00     Teleexpress 
17:20     300 % normy
  - teleturniej
18:05     Jaka to melodia?
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości
20:15     Seks, kasa i kłopoty 
 - serial obyczajowy 
21:10     Ranczo 
 - serial obyczajowy
23:05     Bohater 
 - fi lm, Chiny `01
00:50     Pole miłości 
 - fi lm, USA `92`
02:30     Wokół wielkiej sceny
03:00     Zakończenie dnia

05:40     Dla niesłyszących 
 - Echa Panoramy;
06:15     Plecak pełen przygód - serial 
06:40     Spróbujmy razem 
 - magazyn
07:05     Magazyn Ligi Mistrzów
07:40     Poezja łączy ludzi
  - A. Zagajewski
07:50     M jak miłość - serial
08:40     Barwy szczęścia 
 - serial obyczajowy
09:40     Na dobre i na złe 
 - serial
10:40     Śmierć JFK Juniora
  - fi lm dok.
11:40     Xanadu - komedia, USA `80
13:25     Święta wojna - serial 
14:00     Familiada 
 - teleturniej
14:35     Złotopolscy 
 - telenowela 
15:10     Gwiazdy tańczą na lodzie 
 - widowisko rozrywkowe
17:05     Duże dzieci - talk show
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:00     Fort Boyard - reality show
20:10     U Pana Boga w ogródku 
 - serial komediowy
21:00     Kabaretowa sobota w Dwójce
21:35     Grzeczny świat 
 - fi lm, Australia/USA `98
23:10     Słowo na niedzielę 
23:25     Rzym - serial, USA 
00:30     Panorama
00:50     Detonator
  - fi lm, USA/Niemcy `03
02:15     Ona i On - talk show
03:10     Zakończenie dnia

05:30     Dla niesłyszących
  - Słowo na niedzielę
05:35     Dla niesłyszących - Radio Romans
06:05     Złotopolscy - telenowela
07:00     Sto tysięcy bocianów - serial 
07:35     M jak miłość - serial 
08:25     Barwy szczęścia - serial 
09:30     Doktorologia stosowana
  - cykl dokumentalny
10:00     Wojciech Cejrowski- boso przez świat 
10:25     Miesiąc z National Geographic 
 - serial dokumentalny 
11:30     Makłowicz w podróży 
 - mag. kulinarny
12:05     Siedmiu wspaniałych nadjeżdża 
 - western, USA `72
14:00     Familiada - teleturniej
14:30     Złotopolscy - telenowela 
15:10     Szansa na Sukces
16:10     Na dobre i na złe - serial
17:10     Brzydula Betty - serial komediowy
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:05     Tak to leciało! - teleturniej
20:05     Czas honoru - serial 
20:55     Air Force One 
 - fi lm fabularny, USA `97
23:00     Magazyn Ekstraklasy - Szybka piłka
23:55     EUROexpress - magazyn
24:00     Dolina Kreatywna
00:30     Panorama
00:45     Gwiazdy Grand Prix Jazz Melomani 
01:35     Przebłyski pamięci 
 - fi lm fabularny, USA `01
03:05     Zakończenie dnia

05.30     Sztukateria 
05.55     V Max  
06.25     VIP  
06.55     Kinomaniak  
07.25     Dekoratornia  
07.55     cruZer Sport:eX 
08.25    Nieposkromiona Australia  (odc.14)  
 serial dok., Francja, 1999 r.; reż.  
 Christophe Rouviere
09.00     Ania z Zielonego Wzgórza: dalsze  
 losy, cz. 2 
11.00     Galileo  
12.00     Kinomaniak  
12.30     Dekoratornia  
13.00     Wielkie Happy Hour 
14.00     Bogaci i przegrani (odc.7) 
 serial dokumentalny USA
14.30     Zakochane gwiazdy (odc.7) cykl dok.
15.00    Liga Plus – siatkówka kobiet -  
 Gwardia Wrocław - Muszynianka  
 Fakro Muszyna Na żywo!
17.00     KŁAMCZUCH  – program   
 Krzysztofa Ibisza  program  
 rozrywkowy, Polska, 2008
18.00     Istne Szalenstwo  – program   
 rozrywkowy
19.00     Galileo  - program popularno- 
 naukowy (odc.60) 
20.00    Włatcy Móch  serial animowany  
 (odc.58)
20.30     Nic nie widziałem nic nie słyszałem;  
 USA, 1989; reż.: Arthur Hiller
22.35     Jazda Figurowa  – nowy program  
 Michała Figurskiego. 
23.35     Pytania i odpowiedzi; USA, 1990; 

05.40     Sztukateria 
06.05     VIP 
06.35     V-max  
07.05     Gram.Tv 
07.35     Melrose Place  (odc.32) 
09.05     Ania z zielonego wzgórza dalsze losy 
 Kanada, 2000; reż.: Stefan Scaini;  
 wyst.: Megan Follows, Jonathan  
 Crombie, Schuyler Grant, Patricia  
 Hamilton, Daddo Cameron;  
 Dwuczęściowa adaptacja ostatniej  
 części dziejów Ani z Zielonego  
 Wzgórza, bohaterki cyklu 
 powieści Lucy Maud   
 Montgomery. 
11.00     Galileo 
12.00     Gram.Tv 
12.30     V-max 
13.00     VIP   
13.30     cruZer-Sport:eX 
14.00     Rajdowe Mistrzostwa Świata  
 – Rajd Francji
15.00    Plus Liga – siatkówka mężczyzn  
 - PGE Skra Bełchatów - Domex  
 Tytan Częstochowa Na żywo!
16.55     KŁAMCZUCH  – program   
 Krzysztofa Ibisza  program  
 rozrywkowy, Polska, 2008
17.55     Discovery   Los Angeles w epoce  
 lodowcowej  cz.2 
19.00     Galileo  - program popularno- 
 naukowy (odc.59)
20.00     Wąż i cień orła, Hongkong, 1978;  
 reż.: Woo-ping Juan; wyst.:  
 Jackie Chan, Siu Tien Yuen
22.15     Istne Szalenstwo  – program   
 rozrywkowy
23.15    Pod kontrolą. USA, 2002; reż.: Tom  
 Whitus; wyst.: Sean Young 

05:30     Wstawaj! Gramy!, odc.681
06:15     Kapitan Flamingo, odc.7
06:45     Yin! Yang! Yo!, odc.6
07:15     Przygody w siodle, odc.50
08:00     F1 Kwalifi kacje - GP Chin
09:00     Pasjonaci
09:30     Ewa gotuje, odc.34
09:45     Długo i szczęśliwie
11:45     Świat według Kiepskich, odc.295
12:30     SIĘ KRĘCI, odc.85
12:45     Czarodziejki, odc.118
13:45     Fabryka gwiazd, odc.5
15:45     Wielka biała pięść
17:45     AGENTKI, odc.3
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Ranking Gwiazd, odc.13
20:00     Jak oni śpiewają, odc.46
22:00     Studio Lotto
22:35     Dirty dancing; USA, 1987; r. Emile 
 Ardolino; w. Jennifer Grey,  
 Jack Weston, Patrick Swayze,  
 Jerry Orbach, Cynthia Rhodes  
 Jeden z najgłośniejszych fi lmów  
 lat 80-tych, który zyskał  
 miano kultowego. Frances 
 (Jennifer Grey), nazywana  
 przez przyjaciół Baby spędza  
 wakacje z rodzicami i siostrą 
 w jednym z ośrodków   
 wakacyjnych. Jest znudzona, a  
 towarzystwo egoistycznych  
 snobów zupełnie nie odpowiada  
 wrażliwej dziewczynie. 
00:40     C.H.U.D. II; USA, 1989
02:20     Ale kasa, odc.92
03:20     Zakazana kamera, odc.198
05:00     Nocne randki

05:30     Wstawaj! Gramy!, odc.682
06:15     Szalony Jack, pirat, odc.2
06:45     Miejskie szkodniki, odc.16
07:15     Monster Warriors, odc.26
07:45     Power Rangers, odc.24
08:45     Studio F1 - GP Chin
09:00     FORMUŁA 1 - GP Chin
11:00     Studio F1
11:15     Dinotopia 3; Wielka Brytania/ 
 Niemcy/USA, 2002; r. Marco  
 Brambilla; w. Tyron Leitso,  
 Jim Carter, Stuart Wilson,  
 David Thewlis, Wentworth  
 Miller, Katie Carr. Przygodowy/ 
 Familijny. 
13:00     Stożkogłowi; USA, 1993; r. Steve  
 Barron; w. Dan Aykroyd
14:45     I kto tu rządzi, odc.42
15:15     Piotr Bałtroczyk na żywo, odc.3
16:45     Strzał w 10, odc.17
17:45     Rodzina zastępcza, odc.296
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Ranking Gwiazd, odc.14
20:00     Skazany na śmierć, odc.51
21:00     CSI: Kryminalne zagadki Miami,  
 odc.118
22:00     Studio Lotto
22:05     Kości, odc.31
23:05     Wallander: Fotograf; Szwecja,  
 2006; r. Jonas Grimas; w.  
 Krister Henriksson, 
00:50     Magazyn sportowy
02:50     Zakazana kamera, odc.199

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 obyczajowy
13:20     You can dance 
 - Po prostu tańcz!
14:55     Siłacze - Strongman
16:05     To tylko gra 
 - fi lm rodzinny, USA 2003
18:00     Milionerzy 
 - teleturniej
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:45     Uwaga! 
 - mag. reporterów
20:00     Niania 
 - serial komediowy
20:35     Mam talent 
 - widowisko rozrywkowe
22:20     Red Eye - thiller, USA `05
 Podróż samolotem dla pewnej 
 dziewczyny staje się  
 koszmarem. Zostaje   
 zakładniczką współpasażera,  
 który grozi, że zabije jej ojca.  
 Dziewczyna, aby ratować ojca  
 musi pomóc w zabójstwie  
 pewnego bardzo wpływowego  
 człowieka.
00:05     Noc nietoperzy 
 - fi lm sensacyjny, USA 2001
02:05     Uwaga!
  - magazyn
02:25     Telesklep

05:35     Uwaga! - magazyn
05:55     Telesklep 
08:00     Niania - serial, Polska
08:30     Dzień dobry TVN
10:55     Kawa na ławę
11:45     Teraz albo nigdy - serial obyczajowy
12:50     Kłamca kłamca 
 - fi lm komedia, USA 1997
14:35     Mam talent - widowisko rozrywkowe
16:20     Co za tydzień - magazyn
17:00     Kapitalny pomysł
18:00     Milionerzy - teleturniej
19:00     Fakty, Sport, Pogoda 
19:45     Uwaga! - mag. reporterów
20:00     Taniec z gwiazdami
21:50     Teraz albo nigdy - serial obyczajowy
22:50     Taniec z gwiazdami - kulisy
23:20     Seks w wielkim mieście - serial
23:55     Lśnienie- fi lm horror, Wlk. Bryt
 Jack Torrance pracuje jako 
 kurator w hotelu Overlook  
 w górach stanu Colorado.  
 Hotel jest zamknięty na zimę i 
 Jack z rodziną są jedynymi  
 mieszkańcami w budynku.  
 Kiedy burze śnieżne blokują  
 rodzinę Torrance’ów w 
 hotelu Danny, syn Jacka, który 
 ma nadprzyrodzone   
 telepatyczne zdolności   
 odkrywa, że hotel jest   
 nawiedzony i duchy powoli  
 doprowadzają jego ojca do  
 obłędu. 
02:15     Uwaga! - magzyn

05:15     Wstawaj! Gramy!, odc.683
06:00     Żar młodości, odc.36
07:00     TV Market
07:15     Wielka Wygrana, odc.356
08:00     Dotyk anioła, odc.1
09:00     Miodowe Lata, odc.94
10:00     Rodzina zastępcza, odc.192
11:00     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.85
11:30     Samo życie, odc.1152
12:00     Sue Thomas: Słyszące oczy FBI,  
 odc.14
13:00     Fabryka gwiazd, odc.20
14:00     Pierwsza miłość, odc.771
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.86
15:15     Świat według Bundych 
 - serial komediowy   
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.1199
16:40     Miodowe Lata, odc.95
17:30     Fabryka gwiazd, odc.21
18:00     Pierwsza miłość, odc.772
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1153
20:00     MEGA HIT - W stronę słońca;  
 USA, 2005; r. mink; w. Steven  
 Seagal, Chiaki Kuriyama, Eddie  
 George, Juliette Marquis
22:00     Studio Lotto
22:15     Prezydencki szmal; USA, 1995; r. 

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

W niedzielne przedpołu-
dnie drużyna Gryfa II Wej-
herowo rozegrała kolejne 
spotkanie w ramach roz-
grywek B klasy. Tym razem 
na wejherowskie Wzgó-
rze Wolności przyjechała 
drużyna GKS III Żukowo. 

Okazałym zwycięstwem 
gospodarzy zakończyło się 
to spotkanie. Gryfi ci poko-
nali zespół przyjezdnych aż 
7:1, do przerwy prowadząc 
5:0. Dzięki tej już czwar-
tej wygranej z rzędu pod-
opieczni trenera Wojciecha 

Borka utrzymali prowadze-
nie w grupie II B klasy. 
Bramki zdobyli: Wicon 
(6’), Malinowski (18’), Mi-
chalak (32’), Rompca (19’ 
i 35’), Klein (56’), Oberzig 
(77’).
Gryf Orlex II Wejherowo 

wystąpił w składzie: Kat-
zor – Bogucki, Malinow-
ski, Kaleta, Hallmann, Ko-
sicki (Tomecki 46’), Wicon, 
Michalak, Brzeski (Kup-
ski 60’), Rompca (Oberzig 
60’), Klein

Łukasz Nowaczyk

Kolejne już piąte zwycię-
stwo z rzędu zaliczyli za-
wodnicy ze Wzgórza Wol-
ności. Przy głośnym dopin-
gu wejherowskich kibiców 
odnieśli pokaźne zwycię-
stwo nad zespołem rezerw 
pierwszoligowej Lechi 
Gdańsk.  Nikt z obecnych 
na stadionie nie spodzie-
wał się takiego przebiegu 
spotkania, tym bardziej, 

że do przerwy było 1:0, a 
boisko w 44 minucie opu-
ścić musiał Maciej Pliń-
ski. Za faul w polu karnym 
przeciwnika arbiter głów-
ny pokazał mu czerwony 
kartonik. Od pierwszych 
sekund sobotniego meczu 
gospodarze zabrali się do 
ataków i takie ataki prze-
prowadzali przez całe 90 
minut. Goście z Gdańska 

musieli grać defensywnie 
i odpierać ataki groźnych 
w tym dniu zawodników 
z Wejherowa. Pierwsza 
bramka padła w 33 minu-
cie, a strzelcem okazał się 
Łukasz Król, który wyko-
rzystał dośrodkowanie z 
rzutu rożnego od Łukasza 
Kozłowskiego trafi ając do 
siatki strzałem z głowy. Na 
drugie 45 minut Gryf Or-

lex wyszedł już w okro-
jonym składzie ze wzglę-
du na czerwoną kartkę, 
jaką otrzymał Pliński. Ze-
spół Lechi nie zdołał wy-
korzystać tej przewagi, 
było zupełnie odwrotnie 
niż mogłoby się wydawać 
– zespół gości stracił czte-
ry bramki. W 52 minucie 
było już 2:0. Po dośrod-
kowaniu z rzutu rożnego 

AWANS GRYFITÓW W TABELI!
Kibice Gryfa Orlex Wejherowo mieli powody do świętowania w sobotnie popołudnie. Podopieczni trenera Wojciecha Waśka w 11 kolejce spotkań na 
własnym obiekcie rozgromili zespół Lechi II Gdańsk 5:0, do przerwy prowadząc 1:0. Dzięki temu zwycięstwu gryfi ci awansowali na trzecie miejsce w 
czwartoligowej tabeli. Bramki zdobywali: Łukasz Król (33’ i 64’), Łukasz Kozłowski (52’), Krzysztof Jezierski (62’) i Sławomir Kiełb (78’).

Kto powstrzyma podopiecznych 
trenera Wojciecha Borka?

Łukasz Kozłowski cieszył 
się ze zdobycia pierwszej 
upragnionej bramki w tym 
sezonie. Dziesięć minut 
później wchodzący w pole 
karne Kozłowski chciał 
podać do swojego kolegi z 
drużyny jednak to podanie 
przeciął jeden z obrońców 
Lechi i zagrał ręką. Sędzia 
bez wahania wskazał na 
jedenasty metr. Rzut kar-
ny bezbłędnie wykorzystał 
stały wykonawca „jedena-
stek” Krzysz-
tof Jezier-
ski. W 
64 mi-
nucie 
było już 
4:0 i po raz kolej-
ny asystował 
świetnie spi-
sujący się w 
sobotnim spo-
tkaniu Sławomir Kiełb. 
Jego dośrodkowanie 
wykorzystał Łukasz Król 
trafi ając swoją dziesiątą 
bramkę w bieżącym sezo-
nie. Piąta i, jak się okaza-
ła później ostatnia bramka 

w ty meczu padła w 78 mi-
nucie. Podanie od Jarosła-
wa Felisiaka wykorzystał 
Sławomir Kiełb uderza-
jąc z „woleja” tym samym 
Kiełb uwieńczył swą dobrą 
grę w tych zawodach. 
Gryf Orlex Wejherowo 
wystąpił w składzie: 
 M. Szlaga – K. Jezierski, 
P. Politowski, J. Przybyl-
ski, W. Klemczyk (P. Tusk 
46’), S. Kiełb, M. Pliński 
(44’ czer. Kartka), K. Czar-
nocki (T. Brzeski 86’), 
J. Banaszak, Ł. Król (J. 

Rompca 76’), Ł. Ko-
złowski (J. Felisiak 

69’). 
Łukasz

Nowaczyk
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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     Proste zycie - serial, USA
12:05     Brzydula - serial, Polska
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 dokumentalny
17:55     Brzydula - serial komediowy
18:25     Detektywi - serila dokumentalny
19:00     Fakty, Sport, Pogoda 
19:50     Uwaga! - ma. reporterów
20:05     Na Wspólnej - serial obyczajowy
20:45     W-11 Wydział Śledczy 
 - serial dokumentalny
21:30     Jak stracić chłopaka w 10 dni -  
 fi lm komedia, Niemcy `03. Po-
 stać grana przez Matthew  
 McConaughey’a to wielbiciel  
 kobiet i wielki podrywacz.  
 Jednak jego związki były tak  
 namiętne jak i krótkie. Uważa,  
 że potrafi  to zmienić, jeśli tylko  
 by chciał. Zakłada się z   
 przyjacielem, że jego związek,  
 z wybrana dziewczyną będzie  
 trwał dłużej niż 10 dni. 
23:50     Twarzą w twarz - serial, Polska
00:50     Multikino - mag. fi lmowy

06:00     Złotopolscy - telenowela
07:15     Niezwykły świat natury 
 - serial dokumentalny 
07:40     Przygody Goździka Ogrodnika - serial 
08:00     Pytanie na śniadanie
09:00     Panorama
10:10     Porannik Dwójki
10:25     M jak miłość - serial
11:10     Chrońmy lasy
11:20     Święta wojna - srrial komediowy
11:50     Rezerwat namiętności - serial
12:50     Koło fortuny - teleturniej
13:20     Nieznane plaże świata 
 - fi lm dokumentalny 
14:15     Everwood - serial obyczajowy 
15:05     Dla niesłyszących - Pogoda na piątek
16:00     Kabaret Paranienormalni kontra  
 kabaret Limo
16:55     Bulionerzy - serial komediowy
17:25     Nie ma to jak hotel - serial komediowy 
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:05     Jeden z dziesięciu - teleturniej
20:05     Barwy szczęścia - serial obyczajowy
20:40     Trzeci Ofi cer - serial sensacyjny 
21:35     Dr House - serial obyczajowy
22:25     Czas honoru - felieton
22:30     Warto rozmawiać
23:25     Magazyn kryminalny 997 
23:55     Paparazzi - fi lm dokumentalny 
00:30     Panorama
00:45     Czy świat oszalał? - fi lm dokumentalny
01:45     Wiedźmin 
 - serial fantastyczno-przygodowy

06:00     Kawa czy herbata?
07:50     Leksykon PRL
08:00     Wiadomości
08:15     Kwadrans po ósmej
08:30     Vipo i przyjaciele - serial
09:00     Jedynkowe Przedszkole
09:30     Owocowe ludki - serial
10:00     Moda na sukces - serial
10:50     300 % normy - teleturniej
11:25     Celownik - magazyn
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     Wyprawa do Amazonii 
14:30     My Wy Oni - magazyn
15:00     Wiadomości, Pogoda
15:15     Pomysł na mieszkanie - dok.
15:40     Kuchnia z Okrasą
16:05     Moda na sukces - serial
17:00     Teleexpress
17:20     Celownik - magazyn
17:35     Klan - telenowela 
18:00     Jaka to melodia?
18:30     Plebania - telenowela 
18:55     300 % normy - teleturniej
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości
20:20     Zagubieni IV - serial 
21:10     Londyńczycy - serial
22:00     Sprawa dla reportera 
22:45     Tajemnice prawdy - thriller

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
10:45     Sąsiedzi - serial komed.
11:10     Celownik - magazyn
11:20     W-skersi - magazyn
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     Podróżnik
14:30     Ktokolwiek widział, 
 ktokolwiek wie...
15:00     Wiadomości, Pogoda
15:14     Bądź modna - cykl dok.
16:05     Moda na sukces - serial
17:00     Teleexpress
17:20     Celownik - magazyn
17:35     Klan - telenowela 
18:00     Jaka to melodia?
18:30     Plebania - telenowela
18:55     300 % normy - teleturniej
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości 
20:20     Mrówki w samolocie
  - fi lm akcji, Kanada 
22:00     Wydział Zabójstw 
 - serial kryminalny
22:25     Z euro w kieszeni - debata
23:05     Rodziców się nie wybiera 
 - fi lm dokumentalny

 

06:05     Złotopolscy - telenowela
07:15     Obóz wśród gór - reportaż
07:40     Przygody Goździka Ogrodnika 
 - serial animowany
08:00     Pytanie na śniadanie
09:00     Panorama
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     Szczenięce lata 
 - fi lm dokumentalny
14:10     Everwood 
 - serial obyczajowy 
15:10     Dla niesłyszących - M jak miłość
16:05     Dzieciaki górą - teleturniej
17:00     Bulionerzy 
 - serial komediowy
17:30     Nie ma to jak hotel
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:05     Koło fortuny - teleturniej
19:35     Kocham Kino 
 - magazyn fi lmowy
20:05     Barwy szczęścia 
 - serial obyczajowy
20:40     M jak miłość - serial
21:35     Kulisy serialu „M jak miłość” 
21:45      Magazyn Ekspresu Reporterów
22:40     Czas honoru - bohaterowie
  - felieton
22:50     Liga Mistrzów - skróty
23:30     Grób bohatera
00:30     Panorama
00:50     Oskarżony 
 - fi lm obyczajowy, Dania `05
02:35     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
11:25     Celownik - magazyn
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes - magazyn
12:20     Siła z natury - magazyn
12:40     Plebania - telenowela 
13:05     Klan - telenowela 
13:35     Jaka to melodia?
14:00     Atom - serial dok.
14:30     Raj - magazyn
15:00     Wiadomości, Pogoda
15:15     Ogród z duszą - cykl dok.
15:45     Między mamami - magazyn
16:05     Moda na sukces - serial
17:00     Teleexpress
17:20     Celownik - magazyn
17:35     Klan - telenowela 
18:00     Jaka to melodia?
18:30     Plebania - telenowela 2
18:55     300 % normy 
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości 
20:20     Gdzie jest moje dziecko? 
 - dramat, USA `07
22:00     Wydział Zabójstw - serial 

06:00     Złotopolscy - telenowela
07:10     Niezłomni - cykl reportaży
07:15     Znaki czasu - magazyn
07:40     Przygody Goździka Ogrodnika 
 - serial animowany
07:55     Pytanie na śniadanie
09:00     Panorama
10:20     M jak miłość - serial 
11:10     Święta wojna - serial komed.
11:40     Rezerwat namiętności - serial
12:40     Koło fortuny - teleturniej
13:10     Nostradamus 
 - dokument fabularyzowany
14:05     Everwood - serial obyczajowy 
15:00     Dla niesłyszących - M jak miłość 
16:00     Mini Szansa - De Mono
16:55     Bulionerzy - serial komediowy 
17:30     Nie ma to jak hotel 
 - serial komediowy
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:05     Jeden z dziesięciu - teleturniej
19:35     Wideoteka dorosłego człowieka
20:05     Barwy szczęścia - serial obyczajowy
20:30     Liga Mistrzów - Atletico Madryt
  - Liverpool 
23:30     Czas honoru - felieton
23:35     Tajemnice austriackiej piwnicy 
 - fi lm dokumentalny
00:30     Panorama
00:50     Gang braci - dramat, 
 USA/Niemcy `02
02:25     Smaczne Go!
  - mag. kulinarny
03:15     Zakończenie dnia

04.55     Saint Tropez  (odc.5)
05.45     Muzyczne listy 
06.55     TV Market 
07.30     Kasa Na Bank 
  – program interaktywny
08.30     Beverly Hills 90210  (odc.1)
09.30     Idiotki nie idą do nieba  (odc. 60)
10.30     mała Czarna  
11.30     Idiotki nie idą do nieba  (odc. 61)
12.30     Happy Hour  
13.30     cruZer Sport:eX 
14.00     Dziewczyny fortuny  
15.00     Beverly Hills 90210  (odc.2) 
 (“Beverly Hills 90210 ) – serial  
 USA 1992
16.00     Idiotki nie idą do nieba  (odc.62) 
17.00     mała czarna  – nowe odcinki 
18.00     Idiotki nie idą do nieba  (odc. 63) 
19.00     Happy Hour  – informacyjny program  
 rozrywkowy
20.00     Crash Point Zero; USA, 2000; reż.:  
 Jim Wynorski; wyst.: Troy Gil- 
 bert, Eric Baum, Nikki Fritz,  
 Jack Shearer, William Monroe,  
 J. Patrick McCormack, Lorissa 
 McComas; Naukowiec Mau- 
 rice Hunter dociera do potężnej  
 broni, wynalezionej  przez Ni- 
 cola Teslę, wielkiego wynalazcę, 
 żyjącego na początku XX  
 wieku. 
22.00     Hebrajski Młot; USA, 2003; 
 reż. Jonathan Kesselman
23.40     Happy Hour  
00.40     mała Czarna  
01.40     Crash Point Zero  USA, 2000
03.25     Wydarzenia, Sport, Pogoda 
04.00     Muzyczne listy 
04.55     Zakończenie programu

04.55     Saint Tropez  (odc.6)
05.45     Muzyczne listy   
06.55     TV Market 
07.30     Kasa Na Bank
  – program interaktywny
08.30     Beverly Hills 90210  (odc.2) (“Bev- 
 erly Hills 90210 ) – serial USA  
 1992; prod.: Aaron Spelling,  
 E.Duke Vincent
09.30     Idiotki nie idą do nieba  (odc. 62) 
10.30     mała Czarna  
11.30     Idiotki nie idą do nieba  (odc. 63) 
12.30     Happy Hour  
13.30     Kinomaniak  
14.00     Dziewczyny fortuny  
15.00     Beverly Hills 90210  (odc.3) (Beverly  
 Hills 90210 ) – serial USA 1992
16.00     Idiotki nie idą do nieba  (odc. 64) 
17.00     mała Czarna  – nowe odcniki 
18.00     Idiotki nie idą do nieba  (odc. 65) 
19.00     Happy Hour  – informacyjny program  
 rozrywkowy
20.00     Porwanie; USA, 1996; reż.: Paul  
 Schneider; wyst.: Maria Con- 
 chita Alonso, Marcy Walker,  
 Michael Paul Chan, Bruce We- 
 itz, Dennis Boutsikaris, Elisa- 
 beth Omilami; Thriller. 
21.55     Nieśmiertelni; USA, 1995; reż.: Brian  
 Grant; wyst.: Eric Roberts, Joe  
 Pantoliano, Tia Carrere, Tony  
 Curtis, Chris Rock, William  
 Forsythe; Thriller kryminalny.
00.00     Happy Hour 
01.00     mała Czarna 

05.00     V-max  
05.20     Dekoratornia 
05.45     Muzyczne listy 
06.55     TV Market 
07.30     Kasa Na Bank  
 – program interaktywny
08.30     Beverly Hills 90210  (odc.3) ( Beverly  
 Hills 90210 )
09.30     Idiotki nie idą do nieba  (odc. 64)
10.30     mała Carna  
11.30     Idiotki nie idą do nieba  (odc. 65) 
12.30     Happy Hour 
13.30     Dekoratornia 
14.00     Dziewczyny fortuny  
15.00     Beverly Hills 90210  (odc.4) ( Beverly  
 Hills 90210 ) 
16.00     Idiotki nie idą do nieba  (odc. 66) 
 (Las tontas no van al cielo ), serial  
 meksykański
17.00     mała Czarna  
18.00     Idiotki nie idą do nieba  (odc. 67) 
19.00     KŁAMCZUCH  – program Krzysz- 
 tofa Ibisza  program rozrywkowy,  
 Polska, 2008
20.00     Telefon; USA, 2002; reż.: Joel  
 Schumacher; wyst.: Colin  
 Farrell, Kiefer Sutherland
21.40     KŁAMCZUCH  – program Krzyszto- 
 fa Ibisza   program rozrywkowy,  
 Polska, 2008
22.40     Geneza  (odc. 8), serial sensacyjny
23.50     mała Czarna 
00.50     mała Czarna 
01.50     Nieśmiertelni, USA, 1995; reż.: Brian 

05:15     Wstawaj! Gramy!, odc.684
06:00     Żar młodości, odc.37
07:00     TV Market
07:15     Wielka Wygrana, odc.357
08:00     Dotyk anioła, odc.2
09:00     Miodowe Lata, odc.95
10:00     Rodzina zastępcza, odc.193
11:00     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.86
11:30     Samo życie, odc.1153
12:00     Sue Thomas: Słyszące oczy FBI,  
 odc.15
13:00     Fabryka gwiazd, odc.21
14:00     Pierwsza miłość, odc.772
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.87
15:15     Świat według Bundych 
 - serial komediowy   
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.1200
16:40     Miodowe Lata, odc.96
17:30     Fabryka gwiazd, odc.22
18:00     Pierwsza miłość, odc.773
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1154
20:00     Aniołki Charliego: Zawrotna szyb-
 kość; USA, 2003; r. McG;  
 w. Cameron Diaz, Crispin  
 Glover, Demi Moore
22:00     Studio Lotto
22:20     Transameryka; USA, 2005; r. Duncan  
 Tucker; w. Felicity Huffman, An-
 drea James, Danny Burstein,  
 Elizabeth Pen~a, Kevin Zegers
00:30     Fala zbrodni, odc.48
01:20     Ale kasa, odc.93

05:15     Wstawaj! Gramy!, odc.685
06:00     Żar młodości, odc.38
07:00     TV Market
07:15     Wielka Wygrana, odc.358
08:00     Dotyk anioła, odc.3
09:00     Miodowe Lata, odc.96
10:00     Rodzina zastępcza, odc.194
11:00     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.87
11:30     Samo życie, odc.1154
12:00     Sue Thomas: Słyszące oczy FBI,  
 odc.16
13:00     Fabryka gwiazd, odc.22
14:00     Pierwsza miłość, odc.773
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.88
15:15     Świat według Bundych 
 - serial komediowy
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.1201
16:40     Miodowe Lata, odc.97
17:30     Fabryka gwiazd, odc.23
18:00     Pierwsza miłość, odc.774
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1155
20:00     Świat według Kiepskich, odc.296
20:30     AGENTKI, odc.4
21:30     Gorąca laska; USA, 2002; r. Tom  
 Brady; w. Rob Schneider, Ale 
 xandra Holden
22:00     Studio Lotto
23:50     Daleko od noszy, odc.157

05:15     Wstawaj! Gramy!, odc.686
06:00     Żar młodości, odc.39
07:00     TV Market
07:15     Wielka Wygrana, odc.359
08:00     Dotyk anioła, odc.4
09:00     Miodowe Lata, odc.97
10:00     Rodzina zastępcza, odc.195
11:00     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.88
11:30     Na kocią łapę, odc.14
12:00     Sue Thomas: Słyszące oczy FBI,  
 odc.17
13:00     Fabryka gwiazd, odc.23
14:00     Pierwsza miłość, odc.774
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.89
15:15     Świat według Bundych
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.1202
16:40     Miodowe Lata, odc.98
17:30     Fabryka gwiazd, odc.24
18:00     Pierwsza miłość, odc.775
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Na kocią łapę, odc.15
20:00     Tylko miłość, odc.46
21:00     Piotr Bałtroczyk na żywo, odc.4
22:00     Studio Lotto
22:35     Gotowe na wszystko, odc.74
23:35     Dorota Gawryluk - Konfrontacje 
 odc.11
00:35     Miasteczko Point Pleasant, odc.4; 

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

05:05     Uwaga! - magazyn
05:25     Telesklep
06:25     Fabryka Gry - pr. rozrywkowy
08:00     Na Wspólnej - serial
08:30     Dzień dobry 
11:00     Jak dobrze wygladac nago 
 - relaity show
12:05     Brzydula - serial komediowy
12:35     Milionerzy - teleturniej
13:35     W-11 Wydział Śledczy 
14:15     Detektywi  - serial dokumnetalny
14:45     Agenci NCIS - serial sensacyjny 
15:45     Rozmowy w toku - talk shwo
16:55     Sędzia Anna Maria Wesołowska
17:55     Brzydula - serial 
18:25     Detektywi - serial dokumentalny
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:50     Uwaga! - mag. reporterów
20:05     Na Wspólnej - serial obyczajowy
20:45     W-11 Wydział Śledczy
21:30     You can dance - Po prostu tańcz!
23:15     Droga bez powrotu - fi lm horror,  
 Niemcy `03Grupa młodych  
 ludzi utknęła w lasach Zachod- 
 niej Wirginii. W poszukiwaniu  
 drogi powrotnej i pomocy,  
 turyści natknęli się na rodzinę  
 genetycznie zniekształconych  
 ludzi, o których istnieniu  
 krążyły do tej pory tylko  
 krwawe legendy. 
01:00     Superwizjer - mag. reporterów
01:30     Uwaga! - magazyn
01:50     Wrzuć na luz - pr. rozrywkowy
02:50     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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