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BLASK PRAWDY

Podczas uroczystości obchodów 30-lecia pontyfi katu Jana Pawła II

W 30. rocznicę wyboru Papieża Polaka, u zbiegu ulic Kosynierów, Dębogórskiej, Ceynowy, 
Starowiejskiej i I Dywizji Wojska Polskiego - przy rondzie Jana Pawła II. odsłonięto pomnik „VERITATIS 
SPLENDOR” (Blask Prawdy). W miejscu gdzie stanął pomnik uroczystą Mszę św. odprawił bp 
Ryszard Kasyna – sufragan Diecezji Gdańskiej, któremu asystowali m.in. księża proboszczowie 
pięciu rumskich parafi i.
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W uroczystościach wzię-
li udział przedstawiciele 
władz miasta z burmistrz 
Elżbietą Rogalą – Kończak 
i przewodniczącym Rady 

Miasta Witoldem Recla-
fem. Rumi, autor pomnika 
– rzeźbiarz Jarosław Wój-
cik, fundatorzy oraz bar-
dzo setki wiernych z całe-

go miasta. Po uroczystej 
celebrze. bp. Ryszard Ka-
syna dokonał odsłonięcia i 
poświęcenia pomnika. Po-
stać Jana Pawła II z szero-

ko rozpostartymi ramiona-
mi, które wg zamysłu au-
tora mają symbolizować 
ramiona ukrzyżowanego 
Chrystusa.  str. 3

Grupa gimnazjalistów z 
Redy wróciła ze szkoły w 
Zwolle. Byli tam w ramach 
młodzieżowej wymiany. 
Gimnazjum nr 1 i 2 w Re-

dzie bierze 
udział w wy-
mianie mło-
dzieżowej ze 
szkołą Van der 
Capellen w 
Zwolle, w Ho-
landii. - Jeź-
dzimy do nich 
raz w roku 

jesienią, a oni do nas przy-
jeżdżają wiosną - mówi Jan 
Skrobul, dyrektor redzkie-
go Zespołu Szkół nr 2.  

Spotkanie z Natalią Partyką

W tenisa stołowego zaczęła 
grać w wieku 7 lat. Moty-
wowana przez siostrę i ro-

dziców szybko 
wspinała się 
na szczeblach 
sportowej ka-
riery. W ostatni 
wtorek odby-
ły się dwa spo-
tkania z Na-
talią Partyką. 
Jedno w Staro-
stwie Powiato-
wym w Wejhe-
rowie, drugie 

w Zespole Szkół nr 2. 

 str. 3

Uczniowie wrócili z Holandii

 str. 5
Gryf był lepszy od Wisły
Zespół Gryfa Orlex Wejhe-
rowo prowadzony pod wo-
dzą trenera Wojciecha Waś-
ka w minioną sobotę roze-
grał kolejne już 12 spotka-

nie IV ligi. Wejherowianie 
zdobyli kolejne trzy punkty 
i zaliczyli już szóste zwy-
cięstwo z rzędu! 

 str. 14
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Ważne telefony
POGOTOWIE

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

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

POLICJA
WEJHEROWO

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

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

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

GMINNE POSTERUNKI
- Posterunek Policji Gniewino, 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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Od piątku do piątku

REKLAMAOBWIESZCZENIE
Starostwo Powiatowe w Wejherowski Wydział Architektury i 
Budownictwa działając na podstawie  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 na wniosek z dnia 19.09.2008r. Gminy Szemud, 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 budowę:

sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach nr: 
72/4, 189, 49/1, 47/3, 40, 125, 48/2, 42, 31/19, 21, 22/3, 22/4, 26/3, 

80/1, 67/2,  72/6, 72/13, 72/10, 73/1, 73/3, 190, 69/1, 71/5, 73/3, 49/3, 
49/2, 124/4, 123, 70, 50, 126, 187/2, 51, 146, 38,39, 34/1, 31/24, 38, 

39, 22/2 
oraz przyłączy wodociągowych do działek nr:

22/4, 80/3, 72/2, 72/14, 73/2, 74, 69/2, 63/1, 63/3, 47/1, 46, 187/1, 45, 
44/1, 43/2, 31/18, 53/3, 54, 37/4, 36/1, 36/2, 36/3 

we wsi Łebieńska Huta, gmina Szemud.

Strony  mają  prawo składania uwag i wniosków w w/w sprawie 
w terminie 10 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia do 
Starostwa Powiatowego w Wejherowie, Wydział Architektury i 
Budownictwa, 84-200 Wejherowo  ul. 3 Maja 4, lub osobiście w pokoju 
212 w godzinach 8-15 (tel. 058-572-94-48).  

Piątek 24.10.2008 r.
13.00 spotkanie z Maciejem Miecznikowskim 
- Wejherowo, LO im. Sobieskiego
14.00 konkurs muzyki organowej - Rumia, kościół NMP WW
17.30 spotkanie z Tomaszem Fopkem - Szemud, WOK
18.00 spotkanie z pisarzem Józefem Henem - WCK
18.00 wystawa sztuki i rękodzieła - Reda, ZS 1, ul. Łąkowa 36/38
19.00 koncert grupy "Kat" - Gdynia, klub "Ucho"
20.00 koncert ostrego rocka - Wejherowo, "Fantomas"
Sobota 25.10.2008 r.
14.00 spotkanie z pisarzem Józefem Henem - Gdynia, "Klif"
16.30 koncert utworów W. A. Mozarta - Rumia, kościół NMP WW
19.00 fi lm "Sztuka płakania" - WCK
19.00 koncert reggae'owy - Gdynia, klub "Ucho"
Niedziela 26.10.2008 r.
11.00 spektakl "Piękna i bestia" - Gdynia, Teatr Muzyczny
19.00 koncert dżezowy - Gdynia, klub "Pokład"
Wtorek 28.10.2008 r.
19.00 spektakl "Siostrunie" - Gdynia, Teatr Muzyczny
19.00 koncert dżezowy - Gdynia, klub "Pokład"
Środa 29.10.2008 r.
19.00 spektakl "Związek otwarty" - Gdynia, Teatr Miejski
Czwartek 30.10.2008 r.
17.00 spotkanie pamięci pisarza Augustyna Necla - Wejherowo, muzeum
18.00 "Zaduszki literackie" - Rumia, MDK
19.30 koncert Magdy Piskorczyk - Gdynia, Blues Klub, ul. Portowa 9
Piątek 31.10.2008 r.
18.00 "Rockowe Halloween" - WCK

Rowerem w nastolatkę
Rowerzysta wjechał w kobietę. Oboje trafi li do szpitala. 
18-latek mieszkający pod Strzepczem jadąc ulicą Zie-
lony Dworek wjechał w nastolatkę, która tamtędy szła. 
Mimo że był to „tylko” rower zdarzenie było na tyle nie-
fortunne, że dziewczyna z urazami głowy  została prze-
wieziona do Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie. 
Ale i nastoletni rowerzysta ma urazy - ma wstrząs mó-
zgu, urazy twarzy i głowy. 

Potrącenie na Sobieskiego
W ubiegły czwartek kierowca renault twingo potrącił 
pieszą na ulicy Sobieskiego w Wejherowie.
Wypadek miał miejsce na wysokości Wejherowskiego 
Centrum Kutury. Starsza pani trafi ła do szpitala. Jak po-
informowała po zdarzeniu policja 57-letni kierowca re-
nault ... nie miał uprawnień, by wsiąć za kółko. 

Nietrzeźwy po kołami
Kolejne potrącenie: kierowca forda potrącił na skrzyżo-
waniu ulic Starowiejskiej z Abrahama z Rumi pijanego 
pieszego.
Mężczyzna jechał fordem w kierunku ulicy Dąbrowskie-
go. Na oznakowanym przejściu dla pieszych wjechał w 
pieszego, który przechodził przez jezdnię w kierunku ul. 
Abrahama. 49-latka z obrażeniami głowy zabrało pogo-
towie. Kierowca forda był trzeźwy, ale jak się okazało, 
w chwili zdarzenia pieszy miał 1,8 promila alkoholu we 
krwi. 

Zdemolowali przystanek
Trzech młodych ludzi trafi ło do aresztu po tym, jak zde-
molowali przystanek MZK w Wejherowie.
Gdy patrol - po zgłoszeniu sprawy - pojechał na ulicę I 
Brygady Wojska Polskiego zobaczył trzech uciekających 
stamtąd mężczyzn. Cała trójka szybko została złapana. 
Mają 18, 22 i 23 lata. Wszyscy byli pijani. Teraz grozi im 
do 5 lat więzienia.                                        zebrał (TM)

KRONIKA POLICYJNA

Chłopcy wpadli w ubie-
głym tygodniu. Z ustaleń 
policji wynika, że na swoim 
koncie mają pięć włamań 
do domków letniskowych. 
Kradli przeróżne przedmio-
ty, włącznie z takimi rze-
czami jaki sztućce, kalosze, 
karty do gry, kufl e do piwa, 
piwo, piłę ręczną, wazę me-

talową, talerze czy sieć ry-
backą. Z jednego z ich za-
brali nawet... kapelusz.
Zgodnie z polskim prawem 
nastolatki zostały przesłu-
chane w obecności rodzi-
ców i przyznali się do wła-
mań. Teraz odpowiedzą 
przed Sądem Rodzinnym i 
Nieletnich.                 (TM)

Nastoletni złodzieje 
Dwójka nastolatków, mających 13 i 16 włamywała 
się do domków letniskowych nad jeziorem Cho-
czewskim.

OGŁOSZENIE

Nadal trwa zbiórka do-
browolnych miesięcznych 
ofi ar na budowę świąty-
ni. Jeszcze w tym roku bu-
downiczy zamierzają do-
kończyć wieżę, jak i wsta-
wić w niej okna aby śnieg 
i mróz nie uszkodziły bu-
dowli. 
- Pamiętam jak uroczysto-
ści rozpoczęła eucharystia 
w intencji budowniczych 
i ofi arodawców, po której 
na placu przykościelnym 
dokonano pierwszego wy-
kopu symboliczną łopatą – 
wspomina parafi anin An-
drzej Falkiewicz. 
Pierwsze prace związa-
ne z położeniem dachów-
ki na dachu kościoła zo-
stały zakończone. Za 
to ruszyły pra-
ce budow-
lane. Naj-
pierw by-
ły drobne 
przymiar-
ki, wresz-
cie kiedy 
dokładnie 
wszystko 

pomierzono i posprawdza-
no rozpoczęło się właściwe 
kładzenie dachówki, któ-
rej efekty widać już dzisiaj. 
Równocześnie rozpoczęto 
montaż rynien i instalacji 
odgromowej.
Aż trudno nie zauważyć 
wznoszonej z czerwonej 
cegły świątyni, która ide-
alnie wkomponowała się w 
osiedlowe bloki.         (DD)

                                                                                  

                                                                                  

                                                                             

Prace przy wieży
W październiku br. właśnie minęły cztery lata 
od rozpoczęcia budowy nowego kościoła św. 
Antoniego Padewskiego w Redzie przy ulicy 
Fenikowskiego. 
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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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- Jan Paweł II był człowie-
kiem modlitwy, zapatrzo-
nym w krzyż i Chrystusa. I 
tak postanowiłem go poka-
zać – mówił kilka dni przed 
uroczystościami Jarosław 
Wójcik. Na każdym kto 
stanie przed pomnikiem 
„Veritatis Splendor” wiel-
kie wrażenie zrobi niewąt-
pliwie jego wyjątkowa for-
ma oraz wymowna symbo-
lika podążającego za krzy-
żem Jana Pawła II. Podczas 
swego pontyfi katu nauczał 
On, że naśladowanie Jezu-
sa Chrystusa, podążanie za 

Blaskiem Jego Słów, zbli-
żają człowieka do Boga. 
Krzyż dla Papieża Pola-
ka był nie tylko symbo-
lem cierpienia, ale przede 
wszystkim nowego życia. 
W uroczystościach wzięli 
również udział rumscy ho-
dowcy gołębi, którzy przy-
wieźli ze sobą ptaki, by w 
kulminacyjnym momencie 
uroczystości uwolnić je. 
Gołębie to symbol wolno-
ści i pokoju więc również 
symbol pontyfi katu Jana 
Pawła II, pontyfi katu wy-
pełnionego dążeniem do 

wolności ludzi i pokoju na 
świecie.
Ten pomnik z pewnością 
stanie się bardzo ważnym 
miejscem dla mieszkań-
ców Rumi – powiedziała 
Expressowi burmistrz Elż-
bieta Rogala – Kończak. - 
Miejscem „małych” osobi-
stych pielgrzymek  podczas 
których każdy z nas będzie 
mógł zatrzymać się, zadu-
mać i znaleźć rozwiązanie 
nurtującego go problemu 
pod opieką oddanego bez 
reszty Bogu i ludziom Jana 
Pawła II.              (ANGO)

BLASK PRAWDY
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W ostatni wtorek odbyły 
się dwa spotkania z Nata-
lią Partyką. Jedno w Staro-
stwie Powiatowym w Wej-
herowie, drugie w Zespole 
Szkół nr 2. 
Zawodniczka zaczynała 
swoją karierę w klubie dla 
osób niepełnosprawnych 
„ZRYW” Wejherowo, ak-
tualnie jest członkinią klubu 
SKTS BEST-CHEM Socha-
czew. Z powodzeniem ry-
walizuje nie tylko z zawod-
niczkami niepełnosprawny-
mi - Natalia urodziła się bez 
prawej ręki - ale także z peł-
nosprawnymi na najwyż-
szym światowym poziomie, 
o czym świadczy chociażby 
jej występ w Pekinie na obu 
olimpiadach. Jest dwukrotną 
mistrzynią paraolimpijską. 
Wcześniej grała na olimpia-
dach w Sydney i Atenach. 
Ma na swoim koncie 21 
medali. Dwa tygodnie temu 
wywalczyła brązowy medal 
mistrzostw Europy. Odnosi 
sukcesy sportowe i jedno-
cześnie doskonale radzi so-

Spotkanie z Natalią Partyką
W tenisa stołowego zaczęła grać w wieku 7 lat. Motywowana przez siostrę i rodziców szybko 
wspina się na szczeblach sportowej kariery. Za nią starty na igrzyskach olimpijskich w 
Atenach, Sydney i Pekinie.  Już zaczyna przygotowywać się do następnej olimpiady.

bie w szkole. -  Większość 
rodziców takich dzieci sta-
ra się je chronić w sposób, 
który często przejawia się 
w ograniczaniu im dostępu 
do świata. My od początku 
staraliśmy się uczyć ją sa-
modzielności, często była 

skazana sama na siebie. 
Dzięki temu jest teraz silna 
psychicznie i fi zycznie, w 
niczym nie ustępuje swo-
im pełnosprawnym rówie-
śnikom, o czym świadczą 
jej sukcesy sportowe oraz 
np. to, że zdała najlepiej w 

szkole maturę z języka pol-
skiego – mówi mama Nata-
lii. Aktualnie zawodniczka 
jest już studentką AWF-u, 
która zaczyna właśnie ko-
lejny etap swojego życia, 
miejmy nadzieję, że równie 
udany jak poprzedni.  (ŁB)

Imię i nazwisko: Natalia Partyka
Data urodzenia: 27.07.1989
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Znak zodiaku: Lew
Klub: SKTS BEST-CHEM 
Sochaczew
Uczelnia: Akademia Wychowania 
Fizycznego i Sportu
w Gdańsku, kierunek Wychowanie 
Fizyczne
Ulubiony fi lm: Człowiek ringu
Ulubiona książka: Oskar i Pani 
Róża
Hobby: sport, muzyka, 
psychologia
Deska: Petr Korbel OFF

- Pamiętam, że bardzo dużo czasu spę-
dzałam na różnych obozach. Tata pil-
nował mojej kariery sportowej, mama 
dbała o to, żebym nie zaniedbywała 
szkoły. Zawsze marzył mi się występ w 
turnieju olimpijskim. Na razie wszyst-
ko pomyślnie się ułożyło, mam nadzie-
ję, że przyszłość mnie nie rozczaruje.

Natalia Partyka

Jej mieszkańcy chętnie 
przekazują zakonnikom 
część swoich tegorocznych  
płodów rolnych w posta-
ci warzyw m.in. ziemnia-
ków, marchwi, cebuli i ka-
pusty oraz owoców – jabłek 
i gruszek a także drób. Dat-
ki zebrane w ten sposób za-
silają kuchnię św. Francisz-
ka, której opiekunem jest 
ojciec Ewaryst Gręda. To 
tu wolontariusze opiekują 
się ludźmi biednymi i bez-
domnymi, często miesz-
kającymi w lasach i pusto-

stanach. - Codziennie wy-
dajemy ciepłe posiłki dla 
70 osób z naszego miasta 
– mówi gwardian o.Tybe-
riusz Nitkiewicz. – Jed-
nak aby przygotować obia-
dy potrzebujemy pomocy 
w postaci produktów spo-
żywczych. Brakuje też ar-
tykułów chemicznych więc 
osoby, które w ten sposób 
chcą nam pomóc prosimy o 
przyniesienie takich darów 
na furtę klasztorną.
Warto dodać, że tradycja 
kwestowania w zakonie 

Rolnicy pomagają ubogim
Tradycyjnie co roku, w okresie jesiennym wspólnota zakonna ojców franciszkanów z Wejherowa 
zbiera żywność od rolników na dobroczynny cel prowadzenia Kuchni św. Franciszka dla ubogich. 
Kwesta odbywa się w jedynej należącej do parafi i św. Anny wsi Gniewowo.

franciszkańskim sięga sa-
mych początków jego ist-
nienia. Kwestował już sam 
święty Franciszek. Bra-

cia w brązowych habitach 
zbierają więc datki na cel 
społeczny i dobroczynny w 
całej Polsce.               (DD)
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Przed uroczystym otwar-
ciem ekspozycji Piotr Szu-
barczyk z Oddziału Biura 
Edukacji Publicznej IPN 
w Gdańsku, wygłosił nie-
zwykle wzruszającą prelek-
cję ukazującą, w kontekście 
najnowszych badań histo-
ryków IPN, eksterminację  
ludności na Pomorzu m.in. 
w Piaśnicy i Szpengaw-
sku. Kościół p.w. Chrystu-
sa Króla w Wejherowie to 
szczególne miejsce, ponie-
waż jest „bramą” do odda-
lonego o 9 km miejsca ma-
sowych mordów na Pola-
kach – Lasu Piaśnickiego, 
gdzie Niemcy zamordowa-
li i zakopali w dołach 12 
tyś. ludzi. Późniejszą (1940 
r.) akcję AK na terenie tzw. 
Generalnej Guberni (m.in. 
Palmiry) poprzedziły ma-
sowe zabójstwa przedsta-
wicieli polskiej inteligencji 

Pomorza i wszystkich ziem 
polskich wcielonych dekre-
tem Hitlera z 8 październi-
ka 1939 r. do Niemiec. Wy-
stawa przedstawia najwięk-
sze akcje represyjne prze-
prowadzone równolegle 
przez Niemców i Sowie-
tów w Polsce w pierwszych 
miesiącach okupacji. Już w 
trakcie walk we wrześniu 
1939 r. za Wehrmachtem i 
Armią Czerwoną posuwa-
ły się specjalne grupy SS i 
NKWD, które w oparciu o 
wcześniej przygotowane li-
sty proskrypcyjne dokony-
wały aresztowań i egzeku-
cji. Ekspozycja podzielo-
na została na kilka bloków 
tematycznych. W pierw-
szym naświetlono sowiec-
ko-niemieckie przymie-
rze polityczne i wojskowe 
z lat 1939 – 1941. Ukaza-
no wspólną agresje na Pol-
skę, jej rozbiór oraz okupa-
cję, w trakcie której współ-

ZAGŁADA POLSKICH ELIT. AKCJA AB - KATYŃ
Dyrektor oddziału IPN w Gdańsku dr hab. Mirosław Golon oraz proboszcz parafi i p.w. Chrystusa Króla w Wejherowie ks. prałat Daniel Nowak zapraszają na 
wystawę pt. „Zagłada polskich elit. Akcja AB- Katyń”, na której prezentowana jest dokumentacja zbiorów IPN dotycząca mordów na polskiej inteligencji 
dokonanych przez hitlerowskich i sowieckich okupantów. 

pracujące ze sobą mocar-
stwa wprowadzały wżycie 
ludobójczą politykę wobec 
obywateli podbitego kra-

ju. W kolejnych blokach 
zaprezentowane zostały 
obie zbrodnicze operacje z 
1940 r., najpierw Zbrodnia 

Katyńska a następnie ak-
cja AB. Zrekonstruowane 
zostały przygotowania do 
zbrodni, jej przebieg oraz 

najważniejsi sprawcy. Przy-
bliżone zostały przykładowe 
sylwetki ofi ar, w tym tak-
że rodzin: Czarnków, Wnu-
ków, Dowbor-Muśnickich i 
Chrzanowskich, które sta-
ły się jednocześnie ofi arami 
obu sprawców. Podsumo-
waniem wystawy jest próba 
bilansu ludobójczych ope-
racji, ukazanie ich geogra-
fi cznego zasięgu oraz fak-
tu nie ukarania znakomitej 
większości odpowiedzial-
nych za nią funkcjonariuszy 
III Rzeszy i ZSRR, zwłasz-
cza sprawców Zbrodni Ka-
tyńskiej. Polecamy w szcze-
gólności młodzieży szkol-
nej i nauczycielom tą nie-
zwykle wstrząsającą histo-
ryczną prawdę o masowych 
mordach na Polakach, która 
prezentowana jest do końca 
października w sali parafi al-
nej kościoła p.w. Chrystusa 
Króla w Wejherowie. 

FRANCISZEK 
SYCHOWSKI

Ekspozycja prezentowana jest w formie fotogramów. 
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Konklawe rozpoczęło się 
po południu 14 paździer-
nika. Brało w nim udział 
111 elektorów. Kardy-
nał Wojtyła został wybra-
ny w ósmym głosowa-
niu. Nieofi cjalnie wiado-
mo, że otrzymał 99 gło-
sów. Biały dym, zwiastują-
cy wybór papieża, pojawił 
się nad Kaplicą Sykstyń-
ską około godziny 18.00. 
- W posłuszeństwie wiary 
wobec Chrystusa, mojego 
Pana, zawierzając Matce 
Chrystusa i Kościoła, świa-
dom wszelkich trudności, 

przyjmuję – odpowiedział 
kardynał Karol Wojtyła na 
zadane przez kardynała pro-
wadzącego konklawe pyta-
nie, czy przyjmuje wybór
Wybór imienia Jan Paweł 
II zapowiadał kontynuację 
drogi poprzedników - Jana 
XXIII, Pawła VI i Jana 
Pawła I. Tuż po godzinie 
19.00 nowo wybrany pa-
pież po raz pierwszy prze-
mówił z balkonu Bazyliki 
Św. Piotra do zgromadzo-
nych na placu przed świą-
tynią wiernych, którym 
był niemal całkowicie nie-

znany. Z pewnością wielką 
sympatię zaskarbił sobie już 
na początku, kiedy popro-
sił zgromadzonych by go 
poprawili, jeśli się pomyli 
przemawiając w ich języku.
- Jeszcze przeżywamy 
wielki smutek z powodu 
śmierci naszego ukochane-
go papieża Jana Pawła I, a 
oto najdostojniejsi kardy-
nałowie już powołali no-
wego biskupa Rzymu. Po-
wołali go z dalekiego kra-
ju, z dalekiego, lecz za-
wsze tak bliskiego przez 
łączność w wierze i trady-

KONKLAWE AD 1978
Rok 1978 w historii papiestwa przeszedł do historii jako rok dwóch 
konklawe. 29 września, zaledwie po 33 dniach pontyfi katu zmarł Jan 
Paweł I. 16 października konklawe wybrało na papieża kardynała Karola 
Wojtyłę. Mija 30. rocznica tego wyboru Jana Paweł II. Był pierwszym po 
455. latach papieżem spoza Włoch. 
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cji chrześcijańskiej – roz-
począł swe przemówienie
Już w następnym dniu swe-
go pontyfi katu wywołał za 
Spiżową Bramą wielkie za-
mieszanie, kiedy oznajmił, 
że zamierza odwiedzić w 
szpitalu kardynała Desku-
ra, który kilka dni wcze-
śniej ciężko zachorował
Podczas ofi cjalnej inaugura-
cji pontyfi katu 22 paździer-
nika podczas uroczystości 
składania hołdu nowemu 
papieżowi przez kardyna-
łów, w chwili kiedy przed 
Janem Pawłem II stanął  
kardynał Stefan Wyszyński 
i chciał przyklęknąć papież 
wstał powstrzymał go za ra-
miona i sam przyklękając 
złożył hołd Prymasowi Ty-
siąclecia. 
-  Nie lękajcie się! - mówił w 
wygłoszonej wówczas ho-
milii. - Otwórzcie, otwórz-
cie na oścież drzwi Chrystu-
sowi! Otwórzcie drzwi jego 
zbawczej władzy, otwórzcie 
jej granice państw, systemy 
ekonomiczne i polityczne, 
szerokie obszary kultury, 
cywilizacji i rozwoje. Nie 
lękajcie się! 

(ANGO)

Tuż po godzinie 19.00 nowo wybrany papież po raz pierwszy przemówił z balkonu Bazyliki Św. Piotra.

Spotkanie z Janem Pawłem II
Swoje przeżycia podczas audiencji u Ojca Świę-
tego Jana Pawła II w listopadzie 2004 roku wspo-
mina Małgorzata Lubowiecka z Rumi.

- Był zwykły jesienny 
dzień 2004 roku, który w 
ciągu paru chwil przemie-
nił się w najradośniejszy 
dzień w życiu. Po 10 la-
tach usilnych starań, aby 
zrealizować marznie swo-
jego życia, mój mąż otrzy-
mał z Watykanu zaprosze-

nie na osobista audiencję z naszym ukochanym Ojcem 
Świętym. 
Co działo się w naszych sercach, łatwo można sobie wy-
obrazić. Pełni radości i miłości polecieliśmy do Rzymu. 
W naszych sercach była też niepewność i lęk, jak spo-
tkanie się potoczy, czy sprostamy temu wyzwaniu. My - 
tacy zwykli, przeciętni ludzie, mamy stanąć przed Ojcem 
Świętym. Myśli kłębiły się jak oszalałe  - co mam Mu 
powiedzieć?, jak zacząć?. Łomotanie serca nie pozwa-
lało na żadną koncentracje umysłu. Z pomocą przyszła 
mi modlitwa, która wycisza mnie i prowadzi na spotka-
nie z Janem Pawłem II. Spokój ducha, który spłynął na 
mnie, pozwolił mi wszystko rejestrować i zachować na 
zawsze w pamięci. Doskonale pamiętam, a wręcz odczu-
wam, aurę miłości i ciepła jaka roztaczała się wokół oso-
by Jana Pawła II. W Jego spojrzeniu była bezgraniczna 
miłość do każdego, kto się zbliżał. To dodało mi otuchy 
i z większą śmiałością uklęknęłam u Jego stóp. Pierwszy 
zaczął mówić mój mąż, ja milczałam wpatrzona w Jego 
twarz. Moje serce wypełniała miłość do Niego i troska 
o Jego słabe już zdrowie. W tym momencie zdałam so-
bie sprawę, że te spotkania - dla nas ludzi - są to rado-
sne i szczęśliwe chwile; zaś dla schorowanego, starego 
Papieża są ogromnym trudem, wyrzeczeniem i cierpie-
niem, które skrywa głęboko przed światem. Ta refl ek-
sja spowodowała, że patrząc głęboko w oczy Ojca Świę-
tego wypowiedziałam drżącym głosem zadanie: - „OJ-
CZE ŚWIĘTY DZIĘKUJEMY CI ZA TWOJE CIER-
PIENIE”. W tym momencie ujrzałam ogromne wzrusze-
nie w Jego oczach, a Jego dłoń z czułością Ojca dotknęła 
mojego policzka. Fala miłości i błogosławieństwa jaka 
na mnie spłynęła jest nieporównywalna z niczym ziem-
skim i zostanie w moim sercu na zawsze.

(spisał A.G)
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Wszystko organizują sa-
me szkoły i nauczyciele. 
Uczniowie z Redy miesz-
kają w domach ich rówie-
śników z Holandii. Podczas 
ostatniego pobytu za grani-
cą zwiedzali m.in. Amster-
dam i mieli wspólne zajęcia 
z holenderską młodzieżą. 
Przy okazji uczyli się języ-
ka angielskiego i „podglą-
dali”, jak wygląda życie w 
Holandii. 

Z kolei wiosną tego roku 
w Redzie gościła grupa 
młodzieży z Holandii. Dla 
uczniów gimnazjum nr 
1 była to już ósma, a dla 
„dwójki” druga wizyta ró-
wieśników z zagranicy. 
- Przyłączyliśmy się do 
wymiany, którą zainicjo-
wało gimnazjum nr 1. Ho-
lendrom zależało na zwięk-
szeniu ilości uczniów, bo 
zasada jest taka, że ucznio-

wie mieszkają u swoich ró-
wieśników - opowiada Jan 
Skrobul. - My im proponu-
jemy zajęcia, zwiedzanie 
okolic, i np. możliwość 
płynięcia łodziami. 
Uczniowie ze szkoły Van 
der Capellen przez kilka 
dni mieszkali z polskimi 
rodzinami i uczestniczyli 
w programie, dzięki które-
mu mogli poznać ciekawe 
miejsca. Zwiedzili m.in. 

GIMNAZJALIŚCI WRÓCILI Z HOLANDII 
Kilkudziesięcioosobowa grupa gimnazjalistów z Redy wróciła ze szkoły w 
Zwolle. Byli tam w ramach młodzieżowej wymiany. Gimnazjum nr 1 i 2 w Re-
dzie bierze udział w wymianie młodzieżowej ze szkołą Van der Capellen w 
Zwolle, w Holandii. - Jeździmy do nich raz w roku jesienią, a oni do nas przy-
jeżdżają wiosną - mówi Jan Skrobul, dyrektor redzkiego Zespołu Szkół nr 2.  

Muzeum Obozu Koncentra-
cyjnego KL Stutthof w Sztu-
towie, odwiedzili Gdańsk, 
a nawet obejrzeli wystawę 
„Drogi do wolności”. - W 
ramach realizacji idei – „In-
tegracja i nauka poprzez 
wspólne zajęcia”, jeden z 
dni wymiany poświęcony 
był na zajęcia teoretyczne 
i warsztatowe w gdyńskim 
Oceanarium i Planetarium. 
W Oceanarium grupa obej-
rzała prezentację dotyczącą 
ekosystemu Morza Bałtyc-
kiego. Potem w laborato-
rium każdy z uczestników 
mógł wykonać szereg ćwi-
czeń i obserwacji pod mi-
kroskopem. Zajęcia w Pla-
netarium - przeprowadzone 
po angielsku - były świetną 
okazją nie tylko do pozna-
nia „geografi i” nieba, ale też 
praktycznego sprawdzenia 
umiejętności rozumienia w 
tym języku, zwłaszcza dla 
polskich uczniów - poinfor-
mowała szkoła. 
W programie wymiany nie 
mogło zabraknąć również... 
wspólnej dyskoteki.

(TM)

Takie wymiany sprzyjają szybkiemu przyswajaniu nowych jezyków przez obie strony.

„VII Święto Latawca” od-
było się w minioną niedzie-
lę na stadionie gminnym w 
Gniewinie. Zawody zebra-
ły prawie 40. chętnych do 
pokazania swoich umiejęt-
ności. Dzieci przychodziły 
razem z rodzicami, a wła-
ściciele najlepszych lataw-
ców otrzymali nagrody, 
m.in. książki, deskorolki i 
modele do składania. Or-

ganizatorami imprezy były 
Urząd Gminy w Gniewinie, 
Gminny Ośrodek Turysty-
ki i Sportu oraz GOPS, Bi-
blioteka Publiczna i Staro-
stwo Powiatowe. Patronat 
nad imprezą objęła mode-
larnia „Gryf” z Władysła-
wowa. Kolejne, ósme już, 
zawody odbędą się jesienią 
przyszłego roku. 

(TM)

Latawce świętowały
Prawie czterdziestu uczestników wzięło udział w 
tegorocznym „Święcie latawca” w Gniewinie. 
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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

 RADCA PRAWNY
 RADOSŁAW SKWARŁO§

tel./fax 058 5721593 
tel. kom. 0 600 358 832

Ze wszystkich znanych mi son-
daży wynika, że w oczach pol-
skiej opinii publicznej, spór o 
skład polskiej delegacji wy-
grał i to zdecydowanie premier 
D. Tusk.  Dziwię się, że prezy-
dent z taką determinacją, nie pa-
trząc na cenę jaką za to płaci, o 
wyjazd do Brukseli zabiegał. Po 
pierwsze, dobrze wiedział, że ten 
szczyt ma charakter roboczy i że 
będą na nim poruszane sprawy, 
za które konstytucyjną odpowie-
dzialność ponosi premier i rząd. 
Jego obecność   była  dla delega-
cji rządowej ciężarem, tym bar-
dziej, że premier chciał „odkrę-
cić” (renegocjować) wyjątkowo 
niekorzystne dla Polski ustalenia 
z poprzedniego szczytu, dotyczą-
ce emisji CO2. Przypomnę tylko, 
że na te ustalenia, podobno przez 
niedopatrzenie swoich doradców,   
milcząco zgodził się nie kto inny 
jak prezydent Kaczyński, szefu-
jący wówczas polskiej delega-
cji. Po drugie, zgodnie z zapo-
wiedzią francuskiej prezydencji, 
sprawy zagraniczne, które wbrew 
Konstytucji prezydent chce za-
właszczyć dla swojego urzędu, 
w tym sytuacja w Gruzji  były na 

szczycie omawiane marginalnie. 
Zresztą i w tej debacie prezydent 
nie wziął udziału. Anegdotycznie 
(i śmiesznie) brzmi jego tłuma-
czenie, że trwała ona tak krótko 
(2 minuty!), że mimo iż biegł, to 
się na nią spóźnił. W tej sytuacji 
zasadnie jest pytanie - to po co w 
ogóle pan prezydent do Brukseli 
pojechał. 
Odpowiedź na to pytanie jest 
prosta. Prezydent zdaje sobie 
sprawę, że jego szanse na reelek-
cje zmalały do zera. Za namo-
wą swoich doradców, wśród któ-
rych prym wiedzie jego brat Ja-
rosław (chyba nikt z państwa nie 
ma co do tego wątpliwości) pod-
jął ostatnią, desperacką próbę po-
prawienia swojego wizerunku i 
sondażowych notowań. Stąd po-
mysł, nie do końca udany, bo ro-
biony (o czym pisze prasa) bała-
ganiarsko i chaotycznie z objaz-
dem kilkudziesięciu miejscowo-
ści w kraju, by pokazać się w roli 
wrażliwego, zatroskanego „ojca 
narodu”. Stąd też rozpychanie się 
w polityce zagranicznej, by udo-
wodnić, że jest się szanowanym 
i uznanym na arenie międzyna-
rodowej „mężem stanu”. Jestem 

w stanie na to drugie przymknąć 
oko, bo polityka, nie tylko ta cen-
tralna,  to ciągłe  rozpychanie się 
łokciami, a ten kto tego nie potra-
fi , ląduje na marginesie, o czym, 
nie jeden raz,  mogłem przekonać 
się na własnej skórze. Jest jed-
nak małe ale. Otóż w wielu klu-
czowych sprawach,  pan prezy-
dent ma diametralnie różne zda-
nie od premiera, a – powtarzam 
- to premier konstytucyjnie od-
powiada za politykę zagraniczną, 
współdziałając tylko w tym za-
kresie z panem prezydentem. Nie 
jest w zwyczaju, by na szczytach 
unijnych, przedstawiciele jedne-
go kraju, prezentowali dwa róż-
ne stanowiska, czyli dwie różne 
polityki zagraniczne, a tak to dziś 
niestety wygląda. To bardziej nas 
ośmiesza, niż absurdalne – przy-
znaję - przepychanki o miejsce w 
samolocie, czy przy stole obrad.
                                                                                                     

Jerzy Budnik
                                                                                                   

Poseł na Sejm RP
Archiwalne felietony posła 

można przeczytać na stronie 
www.budnik.pl

SZCZYT  ABSURDU
Nie chcę w tym miejscu przytaczać wszyst-
kich pejoratywnych, wręcz złośliwych  okre-
śleń, jakie przewinęły się przez krajowe (i za-
graniczne) media w związku z udziałem naszej 
delegacji i prezydenta Kaczyńskiego w ostat-
nim szczycie UE. Pozostańmy przy  określe-
niu z tytułu tego felietonu. To rzeczywiście 
był szczyt absurdu, który chwały Polsce nie 
przynosi. 

Harmonogram działalności 
kulturalno-popularyzatorskiej 

w PiMBP na listopad 2008

W ramach realizowanego projektu przez PiMBP 
w Wejherowie pt. "Z książką od Kaszub do Eu-
ropy-warsztaty literackie i III edycja Wejhe-
rowskiego Konkursu Literackiego POWIEW 
WENY". 

3 listopada  godz. 12.00 – przeprowadzenie konkursu re-
cytatorskiego „Strofy o Ojczyźnie – w 90 rocznicę Odzy-
skania Niepodległości”

6 listopada godz. 15.00 – wernisaż wystawy z okazji 
Święta Odzyskania Niepodległości i rozdanie nagród lau-
reatom konkursu recytatorskiego „Strofy o Ojczyźnie – w 
90 rocznicę Odzyskania Niepodległości”

18 listopada godz.10.00 – spotkanie autorskie z Grzego-
rzem Gortatem autorem książek nie tylko dla młodzieży 

25 listopada – ogłoszenie wyników w III edycji konkursu 
literackiego „Powiew Weny”
Listopad – wystawa fotografi czna – przegląd twórczości 
Sylwii Pienczke

listopad - wystawki książkowe związane z roczni-
cami literackimi:45 rocznica śmierci  Clive’a S. Le-
wisa (1898-1963) - Wypożyczalnia dla Dzieci i                                                                                          
Młodzieży

90 rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę 
(1918) - Czytelnia Naukowa

130 rocznica urodzin Leopolda Staffa (1878-1957) poety 
polskiego - Wypożyczalnia dla Dorosłych
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REKLAMA

- Nasz bank Pekao SA jest 
znany ze swej konsekwent-
nej i dość konserwatywnej 
polityki kredytowej, dlate-
go żadne gwałtowne zmia-
ny wymuszone przez obec-
ne zawirowania na rynkach 
fi nansowych nie zostaną 
wprowadzone – mówi To-
masz Bogusławski z De-
partamentu Komunikacji 
Korporacyjnej. - Bank nie 
planuje zmian w zasadach 
przyznawania kredytów. 
Oferta Banku w zakresie 
produktów kredytowych 
jest cały czas aktualna. Nie 

cofamy przyznanych de-
cyzji kredytowych. Bank 
fi nansuje nawet do 104% 
wartości nieruchomości i ta 
wartość również nie ulega 
obecnie zmianie, co więcej 
marża za udzielenie kredy-
tu wynosi tylko 0,4%.
Jednak bank nie udzie-

la kredytów we frankach 
szwajcarskich gdyż obec-
nie ten rodzaj kredytu pod-
lega największym zaostrze-
niom. Co więcej sytuacja 
kapitałowa banku jest bar-
dzo dobra, pokazuje to 
między innymi współczyn-
nik wypłacalności. 
Inaczej jest w Lukas Ban-
ku. Tu po analizie bieżącej 
sytuacji rynkowej, biorąc 
pod uwagę wahania kursu 
walut oraz wyższe ryzyko 
stopy procentowej, w tro-
sce o bezpieczeństwo klien-
tów, bank zawiesił sprzeda-

ży kredytów i pożyczek hi-
potecznych denominowa-
nych do franków szwajcar-
skich oraz euro do 31 grud-
nia 2008 roku. Dotyczy to 
również podwyższenia kre-
dytu oraz przewalutowania 
ze złotych na franki szwaj-
carskie oraz euro. 

- Umowy o kredyt w wa-
lutach obcych, które bank 
podpisał już z klientami 
do 15 października będzie-
my realizować na bieżąco 
– dodaje Magda Tarnas-
Kaczmarek. - Ponadto dla 
kredytów udzielanych w 
złotych ograniczony został 
poziom wysokości udzie-
lanego kredytu lub pożycz-
ki mieszkaniowej do war-
tości zabezpieczenia spła-
ty tego kredytu do 100% i 
dla kredytów w złotych ze 
wskaźnikiem powyżej 90% 
wprowadziliśmy marżę i 
prowizję w wysokości 2%.
Światowy kryzys fi nanso-
wy spowodował koniecz-
ność wprowadzenia mody-
fi kacji w ofercie kredytów 
mieszkaniowych udziela-
nych przez PKO Bank Pol-
ski. Modyfi kacja ta doty-
czy kredytów udzielanych 
we frankach szwajcarskich 
i jest podyktowana zwięk-
szoną zmiennością kursu 
walutowego oraz wyższym 
ryzykiem stopy procento-
wej. 
- Klienci ubiegający się o 
kredyt mieszkaniowy w 
tej walucie mogą obecnie 
otrzymać do 80% warto-
ści nieruchomości stano-

wiącej zabezpieczenie kre-
dytu. Jednocześnie pod-
wyższone zostały wymogi 
dotyczące zdolności kre-
dytowej – wyjaśnia spe-
cjalista Maciej Kazimier-
ski. - Ze względu na zwięk-
szone koszty fi nansowania 
podwyższeniu uległa tak-
że marża kredytowa, śred-
nio o 1 punkt procentowy. 
Wprowadzone zmiany są 
zgodne z aktualnymi ten-
dencjami na polskim rynku 
kredytów mieszkaniowych.
Natomiast Kaszubski Bank 
Spółdzielczy nie jest w ża-
den sposób zagrożony kry-
zysem na światowych ryn-
kach fi nansowych, gdyż 
bank istnieje na rynku od 
ponad stu lat i legitymuje 
się w 100 procentach pol-
skim kapitałem. 
- Wszystkie depozyty zgro-
madzone w naszym banku 
są objęte gwarancją Banko-
wego Funduszu Gwaran-
cyjnego – podkreśla Kry-
styna Tomaszunas, prezes 
zarządu. - Ponadto razem 
z Gospodarczym Bankiem 
Wielkopolskim SA i inny-
mi bankami tworzy stabil-
ną grupę fi nansową czyli 
Spółdzielczą Grupę Ban-
kową.                         (DD)

DROŻEJĄ KREDYTY 
W WEJHEROWSKICH BANKACH
Przez światowy kryzys gospodarczy waluty drożeją  więc u wszystkich, którzy spłacają kre-
dyty hipoteczne w obcych walutach, wraz z wyższymi ratami rośnie obawa czy w najbliż-
szych miesiącach będzie ich na nie stać. 

REKLAMA

W dniu 1 listopada odwie-
dzamy więc cmentarze aby 
położyć kwiaty i zapalić zni-
cze na grobach naszych bli-
skich. Jednak aby zreali-
zować ten cel warto wcze-
śniej zakupić kwiaty i znicze 
u rodzimych handlowców. 
W sklepach Małego Trój-
miasta Kaszubskiego wy-
bór jest przeogromny, za to 
ceny różnorodne. Na wejhe-
rowskich targowiskach zaku-
pimy chryzantemy drobno-
kwiatowe, średniokwiatowe 
i wielkokwiatowe w donicz-
kach w cenie od 1,70zł do 
14zł. Znicze szklane kosz-
tują od 1zł do 18zł, wkłady 
do zniczy od 1,50zł a zapał-
ki długie zniczowe 1,45zł. 
Do tego bukiet sztucznych 
chryzantem za 2,50zł, bu-
kiet sztucznych astrów za 6zł 
lub kwiaty sztuczne na sztu-
ki od 39gr do 5zł. Kompo-
zycja dekorowana z podkła-
dem zielonym kosztuje od 
12zł do 25zł a sam podkład 
od 5zł do 15zł. W kwiaciar-
niach za wieniec okrągły za-
płacimy 20zł, za kompozycję 
purpurową z anturium i róż 
aż 119zł, za stroik z gerber, 
margaretek i róż 99zł a z goź-
dzików i róż 79zł. Bardzo po-
pularne są stroiki kwiatowe z 
zniczem za 135zł, wiązan-
ki z gerber za 209zł i chry-
zantemy na zielonym podło-
żu za 135zł. Komu brakuje 
fl akonu plastikowego w ko-
lorze białym, czarnym, zło-
tym lub srebrnym zakupi go 
w cenach od 2zł do 4zł, wa-
zon plastikowy kwadratowy 
za 7,50zł, misę plastikową z 

Wciąż popularne 
chryzantemy
Człowiek żyje tak długo jak długo trwa pamięć 
o nim – tak pisali poeci. Święto zmarłych to 
dla Polaków dzień specjalny. Na cmentarzach 
szeleszczą jesienne liście a na grobach migocą 
płomyki kolorowych lampek. 

podstawką od 6zł do 10zł. 
Natomiast w sklepach che-
micznych dostaniemy środki 
czystości do nagrobków np. 
Sidolux za 6,50zł. Podobne 
ceny kształtują się w kwia-
ciarniach w Redzie. Tu za 
chryzantemy w doniczkach 
w kolorze fi oletowym, czer-
wonym, żółtym, białym lub 
pomarańczowym zapłacimy 
od 1,50zł do 20zł, za wrzos 
w doniczce 7zł, sztuczny 
stroik doniczkowy 14zł a za 
znicz szklany od 1,20zł do 
22,95zł. Handlowcy oferują 
też płytę nagrobną szklaną 
do zniczy za 11zł. Również 
Rumia nie odbiega cenami 
od poprzednich miast. Za 
kwiaty doniczkowe z chry-
zantemami zapłacimy od 4zł 
do 18zł, duży bukiet sztucz-
nych chryzantem lub kwia-
tów mieszanych za 22,95zł a 
znicze szklane od 1,50zł.

(DD)

„Światowy kryzys 
fi nansowy spowodował 

konieczność wprowadzenia 
modyfi kacji w ofercie 

kredytów mieszkaniowych” 

Na uroczystości obecni 
byli przedstawiciele władz 
miasta i gminy: wicestaro-
sta - Grzegorz Gaszta, z-ca 
prezydenta miasta – Bog-
dan Tokłowicz, przewod-
niczący SLD Wejherowo – 
Seweryn Czoska oraz prze-
wodniczący Rady Gmi-
ny Wejherowo – Tadeusz 
Danilczyk. Pan Tokłowicz 
odczytał w imieniu prezy-
denta miasta Krzysztofa 
Hildebrandta podziękowa-
nia za założenie struktury 
oraz życzenia jak najlep-
szego jej funkcjonowania i 
rozwoju. - Cieszy mnie, ze 
wszystkie władze zgodnie 
zapowiadają pomoc w roz-
woju naszej organizacji – 
mówi prezes stowarzysze-
nia, Roman Białas. - Tym 
bardziej, ze większość za-
deklarowała wsparcie pu-
blicznie, w przemówie-
niach.

BOGATA OFERTA
W zainaugurowanym ro-
ku akademickim do 115 
zwiększyła się liczba stu-
dentów. Stało się tak dzięki 
zaangażowaniu 29 wolon-
tariuszy, którzy tematyką 
zajęć przyciągają na swo-
je zajęcia nowych słucha-
czy. Jak mówi pan Białas, 
w tym roku uniwersytet 
oferuje 26 zajęć tematycz-
nych. - Każdy znajdzie tu 
coś dla siebie. 

POKAŻ MI SWÓJ 
INDEKS, A POWIEM 

CI, KIM JESTEŚ
Tegoroczną niespodzian-
ką dla dawnych i nowych 
słuchaczy było wręczenie 
im legitymacji i indeksów 
– ten z numerem pierw-
szym trafi ł do rąk pani Gi-
zeli Frankowskiej. Kolej-
ne zostały rozdane przez  

przedstawicieli władz re-
prezentujących miasto 
Wejherowo, gminę Wejhe-
rowo i powiat wejherow-
ski. - Cieszy mnie, że mam 
dokument, dzięki któremu 
mogę poszczycić się tym, 
że jestem członkiem uni-
wersytetu. Dodatkowo in-
deks upoważnia mnie do 
zniżek w placówkach han-
dlowo-usługowych, co jest 
miłym gestem ze strony ich 
właścicieli – cieszy się je-
den ze słuchaczy.

W ZDROWYM CIELE 
ZDROWY DUCH

Spotkanie zakończyło się 
ciekawym wykładem pt.: 
„Środowisko a zdrowie 
człowieka”.
Jego autorem był Grze-
gorz Kaptur - wykładowca 
w Lidze Ochrony Przyro-
dy. Natomiast rozpoczęcie 
turystycznego roku akade-

mickiego władze uniwer-
sytetu zaplanowały na 11 
października w bazie „Ce-
dron”.

NOWA STRUKTURA
- Chcemy z roku na rok 
poszerzać naszą strukturę 
i nieustannie się rozwijać. 
Zadowoleni studenci są do 
tego najlepszą motywacją. 
- mówi pan Białas. Dowo-
dem na to jest jest projekt 
założenia fi lii uniwersy-
tetu w Krokowej (powiat 
Puck). Władze gminy re-
prezentowane przez wójta 
Henryka Doeringa wyrazi-
ły zgodę i poparły realiza-
cję projektu. Osobą odpo-
wiedzialną za rozwój tam-
tejszego oddziału będzie 
Wanda Skibicka, student-
ka uniwersytetu, a zarazem 
przewodnicząca Komisji 
Oświaty, Kultury, Sportu i 
Zdrowia.                     (PP)

Uniwersytet znowu na starcie!
Słuchacze i organizatorzy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wejherowie rozpoczęli uroczystym 
„Gaudeamus igitur” nowy rok akademicki 2008/2009.
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REKLAMA

Widać było, że tego typu 
muzyka o naturalnym 
brzmieniu bardzo podo-
ba się przybyłym gościom. 
Co więcej, w drugiej części 
koncertu rozdano publicz-
ności śpiewniki ze słowa-
mi popularnych piosenek 
biesiadnych i wszyscy przy 
wtórze orkiestry śpiewali 
wybrane przez siebie pio-
senki, np. Gdybym miał gi-

tarę”, „Przepijemy naszej 
babci domek cały”, a je-
den z gości wykonał solo 
przy mikrofonie głębokim 
barytonem „Góralu czy 
ci nie żal”.  Wśród ponad 
stu przybyłych gości prze-
ważali seniorzy, byli także 
członkowie działającego 
od 15 lat w Domu Kultury 
Klubu Seniora.
- Spotykamy się w każ-

BIESIADA SENIORÓW W JANOWIE
Z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora w Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Janowo” odbył się koncert Gdańskiej Orkiestry 
Ogrodowej połączony z krótkimi humorystycznymi wstawkami Mirosława Rymarza z gdyńskiego kabaretu Hals. Kilkuosobowa orkiestra 
(skrzypce, kontrabas, akordeon, tuba basowa, perkusja) grała popularne walce, tanga oraz tematy fi lmowe. 

dy czwartek o godzinie 15, 
organizujemy wieczorki ta-
neczne, obchodzimy wspól-
nie różne święta, a nawet 
imieniny czy urodziny – 
mówi Bernarda Herszling, 
należąca do klubu od same-
go początku i pełniąca funk-
cję sekretarza. Prowadzi też 
kronikę Klubu Seniora do-
kumentującą najważniej-
sze wydarzenia. – Spotka-

nia w Klubie Seniora to dla 
nas sposób na nudę, możli-
wość poznania nowych lu-
dzi. To chyba lepsze niż sie-
dzenie przed telewizorem. 
Często przyjeżdżają na na-
sze taneczne wieczorki oso-
by spoza Janowa. Poza roz-
rywką mamy czasem cieka-
we odczyty z zakresu pro-
mocji zdrowia.
- Taniec to dla nas nie tyl-
ko rozrywka, uważam, że 
doskonale wpływa na ser-
ce – dodaje Sabina Ryba-
czek, której nieżyjący mąż, 
Walerian Rybaczek był dłu-
goletnim przewodniczącym 
Klubu Seniora. Obecnie 
funkcję tę sprawuje Barba-
ra Turska.
- Osiedle Janowo się ze-
starzało – stwierdza Le-
szek Winczewski, dyrektor 
DK SM”Janowo” – pierw-
si mieszkańcy, którzy wpro-
wadzili się tu prawie 30 lat 
temu są już emerytami. Stąd 
zapotrzebowanie na różne 
formy zajęć i rozrywki dla 

starszych ludzi.  Na spo-
tkaniach w Klubie Seniora, 
który skupia już około 80 
osób, nawiązało się wiele 
przyjaźni i, dzięki spotka-
niom tu, zawartych zostało 
kilka małżeństw. 
Na koncert przybył tak-
że Leon Bieszke, kaszub-
ski artysta, którego obrazy 

można przez cały paździer-
nik oglądać w holu Domu 
Kultury. Wystawa nosi tytuł 
„Moje słoneczniki”. Leon 
Bieszke maluje od czasów 
II wojny, poprzednio  głów-
nie kaszubskie pejzaże, lo-
kalne zabytki, chaty. Ostat-
nio zainspirowały go sło-
neczniki.                 (BMir)
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REKLAMAWczoraj odbył się I etap 
Konkursu Muzyki Organo-
wej, a powieczornej mszy 
św. odbył się koncert go-
ścinny – organisty Martin 
Strohhäckera z Niemiec.
Dzisiaj 24 październi-
ka 2008r. W godz.14.00 – 
17.00 – odbędą się przesłu-
chania konkursowe II eta-
pu KMO, których wyniki 
zostaną ogłoszone o godz. 
18.45. Tradycyjnie już od-
będzie się Kurs Mistrzow-
ski, którego uczestnikom 
konkursu organowego 
udzieli Martin Strohhäcker.
W sobotę - 25 październi-
ka 2008r. W godz. 9.30 – 
14.00 – trwać będą prze-

słuchania w ramach Kon-
kursu Muzyki Chóralnej. 
W przerwie o godz. 12.00 
– uczestnicy i goście fe-
stiwalu tradycyjnie złożą 
hołd pamięci patrona - ks. 
Stanisława Ormińskiego 
przy jego pomniku przed 
kościołem. O godz. 14.00 – 
rozpocznie się seminarium 
dla dyrygentów na temat:  
„Metodyka emisji głosu w 
chóralistyce – natura gło-
su a edukacja wokalna”. 
Wykład poprowadzi Ali-
na Kowalska – Pińczak.
W koncercie fi nałowy o 
16.30 wystąpi: Orkiestra 
Polskiej Filharmonii Bał-
tyckiej im. F. Chopina w 
Gdańsku pod dyrekcją 
Przemysław Fiugajskiego 

z solistami  Justyną Stę-
pień – sopran, Katarzyną 
Krzyżanowską – alt, Pio-
trem  Kusiewiczem – te-
nor, Adamem Palką – bas  
i chórem „Cappella Ge-
danensis”. W programie 
Missa brevis B-Dur KV 
275, Exultate Jubilate KV 
165 i Msza Koronacyjna 
C-Dur KV 317 – Wolfgan-
ga Amadeusza Mozarta. 
Po koncercie uroczysta 
Msza św. Pod przewodnic-
twem abp. Tadeusza Go-
cłowskiego, a następnie 
ogłoszenie wyników, wrę-
czenie nagród laureatom
oraz koncert laureatów. Za-
kończenie festiwalu prze-
widziane jest na godz. 20.

W pierwszej części kon-
certu usłyszeliśmy „Wiel-

ką Mszę D-dur” Antonio 
Salieriego. Partie solowe 
zaśpiewała Anna Fabrel-
lo- sopran, Liliana Gór-

ska- mezzosopran oraz 
Marcin Pomykała- tenor i 
Szymon Kobyliński - bas. 
W najbardziej oczekiwa-

nej, drugiej części kon-
certu wystąpiła Anna Ro-
cławska- fortepian, bardzo 
utalentowana stypendyst-

NIEZWYKŁY KONCERT W KOLEGIACIE
W kościele Świętej Trójcy w Wejhe-
rowie z okazji 30-tej rocznicy wyboru 
Papieża Jana Pawła II na Stolicę Pio-
trową, miał miejsce niezwykle uroczy-
sty koncert z udziałem najwybitniej-
szych wokalistów i solistów pomor-
skich scen, Polskiej Filharmonii Ka-
meralnej- Sopot oraz Chóru Miesza-
nego „Cantores Veiherovienses” pod 
dyrekcją Marka Rocławskiego. 

FRANCISZEK 
SYCHOWSKI

Filharmonia Kameralna z Sopotu i Chór Cantores Veiherovienses.

ka Starosty Wejherowskie-
go oraz Lions Club Amber, 
studentka Akademii Mu-
zycznej im. S. Moniuszki 
w Gdańsku w klasie for-
tepianu prof. Grażyny Fie-
doruk-Sienkiewicz. Anna 
Rocławska z niezwykła 
wirtuozerią zaprezentowa-
ła „Koncert fortepianowy 
Es-dur, KV 482” Wolfgan-
ga Amadeusza Mozarta. 
Na zakończenie koncertu 
ks. prałat Tadeusz Reszka 
zaprosił wszystkich obec-
nych w Kolegiacie do za-
niechania „prozaicznych 
podziałów” i wspólnego 
śpiewu niezwykle pięk-

nej aranżacji znanej „Bar-
ki”, ulubionej pieśni Pa-
pieża Jana Pawła II. Tego 
dnia ławy „kolegiackiej 
oazy” wypełnione były pu-
blicznością po same brze-
gi. Gratulujemy i dzięku-
jemy wszystkim artystom 
i muzykom za wzruszający 
koncert, a nade wszystko 
Ani Rocławskiej, która w 
Kolegiacie w imieniu jako-
by nas wszystkich, a szcze-
gólnie pokolenia JPII, po-
dziękowała Janowi Pawło-
wi II za Jego Wielką XXX 
letnią lekcję Ewangelicz-
nej Miłości.     
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Festiwal w Rumi
Od wczoraj w kościele NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi trwa 
jubileuszowy XX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej im. ks. 
Staniślawa Ormińskiego, w ramach w tym roku zostaną przeprowadzone 
trzy konkursy: Muzyki Organowej , Zespołów Chóralnych do których 
zakwalifi kowano 16 zespołów chóralnych , oraz 10 organistów z kraju i 
zagranicy , oraz  konkurs literacki  - „Mater Familiae”. 

ANDRZEJ
 J. GOJKE

Uczestnicy ubiegłorocznego Konkursu Muzyki Organowej.
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Już od pierwszych minut 
gdańszczanie zaczęli prze-
ważać na boisku, śmiało 
atakowali, a nieporadność 
obrońców gospodarzy razi-
ła w oczy. Mecz był rozgry-
wany na grząskim boisku i 
prawie przez całą pierwszą 
połowę padał deszcz, jed-
nak warunki do gry były 
jednakowe  dla obydwu 
drużyn. W siódmej minucie 
spotkania groźny strzał jed-
nego z napastników gości  
o metr mija słupek bramki 
Orkana, a podobna sytuacja 

powtórzyła się siedem mi-
nut później, kiedy to po ak-
cji gdańszczan piłka przele-
ciała bardzo blisko spojenia 
słupka i poprzeczki Elża-
nowskiego. Optyczna prze-
waga Gedanii nie przynio-
sła jednak efektów w posta-
ci bramek, bo po przerwie,  
to gospodarze objęli pro-
wadzenie. W 60  minucie 
zamieszanie podbramkowe 
wykorzystał Sebastian Bo-
jaruniec i z około 5 metrów 
udało mu się przerzucić pił-
kę nad interweniującym 

KOLEJNA PRZEGRANA 
REZERW ORKANA   
W 11 kolejce V ligi Okan II  podejmował u siebie piątą drużynę w tabeli Gedanię Gdańsk. Mimo to że, 
Orkan był gospodarzem goście pokonali rumian aż 5:1. 

bramkarzem Gedanii, Or-
kan objął prowadzenie 1:0. 
Jeszcze jedenaście  minut  
udawało się podopiecznym 
Jacka Stawiasza utrzymy-
wać korzystny rezultat, ale 
w końcówce drugiej poło-
wy to piłkarze Gedanii  za-
częli wyraźnie przeważać. 
Pierwszym sygnałem na 
to, że mecz  już nie prze-
biega  po myśli gospodarzy 
był strzał oddany przez jed-
nego z napastników gdań-
szan  w 66 minucie, po któ-
rym piłka nieznacznie mi-
nęła poprzeczkę bramki 
Elżanowskiego. Dość ła-
two uzyskane prowadze-
nie uśpiło poczynania pił-
karzy  Orkana, którzy może 
uwierzyli w łatwą wygraną 
i w  zdobycie trzech punk-
tów. Może myślami byli już 
w szatni i myśleli, że trzy 
punkty mają już w kiesze-
ni? Festiwal strzelecki roz-
począł w 71 minucie Szre-
der, który wyrównał wynik 
meczu na 1:1, trzy minuty 
później Bikier podwyższa 
na 1:2, a za chwilę plaso-

wanym strzałem z około 12 
metrów Szrederowi jeszcze 
raz udało się pokonać po-
konać bramkarza gospoda-
rzy  i w tym momencie było 
1:3. Filigranowemu kole-
dze klubowemu Szredera 
- Bikierowi udało się w 80 
minucie  po raz drugi umie-
ścić piłkę w siatce Elża-
nowskiego i Gedania objęła 
prowadzenie 4:1. Piłkarze 
rezerw Orkana nawet nie 
zdążyli otrząsnąć się z za-
istniałej sytuacji i przepro-
wadzić jakiejkolwiek sku-
teczny kontratak, tuż przed 
końcowym gwizdkiem sę-
dziego Sikorski strzela pią-
tą bramkę dla Gedanii . Wy-
nikiem 1:5 skończył się ten 
nierówny pojedynek i go-
spodarze schodzą z boiska 
pokonani.  

Orkana II: Elżanowski, 
Czerwiński, Socha, Proko-
pów, Brzeski, Ciechomski 
(Mielewczyk), Tyszko, Bo-
jaruniec, Bochentyn, Twa-
róg, Olszewski. 

W następnym meczu rezerwy Orkana zagrają u siebie w 12 kolejce z siódmą drużyną w tabeli GKS 
Sierakowice - początek meczu niedziela 26 października o gozinie 11:00.  

Pierwszy 50-cio setowy 
mecz siatkarski odbył w 
2004 roku z okazji 50-le-
cia miasta Rumi. Na hali 
widowiskowo- sportowej 
Miejskiego Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji rywalizowa-
ły drużyny: czerwona i nie-
bieska. Zwyciężył zespół 
grający w czerwonych ko-
szulkach 31:19. W kolej-
nych latach rozgrywano o 
jeden set więcej, tyle ile lat 
liczy sobie miasto Rumia. 

I tak w 2005 roku rozegra-
no 51 setów a zwyciężyła 
drużyna niebieskich 30:21, 
w 2006 roku czerwoni  po-
konali niebieskich 31:21, 
w 2007 roku rozegrano 53 
sety i zwyciężyła drużyna 
niebieskich 30:23. W tym 
roku podczas meczu zosta-
ły rozegrane 54 sety. Do-
tychczasowy bilans spo-
tkań: 3:2 a setów 131:129 
dla Niebieskich.

(JK)

54 sety na urodziny Rumi
Tradycyjnie już po raz raz piąty w Hali Widowiskowo sportowej w Rumio odbył się wielki mecz siat-
kówki z okazji jubileuszu 54-lecia miasta. Wynik – tym razem – 54 setowego  meczu drużyn Czerwo-
nych i Niebieskich to 23:31

Impreza, która odbyła się 
11 i 12.10.2008 na Helu 
była bardzo udana dla ca-
łego klubu trenera Rafała 
Karcza. Oprócz Adriana na 
co dzień ucznia Gimnazjum 
im. Pisarzy Kaszubsko-Po-
morskich w Luzinie, w tych 
zawodach zaprezentował się 
również inny mieszkaniec 
Gminy Luzino Patryk Ka-
miński, który w kat 67 kg 

junior zajął dobre 4 miejsce. 
Zawodnicy ci trenują dopie-
ro od 12 miesięcy na obiek-
cie GOSRIT w Luzinie i już 
są widoczne efekty ich cięż-
kiej pracy na treningach. 
Mamy nadzieję, że znako-
mite wyniki tych młodych 
sportowców przyczynia się 
do rozwoju na naszym tere-
nie sportów walki.

W meczu fi nałowym BOR-
HYD pewnie i wysoko (4:0) 
pokonał TĘCZĘ, a drużyny 
w tym meczu wystąpiły w 
następujących składach:
BOR-HYD Wejherowo: 
Ryszard Westphal (najlep-
szy bramkarz turnieju),  Le-
szek Stebnicki, Włodzi-
mierz Dawidowski, Krzysz-
tof Czerwieński (najlepszy 
zawodnik),  Dawid Boguc-
ki, Tomasz Twaróg, Tomasz 
Koliński, Bogdan Żywic-
ki, Bartosz Żywicki (naj-
lepszy strzelec – 9 bramek), 
Łukasz Krawczyk, Krzysz-

tof Mielewczyk, Sławomir 
Bronowicki, Marian Wściu-
biak.                                                                                                                                     
TĘCZA Wejherowo: Kamil 
Pietrzyk, Mateusz Person, 
Wojciech Kwidzyński, Fa-
bian Labuda, Mateusz Fi-
lip, Patryk Miotk, Michał 
Wściubiak, Patryk Mar-
kowski, Patryk Kwidzyński, 
Szymon Markowski, Alek-
sanderWściubiak, Mateusz 
Jędrzejczak.
BORHYD – TĘCZA 4:0 
(1:0) (Sławomir Bronowic-
ki, Tomasz Twaróg,  Bartosz 
Żywicki 2)

To spotkanie rozpoczę-
ło się od dobrej postawy 
naszych siatkarek, w tym 
okresie gry drużyna gości 
bardzo dobrze grała blo-
kiem oraz z kontry i objęła 
prowadzenie 19:12. Koń-
cówka należała jednak do 
torunianek, bo po serii błę-
dów nasze zawodniczki 

zdołały zdobyć do końca 
seta tylko jeden punkt, a 
gospodynie aż 13. W dru-
giej odsłonie rozpoczęła się 
zacięta walka, ale to ekipa 
z Torunia była nieznacznie 
lepsza w końcówce i go-
spodynie wygrały kolej-
nego drugiego seta różnicą 
dwóch punktów. W trze-

ciej części tego spotkania 
siatkarki TPS Rumia pro-
wadziły już różnicą sied-
miu punktów 18:11, ale 
pod koniec znowu gospo-
dynie okazały się bardziej 
skuteczne i wygrały tego 
seta 19:25 i całe spotka-
nie 3:0. Nie wiadomo cze-
go zabrakło rumiankom w 

tym meczu, może rutyny, 
wiary we własne siły, lub 
zwykłego obycia na I ligo-
wych boiskach? 
Mimo wszystko trener Je-
rzy Skrobecki był zadowo-
lony swoich zawodniczek.
- Mecz stał na dobrym po-
ziomie, a my zagraliśmy 
naprawdę dobre spotkanie 

- powiedzia po meczu tre-
ner TPSu.
Już w najbliższą sobotę o 
godzinie 18:00 siatkarki z 
Rumi będą  miały okazję 
do powiększenia swojego 
dorobku punktowego. 
Na hali MOSiR w Rumi 
odbędzie się kolejne spo-
tkanie piątej kolejki I ligi, 

a będziemy gościć 10 dru-
żynę w tabeli AZS KSZO 
Ostrowiec.

TPS Rumia: Theis, Jero-
min, Zygmuntowicz, Ka-
sprzak, Jaroszewicz, Bier-
natek, Hohn, Jagodzińska, 
Kocemba.

(APAT)

Bardzo dobry występ
luzińskich sportowców
Nie lada wyczynu dokonał występujący po szyldem 
Klubu Kickboxingu „Fight Zone”, trenującego na co 
dzień w Hali Widowiskowo-Sportowej w Luzinie Ka-
miński Adrian, który w swoim debiucie w imprezie 
tej rangi zdobył na Otwartych Mistrzostwach Polski 
i Europy w all style karate semi kontakt srebrny me-
dal w kat. juniorów młodszych do 63 kg.

Puchar 50-lecia dla BorHydu
16 drużyn startowało w Turnieju Piłki Nożnej o Pu-
char 50-lecia Wejheroweskiego TKKF, który roze-
grano na boisku TKKF w Wejherowie. 

Porażka siatkarek TPS Rumia w Toruniu 
W czwartej kolejce podopieczne trenera Skrobeckiego w pierwszym swoim meczu wyjazdowym, po zaciętej, wyrównanej i widowiskowej 
walce przegrały w Toruniu z Budowlanymi 0:3 w setach (20:25, 23:25, 19;25). 
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REKLAMA

OGŁOSZENIA DROBNE:

- SPRZEDAM MIESZKANIE, Rumia  centrum, 38 m2, 2 
pokoje, trzecie piętro, budynek ocieplony i monitorowany, 
winda, księga wieczysta. Tel. 0504 619 090.
- WYNAJMĘ LOKAL 42 m2 na biuro i gabinet tel. 058 
672 45 21
- WYNAJMĘ DZIAŁKĘ o pow. 800 m2 w Luzinie, przy 
dworcu PKP, niezagospodarowana, na min. 10 lat, tel. 058 
678 04 17
- DOM Z BALA 100 m2 , Działka 800 m2  Kębłowo. Tel. 506 
077 985, 501 555 819
- SPRZEDAM MIESZKANIE W 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 lo-
kalizacja, warunki zabudowy. Tel. 058 678 22 62 (mieszk. - 
usługowe)
- KUPIĘ pomieszczenie do 40m2  na lokal mieszkalny lub 
część budnyku na terenie gminy Szemud, tel. 506 630 547
- WYNAJMĘ pokój przy rodzinie z dostępem do 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 Wzgó-
rze 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
- SZUKAM MIESZKANIA do wynajęcia, 2 pokoje, w 
Wejherowie, tel. 721 221 486
- WYNAJMĘ nowy lokal użytkowy w Kębłowie koło 
Wejherowa. Przylegający bezpośrednio do głównej trasy 
Szczecin-Gdańsk. Powierzchnia na parterze
200 m/kw , pietro 100m/kw. Na parterze hala o łacznej 
powierzchni 140 m/kw plus pomieszczenie typu biuro/sklep 
42m/kw plus pomieszczenia socjalne. Piętro pomieszczenia 
biurowo-mieszkalne. Działka ogrodzona , utwardzona o łacznej 
powierzchni 800m/kw. tel 698 093 344
- LUZINO. Działka  3250 m2 na granicy Luzina i Robakowa, 
120m od asfaltowej drogi powiatowej, 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 - 46,5 m2  trzecie piętro, os. 
Kaszubskie, Wejherowo, tel. 058 736 17 03
- SPRZEDAM mieszkanie trzy pokojowe, 60m2 w Rumi, tel. 
058 679 36 56, kom 510 605 177

- 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 cierpnią-
cego na samotność tel. 507 261 330
- 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 do-
bre z Wejherowa i okolic Redy, bez nałogów, tel. 695 302 912
- 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
- LAT 58, szczupły po rozwodzie, mieszkaniowo niezależny, 
z nad morza, pozna panią najchętniej spokojną wdowę lub 
rozwódkę do lat 55, tel 607 775 464
KAWALER, 34 lata, pozna panią 40 lat na stałe z Wejherowa 
lub okolic, proszę o smsy tel. 722 158 571

- 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 zarejestro-
wany 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. - 

NIERUCHOMOŚCI

cena 5500 zł (do uzgodnienia), kontakt tel. 058 719 79 38 lub 
0 501 065 999
- SPRZEDAM AUDI A6 C4 97 r. kombi, ABS, AAAF, klima, 
ppx2, WK, ES, EL, CZ, IG sekwencja, nowe opony, 18.000 
zł. - 607 867 901
- SILNIK ELEKTRYCZNY, 1,5 kw 950 obr/min, sprzedam, 
058 672 19 69
- SPRZEDAM VW Passat kombi 1,8 B/gaz, ESD, H, stan bdb. 
cena 5,500 zł tel. 506 521 300
- SPRZEDAM OPEL CORSA, 1,5 + diesel, uszkodzona 
skrzynia, 92 r. cena 1,300 zł tel. 664 664 558
- SPRZEDAM samochód mazda 323 1,7 D sedam 91r. Cena 
1,200 zł (do uzgodnienia) tel. 887-927-826
- SPRZEDAM POLONEZ TRACK 1200 zł, 1,6; 2 drzwi na 
5 osób bezn/gaz, silnik dobry tel. 0602 624 791
- SPRZEDAM części do Fiata 126p - nowe, lampa H4 
teleskopy, felgi stalowe 13 i wiele innych 30%
- SPRZEDAM samochód Renault Megane Coupe
1,6 benzyna, 1998r. wspomaganie kierownicy, el.szyby, 
klimatyzacja, skórzane fotele, alufelgi, centralny zamek, ABS, 
radio, kolor czarna perła, 2 opony zimowe, Cena 9 500zł do 
negocjacji, Wejherowo, Tel. 697 865 010

- TECHNIK EKONOMISTA, znajomość programów kom-
puterowych, 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
- SZUKAM PRACY - sprzątanie małego biura lub opieka nad 
dzieckiem po godz. 15 w okol. Chyloni. Tel.505534830.
- EMERYTKA poszukuje pracy jako stróż dozorca, na terenie 
Wejherowa i okolic, tel. 058 738 95 75

- 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
- 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
- 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, atłaso-

wy, 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 Wejhe-
rowo, 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 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
- 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 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 beżo-
wy + łóżeczko z materacem, tanio. tel. 572 62 17
-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 telefo-
niczne-stacjonarne. Obydwa wybieranie na 
tzw przyciski. Jeden czerwony przyciski na słuchawce, cena 
20,00 zł.  Drugi biały typ DERBY 300,cena 30,00 zł
- BULDOG FRANCUSKI - suczki zaszczepione, odroba-
czone, maść czarna-pręgowana, cena 800 zł, tel. 0515 122 
203, Luzino

PRACA

MOTORYZACJA

TOWARZYSKIE

INNE

- PRZYJMĘ meble kuchenne 
tel. 601 216 418

Sprzedam bliźniaka 

w Kąpinie 
tel. 601 225 294

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

Zatrudnimy 
pracowników 

produkcyjnych 
przetwórstwo rybne, zapewniamy dojazd, 
potrzebna książeczka zdrowia (Gniewino)

tel. 058 670 69 61

Zatrudnimy 
kreatywną osobę 
do biura – sekretariat, kadry, płace, 
płatnik, miejsce pracy - Gniewino

tel. 058 670 69 61
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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 
08:55     Skarby Małgosi - serial 
09:05     Moliki książkowe-magazyn
09:15     ZOO bez tajemnic - cykl 
09:30     Ranczo pod Zieloną  
 Siódemką
10:00     Moda na sukces - seria
10:50     Psi psycholog - telenowela 
11:15     Celownik - magazyn
11:25     Zapytaj prawnika -magazyn
11:40     Telezakupy
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
15:10     Mamy MAMY - show
16:05     Moda na sukces - serial
17:00     Teleexpress
17:15     Celownik - magazyn
17:30     Klan - telenowela 
18:00     Jaka to melodia?
18:30     Plebania - telenowela 
18:55     300 % normy - teleturniej
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości 
20:20     Rzym - serial, USA
21:20     Nic do stracenia - komedia
01:05     Narzeczona gangstera,serial
03:30     Notacje

06:05     Złotopolscy - teleturniej
06:55     Telezakupy
07:15     Niezwykły świat natury
07:40     Przygody Goździka Ogrodnika 
 - serial animowany 
08:00     Pytanie na śniadanie
09:00     Panorama
10:15     M jak miłość - serial 
11:05     Zakochany anioł - komedia, 
 Polska `05
12:45     Kabaretowy Alfabet Dwójki
13:05     Wojciech Cejrowsk 
 - cykl reportaży
13:35     Ulica lemurów 
 - serial dokumentalny
14:05     Everwood 
 - serial obyczajowy
14:55     Dla niesłyszących
  - Czas honoru
15:55     Tak to leciało! 
 - teleturniej
16:55     Bulionerzy 
 - serial komediowy
17:20     Przygody psa Cywila 
 - serial
17:55     Magazyn Ekstraklasy
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:05     Dzieciaki górą - teleturniej
19:55     Gwiazdy tańczą na lodzie 
 - widowisko rozrywkowe
22:30     Czas honoru 
 - felieton
22:40     Pierścionek - fi lm obyczajowy, 
 USA `96
00:10     Z kabaretowego archiwum
00:30     Panorama
00:50     Hair - musical, USA `79
02:55     Zakończenie dnia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04.55     cruZer-Sport:ex 
05.15     Gram.Tv 
05.40     Muzyczne listy  – magazyn muzyczny 
06.50     TV Market 
07.25     Kasa Na Bank  
 – program interaktywny
08.25     Beverly Hills 90210  (odc.4) 
10.25     mała Czarna  
11.25     Idiotki nie idą do nieba  (odc. 67) 
12.25     Lalola   (odc. 20) 
13.30     Gram.Tv 
14.00     Dziewczyny fortuny  
15.00     Beverly Hills 90210  (odc.5) 
16.00     Bogaci i przegrani  
16.30     Zakochane gwiazdy (odc.8) cykl dok.
17.00     Jazda Figurowa  – nowy program  
 Michała Figurskiego
18.00     Wielkie Happy Hour  – informacyjny  
 program rozrywkowy
19.00     KŁAMCZUCH  – program   
 Krzysztofa Ibisza , program  
 rozrywkowy, Polska, 2008
20.00     Włatcy Móch  serial animowany  
 (odc.55) Włatcy Móch  to  
 opowieść o paczce ośmiolatków  
 z klasy II B. Każdy z nich jest 
 inny. Każdy jest   
 niepowtarzalny. Każdy, to  
 wielka indywidualność. Jest  
 jednak coś co zespala grupę.  
 Rzeczą tą są podobne marzenia.  
 Nie są to jednak typowe  
 marzenia ośmiolatków. 
20.30     Selekcja  (odc. 8)
21.05     Geneza  (odc. 8), serial sensacyjny 
22.15     KŁAMCZUCH  – program   
 Krzysztofa Ibisza 
23.15     Tajemnica Rebeki, fi lm, USA
01.05     Selekcja  (odc. 8)

05:15     Wstawaj! Gramy!, odc.687
06:00     Żar młodości, odc.40
07:00     TV Market
07:15     Wielka Wygrana, odc.360
08:00     Dotyk anioła, odc.5
09:00     Ranking Gwiazd, odc.13
09:30     Ranking Gwiazd, odc.14
10:00     Rodzina zastępcza, odc.196
11:00     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.89
11:30     Na kocią łapę, odc.15
12:00     Sue Thomas: Słyszące oczy FBI,  
 odc.18
13:00     Fabryka gwiazd, odc.24
14:00     Pierwsza miłość, odc.775
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.90
15:15     Świat według Bundych
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja
16:30     Tylko miłość, odc.46
17:30     Fabryka gwiazd, odc.25
18:00     Pierwsza miłość, odc.776
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Na kocią łapę, odc.16
20:00     Fabryka Gwiazd Gala, odc.6
22:00     Studio Lotto
22:05     Życie, którego nie było; USA; r. 
 Joseph Ruben; w. Julianne  
 Moore, Alfre Woodard, Anthony  
 Edwards
00:10     Kosiarz umysłów; USA, 1992; r. Brett  
 Leonard; w. Jeff Fahey, Pierce  
 Brosnan
02:30     Zakazana kamera, odc.204
04:30     Nocne randki

05:05     Uwaga! - magzyn
05:25     Telesklep
06:25     Fabryka Gry - pr. interaktywny
08:00     Na Wspólnej - serial, Polska
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     Shrek - fi lm komedia, USA `04
22:00     Kobieta Kot - fi lm przygodowy,  
 Australia `04
 Kobieta-Kot jest historią o 
 nieśmiałej, wrażliwej  
 kobiecie Patience Prince,  
 która nie potrafi  zaakceptować  
 samej siebie. Pewnego razu jej  
 życie zmienia się diametralnie. 
 Patience zostaje   
 przetransformowana w   
 kobietę ze zdolnościami kota -  
 szybkością, zwinnością i innymi 
 zmysłami. Od tej pory   
 balansuje na granicy dobra.
00:05     Kuba Wojewódzki - talk show 
01:05     Uwaga! - magazyn
01:25     Wrzuć na luz - pr. rozryw.
02:25     Telesklep

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

REKLAMA

Spotkanie w Dębnie było nie-
zwykle zacięte. Gospodarze 
przez pierwsze 15 minut przewa-
żali na boisku i groźny strzał jed-
nego z napastników gospodarzy 
z najbliższej odległości wybronił 
Adam Duda. Przed samym koń-
cem pierwszej połowy Łukasz 
Dłubis strzelił gościom bramkę do 
szatni i wynikiem 1:0 skończyła 
się pierwsza odsłona. Orkan za-
czął atakować i akcja z 54 minuty 
o mały włos nie zakończyłaby się 
wyrównaniem, groźny strzał To-
masza Bronera o metr minął po-
przeczkę bramkarza gospodarzy. 
W 77 minucie po rzucie rożnym 
strzał Rafała Siemaszki ląduje w 
siatce bramkarza gospodarzy. Od 
85 minuty Orkan grał w osłabie-

niu, bowiem drugą żółtą kartkę i 
w konsekwencji czerwoną ujrzał 
Piotr Fera. Nerwy popuściły na 
rumskiej ławce rezerwowych, ar-
biter główny tych zawodów po-
kazał drugiemu trenerowi Orkana 
czerwoną kartkę, czerwony kar-
tonik ujrzał także kierownik Or-
kana Wiesław Renusz . Podczas 
schodzenia do szatni Daniel Du-
bicki został zaatakowany przez 
jednego z pseudo kibiców Dębu 
sytuację zażegnał nasz bramkarz 
Adam Duda, który zapobiegł na-
paści . Po tym fakcie nasi za-
wodnicy poważnie zastanawiali 
się nad tym czy nie opuścić pla-
cu  gry, ale trener Kotas przeko-
nał ich do pozostania na boisku i 
mecz po dłuższej przerwie poto-

czył się dalej. . Do regulamino-
wego czasu sędzia główny doli-
czył prawie kwadrans, ale dalszy 
przebieg spotkania nie przyniósł 
rozstrzygnięcia i remisem 1:1 za-
kończył się ten mecz.
Orkana : Duda- , Skwiercz, Fera, 
Kolanowski, Butowski, Mali-
nowski, Broner (Cirkowski), Bo-
dzak (Gronowski), Klos, Pomor-
ski (Hebel), Siemaszko. 
Już w sobotę o godzinie 15:00 
rumscy piłkarze rozegrają kolej-
ny mecz ligowy, a ich przeciwni-
kiem będzie Darzbór Szczecinek. 
Szczecinecka drużyna pokona-
ła w poprzednim meczu u siebie 
2:0 Zatokę Puck i chyba kibice 
nie będą mogli narzekać na brak 
emocji.                            (APAT)

REMIS W DĘBNIE
Około 200 kibiców zebrało się na meczu Dąb Dębno – Orkan Rumia, a rumianie 
mogą się cieszyć z jednego punktu zdobytego na gorącym terenie, bowiem 
przegrywali ten mecz 0:1, ale za sprawą gola zdobytego przez Rafała Siemaszko w 
77 minucie przywieźli do Rumi 1 punkt. 
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06:15     Złotopolscy - telenowela
07:05     EUROexpress - magazyn
07:25     Przystanek praca
07:40     Przygody Goździka Ogrodnika
08:00     Pytanie na śniadanie
10:15     M jak miłość - serial
11:05     Codzienna 2 m. 3 - serial komediowy 
11:35     Rezerwat namiętności - serial 
12:30     Harry i Hendersonowie - serial
13:00     Syndrom szalonych rodziców 
 - serial dokumentalny
13:35     Znaki czasu - magazyn
14:00     Everwood - serial obyczajowy
14:50     Dla niesłyszących - Na dobre i na złe
15:55     Fort Boyard - reality show
16:50     Bulionerzy - serial 
17:25     Sierociniec dla orangutanów 
 - cykl dokumentalny 
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:05     Koło fortuny - teleturniej
19:30     Zacisze gwiazd - Ewa Telega
20:05     Barwy szczęścia - serial obyczajowy
20:35     M jak miłość - serial
21:25     Kulisy serialu „M jak miłość”
21:40     Tmasz Lis na żywo 
 - talk show
22:40     Kryminalne zagadki Las Vegas 
 - serial sensacyjny
00:30     Panorama
00:50     Tata Kazika  - fi lm dokumentalny
01:40     Legendy polskiego punk - rocka 
 - zespół KULT
02:55     Zakończenie programu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05.00     Wielkie Happy Hour 
05.45     Muzyczne listy 
06.55     TV Market 
07.30     Kasa Na Bank 
08.30     Jim ze stacji, Wielka Brytania, 2001;  
 reż.: John Roberts; wyst.: George  
 Cole
10.25     Być jak ona  (odc.4) 
10.55     VIP  
11.25     Skrzydła  (odc.20)
11.55     Skrzydła  (odc.21)
12.25     Lalola   (odc. 21) 
13.30     V-max 
14.00     Dziewczyny fortuny  
15.00     Beverly Hills 90210  (odc.6) 
16.00     Idiotki nie idą do nieba  (odc. 68) 
17.00     mała Czarna  
18.00     Idiotki nie idą do nieba  (odc. 69) 
19.00     Happy Hour  – informacyjny program  
 rozrywkowy
20.00     Istne Szalenstwo  – program   
 rozrywkowy
21.00     Discovery - Zdobywcy kosmosu,  
 fi lm dokumentalny
22.05     Galileo  - program popularno- 
 naukowy (odc.59)
23.05     Jazda Figurowa  – nowy program  
 Michała Figurskiego. 
00.10     Happy Hour    
01.10     mała Czarna  
02.10     Lalola  (odc.21)
03.10     Wydarzenia, Sport, Pogoda
03.45     Muzyczne listy 
04.35     Sztukateria 

 
 
         
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

06:00     Kawa czy herbata?
07:50     Leksykon PRL
08:00     Wiadomości
08:15     Kwadrans po ósmej
08:35     Sekretny świat misia...
09:00     Budzik - Kolejki
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
12:25     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
16:55     MŚ w rajdach terenowych 
17:00     Teleexpress
17:35     Klan - telenowela 
18:00     Jaka to melodia?
18:30     Plebania - telenowela 
18:55     300 % normy - telenowela
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości
20:00     MŚ w rajdach terenowych
20:20     Nocną porą - spektakl
21:40     Historia prezydenta 

06:40     Schudnij - pr. porad.
07:00     Dzień dobry w sobotę
07:30     Rok w ogrodzie
08:00     Wiadomości
08:15     Pod prasą 
 - pr. publicystyczny
08:35     Hurtownia książek 
 - magazyn
09:00     Ziarno - magazyn
09:35     Siódme niebo - serial
10:20     Śmiechu warte 
 - pr. rozrywkowy
10:45     Stawka większa niż życie
12:00     Jaka to melodia?
12:30     Kuchnia z Okrasą 
 - mag. kulinarny
13:00     Wiadomości
13:10     Szkoda gadać 
 - pr. rozrywkowy
13:35     Ja wam pokażę! - serial
14:25     Ławeczka - dramat, 
 Polska `04
16:00     Moda na sukces - serial
17:00     Teleexpress
17:20     300 % normy - teleturniej
17:55     Mamy MAMY 
 - reality show
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości
20:15     Bridget Jones 
 - komedia, 2004
22:10     Terminator II - fi lm 
 sci-fi ction, USA `91
00:30     Weekendowy magazyn  
 fi lmowy
01:00     Gatunek III - fi lm science  
 fi ction, USA `04
Uwaga; zmiana czasu z letniego na 
zimowy, czyli z 3.00 na 2.00

06:45     Kadra 2012 - magazyn
07:00     Transmisja Mszy Świętej 
08:00     Domisie - pr. dla dzieci
08:25     Klub przyjaciół Myszki...
09:05     Teleranek - magazyn
09:35     Disney! Cudowny Świat
10:55     Hannah Montana - serial 
11:30     Tydzień - magazyn
12:00     Anioł Pański 
12:15     Między ziemią a niebem
  - magazyn
13:00     Wiadomości
13:10     Świry -  serial kryminalny 
13:55     Winnetou - serial przyg.
15:35     BBC w Jedynce 
  - serial dok.
17:00     Teleexpress
17:20     300 % normy - teleturniej
18:05     Jaka to melodia?
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości 
20:00     MŚ w rajdach terenowych 
20:20     Seks, kasa i kłopoty 
 - serial, USA 
21:10     Ranczo - serial, Polska
23:05     Biały oleander 
 - dramat, 2005
01:05     W samo południe 
 - western, USA `52
02:30     VIII Międzynarodowy  
 konkurs Dyrygentów  
 im. G. Fitelberga -  
 Koncert inauguracyjny  
 cz. 2
03:10     Zakończenie dnia

05:40     Dla niesłyszących 
 - Echa Panoramy
06:15     Plecak pełen przygód - serial 
06:40     Spróbujmy razem 
 - magazyn 
07:10     Magazyn Ligi Mistrzów
07:40     Poezja łączy ludzi - „Cesarz Chiński” 
07:50     M jak miłość - serial 
08:40     Barwy szczęścia 
 - serial obyczajowy
09:45     Na dobre i na złe - serial
10:40     Nie tylko dla pań - fi lm dok.
11:40     Hannibal 
 - serial, Wlk. Bryt.
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
19:03     Fort Boyard - reality show
20:10     U Pana Boga w ogródku 
 - serial komediowy
20:55     Kabaret Paranienormalni kontra  
 kabaret Limo
21:45     Ballistic - fi lm akcji, 
 Niemcy `02
23:15     Słowo na niedzielę 
23:25     Czas honoru - felieton
23:30     Rzym - serial, USA
00:30     Panorama
00:50     Nocny strażnik 
 - thriller, USA `97
02:30     Ona i On - talk show
Uwaga:zmiana czasu z letniego na zimowy, 
czyli z godz. 3.00 na 2.00
02:35     Zakończenie dnia

05:05     Dla niesłyszących 
 - Słowo na niedzielę
05:15     Dla niesłyszących - Radio Romans
05:40     Złotopolscy - telenowela
07:10     M jak miłość - serial
08:00     Barwy szczęścia - serial obyczajowy
09:05     Doktorologia stosowana 
 - cykl dokumentalny
09:35     Wojciech Cejrowski - cykl reportaży
10:10     Miesiąc z National Geographic 
 - serial dokumentalny
11:05     Makłowicz w podróży
  - mag. kulinarny
11:40     Casino Royale - komedia sens., 
 USA `67
14:00     Familiada - teleturniej
14:30     Złotopolscy 
 - telenowela
15:00     Mini Szansa - K. A. S. A.
16:00     Na dobre i na złe - serial 
16:55     Piłka nożna - Ekstraklasa: Legia  
 Warszawa - Wisła Kraków
17:50     Panorama - w przerwie meczu
19:05     Tak to leciało! - teleturniej
20:05     Czas honoru - serial 
21:00     Control - fi lm, USA `04
22:40     Magazyn Ekstraklasy 
 - Szybka piłka
23:50     EUROexpress - magazyn
24:00     Telewizyjne Wiadomości Literackie
00:30     Panorama
00:45     Kornel Filipowicz 
 - fi lm dokum.
01:30     Obcy - fi lm, USA `02
03:30     Zakończenie dnia

05.35     Sztukateria 
06.00     V Max  
06.30     VIP  
07.00     Kinomaniak  
07.30     Dekoratornia  
08.00     cruZer Sport:eX 
08.30     Nieposkromiona Australia  (odc.15)
09.05     Jim ze stacji, Wielka Brytania, 2001;  
 reż.: John Roberts
11.00     Galileo  
12.00     Kinomaniak  
12.30     Dekoratornia  
13.00     KŁAMCZUCH  – program   
 Krzysztofa Ibisza  program  
 rozrywkowy
14.00     Bogaci i przegrani  
14.30     Zakochane gwiazdy (odc.8) cykl dok.
15.00     Plus Liga – siatkówka kobiet 
 - Muszynianka Fakro Muszyna -  
 Farmutil Piła Na żywo!
17.00     KŁAMCZUCH  – program   
 Krzysztofa Ibisza  program  
 rozrywkowy
18.00     Istne Szalenstwo  – program   
 rozrywkowy
19.00     Galileo  - program popularno- 
 naukowy (odc.62) 
20.00     Włatcy Móch  serial animowany  
 (odc.59)
20.30     Wariaci, USA, 1990; reż.: Tony Bill;  
 wyst.: Dudley Moore
22.25      Jazda Figurowa  – nowy program  
 Michała Figurskiego. 
23.25     Gruba ryba - bukmacher z kampusu,  
 USA, 2002

05.40     Sztukateria 
06.05     VIP 
06.35     V-max  
07.05     Gram.Tv 
07.35     Ręce, które leczą 
08.05     Beverly Hills 90210  (odc.5) 
09.05     Mój przyjaciel wilk, Niemcy,  
 1999; reż.: Susanne Zanke;  
 wyst.: Susanne Schäfer, Michael  
 Schiller, Verena Lehmenhecker, 
 Gabriel Barylli, Martin  
 Lüttge; Familijny. Młoda  
 doktor biologii, Karin Aich,  
 przyjeżdża do miejscowości  
 Waldstetten, by przekonać jej  
 mieszkańców, że wilki żyjące  
 w okolicznych lasach nie  
 stanowią dla nich zagrożenia. 
11.00     Galileo 
12.00     Gram.Tv 
12.30     V-max 
13.00     VIP   
13.30     cruZer-Sport:eX 
14.00     Discovery - Zdobywcy kosmosu, 
 fi lm dokumentalny
15.00     Plus Liga – siatkówka mężczyzn 
 - Mlekpol Olsztyn - PGE Skra  
 Bełchatów Na żywo!
17.00     Miss International 2008 (cz.1) 
18.00     Miss International 2008 (cz.2) 
19.00     Galileo  - program popularno- 
 naukowy (odc.61)
20.00     Uzdrowiciel z tropików, USA, 1992;  
 reż.: John McTiernan; wyst.:  
 Sean Connery
22.20     Istne Szalenstwo  – program   
 rozrywkowy
23.20     Obiekt Pożądania, USA, 2003
01.20     Skrzydła  (odc.20) 

05:30     Wstawaj! Gramy!, odc.688
06:15     Kapitan Flamingo, odc.8
06:45     Yin! Yang! Yo!, odc.7
07:15     Przygody w siodle, odc.51
07:45     Przygody w siodle, odc.52
08:15     HUGO
08:45     Pasjonaci, odc.124
09:15     Ewa gotuje, odc.35
09:45     Dobosz; USA, 2002; r. Charles Stone;
 w. Nick Cannon, Candace Carey,  
 Earl Poitier, Jason Weaver, Zoe 
 Saldana, Orlando Jones,   
 Leonard Roberts, GQ „Dobosz”  
 to doskonały komediodramat, 
 opowiadający historię Devona  
 (Nick Cannon), pochodzącego  
 z biednej rodziny czarnoskórego  
 perkusisty, który zdobywa  
 stypendium na uniwersytecie  
 Atlanta. Chłopak dzięki swojemu  
 naturalnemu talentowi dostaje się 
 do orkiestry. 
11:45     Świat według Kiepskich, odc.296
12:15     SIĘ KRĘCI, odc.86
12:45     Czarodziejki, odc.119
13:45     Fabryka Gwiazd Gala, odc.6
15:45     George prosto z drzewa; USA, 1997
17:45     AGENTKI, odc.4
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Ranking Gwiazd, odc.15
20:00     Jak oni śpiewają, odc.47
22:00     Studio Lotto
22:30     Moje wielkie greckie wesele; USA/ 
 Kanada, 2002; r. Joel Zwick;  
 w. Nia Vardalos, Michael  
 Constantine, John Corbett
00:20     Ghoulies; USA, 1985

05:30     Wstawaj! Gramy!, odc.689
06:15     Szalony Jack, pirat, odc.3
06:40     Miejskie szkodniki, odc.17
07:05     Power Rangers, odc.25
07:30     Power Rangers, odc.26
08:00     Jak oni śpiewają, odc.47
10:30     Crossroads - dogonić marzenia; USA,  
 2002; r. Tamra Davis; w. Britney 
 Spears, Mount Anson. 
 Komedia przygodowa. 
 Film z udziałem wielkiej   
 gwiazdy muzyki pop i  
 ulubienicy nastolatków - Britney 
 Spears. Trzy amerykańskie  
 nastolatki Lucy (Britney Spears),  
 Mimi (Zoe Saldana) i Kit (Taryn 
 Manning), niegdyś najlepsze  
 przyjaciółki, w noc balu   
 maturalnego postanawiają  
 odnaleźć zakopane w dzieciństwie  
 pudełko. 
12:30     Pamiętnik księżniczki: Królewskie  
 zaręczyny; USA, 2004
14:50     I kto tu rządzi, odc.43
15:20     Piotr Bałtroczyk na żywo, odc.4
16:50     Strzał w 10, odc.18
17:50     Rodzina zastępcza, odc.297
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Ranking Gwiazd, odc.16
20:00     Skazany na śmierć, odc.52
21:00     CSI: Kryminalne zagadki Miami, 
22:00     Studio Lotto
22:05     Kości, odc.32

05:35     Uwaga! - magazyn
05:55      Telesklep
08:00      Turbo Ring
  - pr. motoryzacyjny
08:30      Dzień dobry TVN 
10:55      Pascal: po prostu gotuj
  - mag. kulinarny
11:30      Na Wspólnej 
 - serial, Polska
13:20      You can dance
  - Po prostu tańcz!
14:55      Siłacze - Strongman - Superseria
16:05      Shrek II 
 - fi lm komedia, USA 2004
18:00      Milionerzy 
 - teleturniej
19:00      Fakty, Sport, Pogoda 
19:45      Uwaga! - ma. reporterów
20:00      Niania
 - serial komediowy
20:35      Mam talent - reality show
22:20      Kariera Nikosia Dyzmy
  - fi lm komedia, Polska `02
00:30      Na ratunek - fi lm sensacyjny, 
 USA 1999. W lasach   
 otaczających górski kurort  
 Killington rozbił się nieduży  
 samolot przewożący ładunek  
 nuklearny. Samolot został  
 porwany przez terrorystę 
 należącego do grupy   
 poszukiwanego przez FBI  
 Carla Greiga. Przestępcy udają 
 się w góry, aby odnaleźć  
 ładunek. Ma im w tym pomóc  
 znająca doskonale teren  
 Sondra. Mają niewiele czasu ...
02:25      Uwaga! - magazyn
02:45      Telesklep

05:35      Uwaga! - magazyn
05:55      Telesklep
08:00      Niania - serial komediowy
08:30      Dzień dobry TVN
10:55      Kawa na ławę
11:45      Teraz albo nigdy 
 - serial
12:45      Historia Kopciuszka
14:45      Mam talent 
 - pr. rozrywkowy
16:30      Co za tydzień - magazyn
17:00      Superniania - talk show
18:00      Milionerzy 
 - teleturniej
19:00      Fakty, Sport, Pogoda 
19:45      Uwaga! - mag. reporterów
20:00      Taniec z gwiazdami
  - reality show
21:50      Teraz albo nigdy - serial
22:50      Taniec z gwiazdami - kulisy 
23:20      Seks w wielkim mieście 
 - serial komedia, USA
23:55      Łowca snów - fi lm horror, 
 Kanada 2003
 Czterech przyjaciół z Maine:  
 Beav, Henry, Jonesy i Pete  
 podczas wyprawy na   
 polowanie spotykają w  
 opuszczonej chacie w lesie  
 dziwnego mężczyznę. Nie  
 wiedzą, że będą musieli   
 wkrótce mieć do czynienia z  
 obcymi...
02:25      Uwaga! - magazyn
02:45      Telesklep

05:15     Wstawaj! Gramy!, odc.690
06:00     Żar młodości, odc.41
07:00     TV Market
07:15     Wielka Wygrana, odc.361
08:00     Dotyk anioła, odc.6
09:00     Miodowe Lata, odc.98
10:00     Rodzina zastępcza, odc.197
11:00     Sabrina - nastoletnia czarownica
11:30     Samo życie, odc.1155
12:00     Sue Thomas: Słyszące oczy FBI,  
 odc.19
13:00     Fabryka gwiazd, odc.25
14:00     Pierwsza miłość, odc.776
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.91
15:15     Świat według Bundych
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja
16:40     Miodowe Lata, odc.99
17:30     Fabryka gwiazd, odc.26
18:00     Pierwsza miłość, odc.777
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1156
20:00     MEGA HIT - Bad Boys II;   
 USA, 2003; r. Michael Bay;  
 w. Martin Lawrence, Gabrielle  
 Union, Henry Rollins
22:00     Studio Lotto
23:10     Prezydent na celowniku; USA /  
 Kanada, r. Armand Mastroianni
01:00     Fala zbrodni, odc.49

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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USŁUGI

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

ALMARES
SKŁADY BUDOWLANE

WKS GRYF ORLEX WEJHEROWO
www.gryf.wejher.info

Zawodnicy ze Wzgó-
rza Wolności idą, jak bu-
rza przez te czwartoligowe 
rozgrywki. Szóste zwycię-
stwo z rzędu mówi samo 
za siebie. W sobotnim po-
jedynku zdecydowanie lep-
si byli goście. Wiślacy na-
stawili się na grę z kontr-
ataków, gryfi ci natomiast 
nawet i na taką grę nie po-
zwalali swoim rywalom. 
Po pierwszych 45 minu-
tach utrzymywał się bez-
bramkowy remis. Żółto – 
czarni atakowali zespół z 

Tczewa, jednak żadna ich 
ofensywna akcja nie za-
kończyła się strzeleniem 
bramki, a sytuacji było kil-
ka. W drugiej części spo-
tkania kibice Wisły, jak i 
Gryfa mieli okazję zoba-
czyć dwie bramki. Pierw-
szą w 53 minucie spotkania 
trafi ł Krzysztof Czarnoc-
ki, wykorzystując podanie 
od prawego obrońcy Paw-
ła Politowskiego. Taki wy-
nik pozwalał już na trochę 
luźniejszą grę gryfi tom. Od 
tego momentu można było 

zauważyć na boisku przy-
tłaczającą przewagę gości 
nad zespołem z Tczewa. Tą 
udokumentował w 70 mi-
nucie Łukasz Król trafi a-
jąc drugą bramkę z poda-
nia Sławomira Kiełba dla 
swojego zespołu. Jak się 
później okazało ustalił on 
końcowy wynik spotkania 
trafi ając przy tym jedenastą 
bramkę w sezonie. W sta-
tystykach Król utrzymuje 
się na pozycji króla strzel-
ców IV ligi. Bardzo dobre 
wrażenie w tym spotkaniu 

pozostawili po sobie mło-
dzi zmiennicy: Jarosław 
Rompca, Krzysztof Wicki i 
Mateusz Filipski. 
Gryf Orlex Wejherowo wy-
stąpił w składzie: 
M. Szlaga – K. Jezierski, J. 
Przybylski, W. Klemczyk, 
P. Politowski, S. Kiełb, 
K. Czarnocki ( T. Brzeski 
81’), J. Banaszak (K. Wic-
ki 71’), J. Felisiak, Ł. Ko-
złowski (J. Rompca 56’), 
Ł.Król (M. Filipski 77’)

Łukasz Nowaczyk

Nie zwalniają tempa roz-
grywki B klasy, w której 
występuje druga drużyna 
Gryfa Orlex Wejherowo. W 
ósmej kolejce spotkań Gryf 

II Orlex Wejherowo podej-
mował na Wzgórzu Wolno-
ści Jantar II Sopot. Po cie-
kawym widowisku zespół 
gospodarzy cieszył się ze 

zdobycia kolejnych trzech 
punktów. Zwycięstwem 
1:0 zakończył się ten nie-
dzielny mecz. Bramkę w 
63 minucie zdobył Kepka. 

Podopieczni trenera Bor-
ka nadal znajdują się na 
pierwszym miejscu w tabe-
li z dorobkiem 22 punktów 
na swoim kącie. Do rundy 

zostały jeszcze trzy kolejki 
spotkań. 
Gryf II Orlex Wejherowo 
wystąpił w składzie: 
Katzor – Bogucki (Kup-

ski 10’), Hallmann, Kaleta, 
Malinowski, Tomecki, Mi-
chalak, Wicon, Toruńczak 
(Wicki 50’), Klein (Obe-
rzig 57’), Kepka.        (ŁN)

Kolejne trzy punkty dla drugiego zespołu Gryfa Orlex Wejherowo

LEPSI OD WISŁY
Zespół Gryfa Orlex Wejherowo prowadzony pod wodzą trenera Wojciecha Waśka 
w minioną sobotę rozegrał kolejne już 12 spotkanie IV ligi. Wejherowianie zdobyli 
kolejne trzy punkty i zaliczyli już szóste zwycięstwo z rzędu! Tym razem pokonali 
w wyjazdowym meczu trzynastą w tabeli Wisłę Tczew. To momentami jednostronne 
widowisko zakończyło się wygraną Gryfa 0:2, do przerwy utrzymywał się 
bezbramkowy remis. Bramki zdobyli: Krzysztof Czarnocki (53’) i Łukasz Król (70’). 
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ZAPOWIEDŹ MECZU
Gryf Orlex Wejherowo - Start Mrzezino, sobota 

25.10.20008 godz 15:00
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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     Proste zycie - serial, USA
12:05     Brzydula - serial, Polska
12:35     Superniania - reality show
13:35     W-11 Wydział Śledczy 
14:15     Detektywi - serial dokumentalny
14:45     Agenci NCIS - serial sensacyjny
15:45     Rozmowy w toku - talk show `08
16:55     Sąd rodzinny - serial dokumnetalny
17:55     Brzydula - serial komediowy
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 
 - serial dokumentalny
21:30     Z ust do ust - fi lm komedia, 
 Australia `05
 Młoda kobieta pewnego dnia  
 odkrywa, że historia jej  
 rodziny była kanwą powieści  
 Charlesa Webba, na podstawie 
 której powstał fi lm „Absol- 
 went”. Dochodzi do wniosku,  
 że jej babka jest słynną panią  
 Robinson a jej prawdziwym  
 ojcem jest szkolna miłość jej  
 matki - pierwowzór absolwen- 
 ta. Postanawia go odszukać...
23:30     Twarzą w twarz - serial, Polska 

06:05     Złotopolscy - telenowela
06:55     Telezakupy
07:10     Niezwykły świat natury 
07:40     Przygody Goździka Ogrodnika 
 - serial animowany
08:00     Pytanie na śniadanie
10:20     M jak miłość - serial 
11:10     Święta wojna - serial komediowy
11:45     Rezerwat namiętności - serial
12:40     Koło fortuny - teleturniej
13:10     Cousteau - morskie przygody
14:15     Everwood - serial obyczajowy
15:05     Dla niesłyszących - Pogoda na piątek
16:00     Tomasz Jachimek kontra 
 Formacja Chatelet
16:55     Bulionerzy 
 - serial komediowy
17:30     Nie ma to jak hotel -  serial 
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:05     Jeden z dziesięciu - teleturniej
20:05     Barwy szczęścia - serial
20:40     Trzeci Ofi cer
  - serial sensacyjny 
21:35     Dr House 
 - serial obyczajowy 
22:30     Warto rozmawiać
23:20     Magazyn kryminalny 997 
23:55     Grzechy po polsku
00:30     Panorama
00:45     Czy świat oszalał? 
 - fi lm dokumentalny
01:40     Europa da się lubić
02:30     Zakończenie dnia

06:00     Kawa czy herbata?
07:50     Leksykon PRL
08:00     Wiadomości
08:15     Kwadrans po ósmej
08:35     Vipo i przyjaciele - serial
09:00     Jedynkowe Przedszkole
09:30     Owocowe ludki - serial
10:00     Moda na sukces - serial
10:50     300 % normy - teleturniej
11:25     Celownik - magazyn
12:00     Wiadomości
12:20     Europa bez miedzy
12:40     Plebania - telenowela
13:05     Klan - telenowela
13:35     Jaka to melodia?
14:00     Prawdziwa wyprawa...
14:30     My Wy Oni - magazyn
15:00     Wiadomości, Pogoda
15:10     Pomysł na mieszkanie
15:40     Kuchnia z Okrasą - mag. 
16:05     Moda na sukces - serial
16:50     MŚ w rajdach terenowych
17:00     Teleexpress
17:35     Klan - telenowela 
18:00     Jaka to melodia?
18:30     Plebania - telenowela
18:55     300 % normy - telenowela
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości 
20:05     MŚ w rajdach terenowych
20:20     Terminator - serial, USA
21:10     Londyńczycy - serial
22:00     Sprawa dla reportera
22:40     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 
10:50     Sąsiedzi - serial kom.
11:15     Celownik - magazyn
11:25     W-skersi
11:40     Telezakupy
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes - magazyn
12:20     Tak jak w Unii
12:40     Plebania - telenowela
13:05     Klan - telenowela 
13:35     Jaka to melodia? 
14:10     Podróżnik - Zupa Nerudy
14:30     Dotknij życia - fi lm dok.
15:00     Wiadomości, Pogoda
15:15     Bądź modna - cykl dok.
16:05     Moda na sukces
16:50     MŚ w rajdach terenowych
17:00     Teleexpress
17:20     Celownik - magazyn
17:35     Klan - telenowela 
18:00     Jaka to melodia?
18:30     Plebania - telenowela
18:55     300 % normy - telenowela
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości
20:05     MŚ w rajdach terenowych
20:25     W śmiertelnej pułapce 
 - fi lm akcji, USA 2006
22:00     Wydział Zabójstw - serial 
22:25     Misja specjalna
23:05     Uśmiech na ustach a w 

 

06:05     Złotopolscy - telenowela
07:00     Telezakupy
07:15     Życie swe śpiewem opowiedział 
 - fi lm dokumentalny
07:40     Przygody Goździka Ogrodnika 
 - serial animowany
08:00     Pytanie na śniadanie
10:15     M jak miłość - serial
11:10     Codzienna 2 m. 3 
 - serial komediowy
11:45     Rezerwat namiętności - serial
12:40     Harry i Hendersonowie 
 - serial komediowy
13:10     Wojny owadów 
 - fi lm dokumentalny
14:10     Everwood - serial obyczajowy
15:00     Dla niesłyszących 
 - M jak miłość
16:00     Dzieciaki górą - teleturniej
16:55     Bulionerzy - serial 
17:30     Nie ma to jak hotel 
 - serial komediowy 
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:05     Koło fortuny 
 - teleturniej
19:35     Kocham Kino 
 - mag. fi lmowy
20:05     Barwy szczęścia 
 - serial obyczajowy
20:40     M jak miłość - serial 
21:30     Kulisy serialu „M jak miłość” 
21:40     Magazyn Ekspresu Reporterów
22:25     Przed egzekucją 
 - dramat, USA `95
00:30     Panorama
00:50     Rozdroże cafe 
 - dramat, Polska `05
02:45     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     Zagubieni z Lotu 29 - serial 
10:00     Moda na sukces - serial
10:45     300 % normy - teleturniej
11:20     Celownik - magazyn
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes - magazyn
12:20     Laboratorium XXI wieku 
12:40     Plebania - telenowela 
13:10     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.
15:40     Między mamami - magazyn
16:05     Moda na sukces - serial 
17:00     Teleexpress
17:35     Klan - telenowela
18:00     Jaka to melodia?
18:30     Plebania - telenowela 
18:55     300 % normy - teleturniej
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości
20:05     MŚ w rajdach terenowych
20:20     Moja szalona siostra 
 - dramat, Kanada `07
22:00     Wydział Zabójstw - serial 

06:00     Złotopolscy - telenowela
06:50     Telezakupy
07:05     Niezłomni 
 - cykl reportaży
07:15     Znaki czasu - magazyn
07:40     Przygody Goździka Ogrodnika
08:00     Pytanie na śniadanie
10:20     M jak miłość - serial 
11:10     Święta wojna - serial
11:40     Rezerwat namiętności - serial
12:40     Koło fortuny - teleturniej
13:10     Nostradamus 
 - dokument fabularyzowany
14:10     Everwood - serial obyczajowy
15:00     Dla niesłyszących 
 - M jak miłość
16:00     Mini Szansa - K. A. S. A
16:55     Bulionerzy - serial komediowy
17:30     Nie ma to jak hotel - serial 
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:05     Jeden z dziesięciu 
 - teleturniej
19:35     Wideoteka dorosłego człowieka
20:05     Barwy szczęścia 
 - serial obyczajowy
20:40     Kochaj albo rzuć 
 - komedia ,Polska `77
22:50     W świetle dowodów 
 - dramat, USA 2000
00:30     Panorama
00:50     Studenci
  - dramat, USA `95
02:55     Smaczne Go! - mag. kulinarny
03:40     Zakończenie dnia

05.00     Kinomaniak  
05.20     Ręce, które leczą 
05.45     Muzyczne listy 
06.55     TV Market 
07.30     Kasa Na Bank  
 – program interaktywny
08.30     Beverly Hills 90210  (odc.6)
10.30     mała Czarna  
11.30     Idiotki nie idą do nieba  (odc. 69)
12.30     Happy Hour  
13.30     cruZer Sport:eX 
14.00     Dziewczyny fortuny  
15.00     Beverly Hills 90210  (odc.7) 
16.00     Idiotki nie idą do nieba  (odc.70) 
17.00     mała czarna  – nowe odcinki 
18.00     Idiotki nie idą do nieba  (odc. 71) 
19.00     Happy Hour  – informacyjny program  
 rozrywkowy
20.00     Zaginiony grób Jezusa.   
 Wprowadzeniem do fi lmu  
 będzie rozmowa Michała Komara  
 – znanego scenarzysty i krytyka  
 fi lmowego z Księdzem   
 Andrzejem Lutrem. Ks. Andrzej  
 Luter. Od lat dziewięćdziesiątych 
 zajmuje się pracą parafi alną.  
 Obecnie jest kapłanem diecezji  
 łowickiej. Wykłada w Wyższym  
 Seminarium Duchownym w  
 Łowiczu. 
22.15     Klątwa skarabeusza, USA, 1997; 
 reż.: Jonathan Winfrey
00.15     Happy Hour  
01.15     mała Czarna” 
02.15     Kodeks zbrodni, USA, 1998; reż.:  
 Bret Michaels; wyst.: Charlie  
 Sheen, Martin Sheen.
 Thriller policyjny.
03.55     Wydarzenia, Sport, Pogoda 

05.00     VIP 
05.20     FIFA Futbol Mundial 
05.45     Muzyczne listy  
06.55     TV Market 
07.30     Kasa Na Bank – program   
 interaktywny
08.30     Beverly Hills 90210 (odc.7) 
09.30     Idiotki nie idą do nieba (odc. 70) 
10.30     mała Czarna 
11.30     Idiotki nie idą do nieba (odc. 71)
12.30     Happy Hour 
13.30     Kinomaniak 
14.00     Dziewczyny fortuny 
15.00     Beverly Hills 90210 (odc.8) 
16.00     Idiotki nie idą do nieba (odc. 72) 
17.00     mała Czarna – nowe odcniki 
18.00     Idiotki nie idą do nieba (odc. 73)
19.00     Happy Hour – informacyjny program  
 rozrywkowy
20.00     Powrót Godzilli, Japonia, 1984;  
 reż.: Koji Hashimoto, R.J. Kizer;  
 wyst.: Ken Tanaka, Yasuko 
 Sawaguchi, Yosuke Natsuki,  
 Keiju Kobayashi, Raymond  
 Burr, Shin Takuma; Szesnasty  
 fi lm o Godzilli i zarazem   
 pierwszy fi lm serii ”Heisei”. 
22.15    Kodeks zbrodni, USA, 1998; reż.:  
 Bret Michaels; wyst.: Charlie  
 Sheen, Martin Sheen.
 Thriller policyjny.
00.10     Happy Hour 
01.10     Dziewiąte wrota; 1999; reż.: Roman  
 Polański; wyst.: Johnny Depp,  
 Frank Langella, Lena Olin

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.8) 
09.30     Idiotki nie idą do nieba  (odc. 72)
10.30     mała Carna  
11.30     Idiotki nie idą do nieba  (odc. 73)
12.30     Happy Hour 
13.30     Dekoratornia 
14.00     Dziewczyny fortuny  
15.00     Beverly Hills 90210  (odc.9)
16.00     Idiotki nie idą do nieba  (odc. 74)
17.00     mała Czarna  
18.00     Idiotki nie idą do nieba  (odc. 75) 
19.00     KŁAMCZUCH  – program   
 Krzysztofa Ibisza  program  
 rozrywkowy
20.00     Dziewiąte wrota,USA/Francja/ 
 Hiszpania, 1999; reż.: Roman  
 Polański; wyst.: Johnny Depp
22.50     KŁAMCZUCH  – program   
 Krzysztofa Ibisza   program  
 rozrywkowy
23.50     Geneza  (odc. 9)
01.00     mała Czarna 
02.00     mała Czarna 
02.55     Wydarzenia, Sport, Pogoda
03.30     Muzyczne listy 
04.20     Drogówka 
04.35     Sztukateria  
05.00     Zakończenie programu

05:15     Wstawaj! Gramy!, odc.691
06:00     Żar młodości, odc.42
07:00     TV Market
07:15     Wielka Wygrana, odc.362
08:00     Dotyk anioła, odc.7
09:00     Miodowe Lata, odc.99
10:00     Rodzina zastępcza, odc.198
11:00     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.91
11:30     Samo życie, odc.1156
12:00     Sue Thomas: Słyszące oczy FBI,  
 odc.20
13:00     Fabryka gwiazd, odc.26
14:00     Pierwsza miłość, odc.777
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.92
15:15     Świat według Bundych
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja
16:40     Miodowe Lata, odc.100
17:30     Fabryka gwiazd, odc.27
18:00     Pierwsza miłość, odc.778
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1157
20:00     Koncert M. Wiśniewskiego
21:30     Bezsenność; USA, 2002; r.   
 Christopher Nolan; w. Al  
 Pacino, Martin Donovan,  
 Robin Williams, Hilary Swank,  
 Oliver ‘Ole’ Zemen. Doskonały  
 thriller sensacyjny. 
22:00     Studio Lotto
00:10     Fala zbrodni, odc.50
01:10     Ale kasa, odc.98
02:10     Zakazana kamera, odc.208
04:10     Nocne randki

05:15     Wstawaj! Gramy!, odc.692
06:00     Żar młodości, odc.43
07:15     Wielka Wygrana, odc.363
07:30     TV Market
08:00     Dotyk anioła, odc.8
09:00     Miodowe Lata, odc.100
10:00     Rodzina zastępcza, odc.199
11:00     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.92
11:30     Samo życie, odc.1157
12:00     Sue Thomas: Słyszące oczy FBI,  
 odc.21
13:00     Fabryka gwiazd, odc.27
14:00     Pierwsza miłość, odc.778
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.93
15:15     Świat według Bundych
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja
16:40     Miodowe Lata, odc.101
17:30     Fabryka gwiazd, odc.28
18:00     Pierwsza miłość, odc.779
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1158
20:00     Świat według Kiepskich, odc.297
20:30     AGENTKI, odc.5
21:30     Repli Kate; USA/Niemcy, 2002;  
 r. Frank Longo; w. Ali Landry
22:00     Studio Lotto
23:45     Daleko od noszy, odc.158
00:15     Ranking Gwiazd, odc.15
00:45     Ranking Gwiazd, odc.16

05:15     Wstawaj! Gramy!, odc.693
06:00     Żar młodości, odc.44
07:00     TV Market
07:15     Wielka Wygrana, odc.364
08:00     Dotyk anioła, odc.9
09:00     Miodowe Lata, odc.101
10:00     Rodzina zastępcza, odc.200
11:00     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.93
11:30     Na kocią łapę, odc.16
12:00     Sue Thomas: Słyszące oczy FBI,  
 odc.22
13:00     Fabryka gwiazd, odc.28
14:00     Pierwsza miłość, odc.779
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.94
15:15     Świat według Bundych
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja
16:40     Miodowe Lata, odc.102
17:30     Fabryka gwiazd, odc.29
18:00     Pierwsza miłość, odc.780
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Na kocią łapę, odc.17
20:00     Tylko miłość, odc.47
21:00     Piotr Bałtroczyk na żywo, odc.5
22:00     Studio Lotto
22:35     Gotowe na wszystko, odc.75
23:35     Dorota Gawryluk - Konfrontacje,  
 odc.12
00:35     Miasteczko Point Pleasant, odc.5

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

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     Podróż w nieznane 
 - serial, Nowa Zelandia,
12:05     Brzydula - serial, Polska
12:35     Milionerzy - teleturniej
13:35     W-11 Wydział Śledczy
14:15     Detektywi 
 - serial dokumentalny
14:45     Agenci NCIS 
 - serial sensacyjny, USA
15:45     Rozmowy w toku - talk show
16:55     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 - serial dokumentalny 
17:55     Brzydula - serial komediowy
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 
 - serial dokumentalny
21:30     You can dance - Po prostu tańcz!
23:15     Blade - fi lm horror, USA `98
 Rok 1967: kobieta umiera po  
 ataku niezyidentyfi kowanego  
 sprawcy, przed śmiercią rodzi  
 dziecko. W trzydzieści lat  
 później okazuje się, że uro- 
 dzony wtedty chłopiec jest  
 istotą łączącą w sobie cechy  
 człowieka i wampira. 
01:40     Superwizjer - magazyn
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