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NIESPODZIANKA

Najwybitniejszymi dzieła-
mi muzyki religijnej roz-
brzmiewał przez trzy dni 
kościół NMP Wspomo-
żenia Wiernych w Rumi. 

Pierwsze dwa dni festiwa-
lu zajęły przesłuchania w 
ramach Konkursu Muzy-
ki Organowej, do którego 
przystąpiło 6 organistów. 

Na zakończenie pierwsze-
go dnia przesłuchań kon-
cert organowy dał jeden z 
członków jury - prof. Mar-
tin Strohhacker z Niemiec. 

Profesor poprowadził też 
warsztaty mistrzowskie  
dla uczestników konkursu 
organowego w drugim dniu 
festiwalu. 

Lucas Pohle z Uniwersytetu Sztuki w Berlinie został laureatem, Chór Kameralny Akademii 
Rolniczej w Szczecinie pod dyrekcją Iwony Wiśniewskiej Salomon oraz Magdalena Pacgaj z 
Poznania i Natalia Roman z Liceum Salezjańskiego w Lublinie laureatami głównych nagród 
w XX. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Religijnej w Rumi. Zwycięzki Chór wyjechał z 
Rumi, nie czekając na ogłoszenie wyników.

Lider ekologii polskiej

Podczas uroczystej gali w 
Warszawie Komunalny Zwią-
zek Gmin „Doliny Redy i 
Chylonki” z siedzibą w Gdyni 

otrzymał honorowy 
tytuł „Lidera Ekologii 
Polskiej”. Nagroda zo-
stała wręczona przez 
Ministra Środowiska 
Macieja Nowickiego, a 
statuetkę odebrał Prze-
wodniczący Zarządu 
Związku - Tadeusz Wi-
śniewski. 
- Zgłosiliśmy do kon-
kursu wniosek zatytu-
łowany „Komplekso-
we działania służące 

ochronie i poprawie stanu śro-
dowiska w rejonie Zatoki 
Gdańskiej” – mówi Aleksandra 
Bodnar.

Ekologiczna jazda

Od krótkiego czasu na najwięk-
szym cmentarzu w Wejherowie 

można zauważyć nie-
wielki pojazd napędza-
ny silnikiem elektrycz-
nym do przewozu osób 
po terenie cmentarza. 
Pojazd pasażerski w 
wersji 4-osobowej za-
kupiła parafi a Trójcy 
Przenajświętszej, jako 
zarządca cmentarza, 

pod specjalne życzenie wier-
nych. 

Dwa silniki do łodzi mo-
torowych warte ponad 
80 tysięcy złotych odzy-
skali we wtorek funkcjo-
nariusze Morskiego Od-
działu Straży Granicznej 
pod Wejherowem. 

Na tropie złodziei
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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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KRONIKA POLICYJNA

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

     

OBWIESZCZENIE
Starosta Wejherowski działając na podstawie  art. 24, art. 28  ustawy 
z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych /Dz.U. Nr. 80 z 2003r. poz. 721 z 
późn. zm./ oraz art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu 
postępowania administracyjnego /tekst jedn. Dz. U. nr 98 z 2000r. poz. 
1071 z późn. zm./ 

z a w i a d a m i a,
że dnia 15.09.2008r. na wniosek Gminy Miasta Rumi, 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:
ścieżki rowerowej i chodnika w ulicach Sobieskiego i Sucharskiego na 
działkach nr 22/28, 22/31, 43/1, 43/2, 44, 46/1 (obręb 4), na działkach 
nr 20, 19/1, 19/2, 19/3, 18/3, 16/2, 16/26, 16/27 (obręb 5) i na działkach 
nr 316, 17/7, 18, 322/7 (obręb 16) w Wejherowie.  

Strony  mają  prawo składania uwag i wniosków w w/w sprawie 
w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia do 
Starostwa Wejherowskiego,  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).  

OGŁOSZENIE

Piątek 31.10.2008 r.
18.00 "Rockowe Halloween" - WCK
19.00 koncert szantowy - Gdynia, "Tawerna Orłowska"
Sobota 1.11.2008 r.
8.00 Święto Wszystkich Zmarłych Świętych - WSZĘDZIE! 
Niedziela 2.11.2008 r.
8.00 Dzień Zaduszny - WSZĘDZIE!
Wtorek 4.11.2008 r.
18.00 koncert białoruski - WCK
18.00 koncert muzyki afrykańskiej - Reda, MOKSiR
Środa 5.11.2008 r.
18.00 Kaszubskie Zaduszki Poetyckie - Gdynia, biblioteka, ul. 
Piłsudskiego 18
Czwartek 6.11.2008 r.
15.00 wystawa patriotyczna - Wejherowo, biblioteka
Piątek 7.11.2008 r.
10.00 otwarcie III Przeglądu Małych Form Teatralnych - WCK
18.00 wystawa "Zamki na Kresach" - Gdynia, Muzeum Miasta

KOMUNIKAT

Zmiana trasy autobusu
linii nr 8 w Redzie

W związku z utrudnieniami w ruchu na ul. Puckiej w Redzie 
(roboty drogowe) Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. 
z o.o. uprzejmie informuje, że od dnia 15.10.2008r – do od-
wołania – linia nr 8 będzie kursować do Dworca PKP Reda z 
pominięciem Ciechocina ( tj. z Wejherowa drogą krajową nr 6 
do Dworca PKP Reda ).

W tym czasie będą pomijane przystanki znajdujące się w Re-
dzie przy ul. Puckiej, tj. „Reda Urząd Miejski”, „Pucka/ Nowa” 
i „Ciechocino Pętla”.

Przepraszamy Pasażerów za utrudnienia.
Całodobowa informacja na stronie

www.mzkwejherowo.pl 
oraz Dyspozytor MZK Wejherowo 058 572 29 33 

Śmiej się z „Expressem”
Przedstawia Tadeusz Krotos

OGŁOSZENIE
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Naczepa wpadła w nissana
 
Z ciężarówki, która jechała przez Bojano oderwała się 
naczepa. Kobieta, która jechała za tym samochodem, 
nie zdązyła zmienić pasa i w efekcie naczepa wjechała 
prosto w jej auto. 27-letnia mieszkanka Gdyni, która 
prowadziła nissana sunny ze złamaniami kości miednicy 
oraz ogólnymi obrażeniami ciała, trafi ła do szpitala. 
Od razu we wtorek po zdarzeniu na ulicy Wybickiego 
samochody zostały zabrane do wyjasnienia sprawy - 
poinformowała mł. asp. Anetta Potrykus z wejherowskiej 
policji. - Kierowcy byli trzeźwi.                             (TM)

Narkotyki w weekend 
Na ulicy Necla w Wejherowie wpadł młody chłopak, 
który miał przy sobie narkotyki. 
18-latek miał przy sobie ponad 12 gram marihuany. 
Policjanci znaleźli ją, gdy zrobili nastolatkowi kontrolę 
osobistą. Narkotyki znaleźli w kieszeni kurtki. Chłopak 
prosto z ulicy trafi ł do policyjnego aresztu. 
Zdarzenie miało miejsce w miniony piątek. 18-latkowi 
postawiono już zarzut posiadania narkotyków. Teraz 
grożą mu 3 lata więzienia.                                      (TM)
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- Zgłosiliśmy do konkur-
su wniosek zatytułowany 
„Kompleksowe działania 
służące ochronie i popra-
wie stanu środowiska w re-
jonie Zatoki Gdańskiej” – 
mówi Aleksandra Bodnar, 
kierownik Działu Ochrony 

Środowiska.
 - W przygotowanej pre-
zentacji pokazaliśmy jak 
praktycznie realizowana 

jest wspólna polityka nale-
żących do Związku gmin, 
a przede wszystkim sys-
tem zarządzania gospo-
darką odpadami komunal-
nymi oraz działania inwe-
stycyjne w ramach zaopa-
trzenia w wodę i oczysz-
czania ścieków. W na-
szym wniosku zawarliśmy 
również sposoby anga-
żowania społeczności lo-
kalnych zrzeszonych w 
Związku gmin w różne-
go rodzaju projekty na 
rzecz ochrony środowiska. 
Była to 11. edycja Kon-
kursu Ministra Środowi-
ska „Lider Polskiej Eko-
logii”. Konkurs objęty jest 
pod patronatem honoro-
wym Prezydenta RP - Le-
cha Kaczyńskiego. Tytuł 
„Lidera Polskiej Ekologii” 

LIDER EKOLOGII POLSKIEJ
Podczas uroczystej gali w Warszawie Komunalny Związek Gmin „Doliny Redy i Chylonki” z siedzibą w Gdyni otrzymał honorowy tytuł 
„Lidera Ekologii Polskiej”. Nagroda została wręczona przez Ministra Środowiska Macieja Nowickiego, a statuetkę odebrał Przewodniczący 
Zarządu Związku - Tadeusz Wiśniewski. 

REKLAMA

REKLAMA

to niezwykle istotny ele-
mentem promocji, a także 
zachęta dla fi rm oraz sa-

morządów do działań na 
rzecz ochrony środowiska 
– unieszkodliwiania odpa-

dów, oszczędności ener-
gii i zmniejszenia zuży-
cia zasobów naturalnych

Do tegorocznej edycji kon-
kursu przystąpiło 79 po-
wiatów, gmin i związków 
gmin i 53 fi rmy. Komu-
nalny Związek Gmin „Do-
lina Redy i Chylonki” po-
wstał w 1991 roku i zrze-
sza 8 gmin: Gdynię, Redę, 
Rumię, Sopot, Wejherowo, 
gminę Kosakowo, gminę 
Szemud i gminę Wejhero-
wo. Do zadań związku nale-
ży realizacja zadań publicz-
nych w zastępstwie gmin i 
koordynacja ich działań m. 
in. w dziadzienie gospodar-
ki wodnej, gospodarki od-
padami. Związek wspól-
nie z gminami jest właści-
cielem trzech fi rm: PEWIK 
w Gdyni, OPEC w Gdyni 
i EKO DOLINY w Łęży-
cach.

(gea)

„Do zadań 
związku na-

leży realizacja 
zadań publicz-
nych w zastęp-
stwie gmin i 
koordynacja ich 
działań”

Bezpłatne badanie przysłu-
guje mieszkankom Rumi, 
które nigdy wcześniej nie 
chorowały na nowotwór, 
nie miały wykonanej bez-
płatnej mammografi i w cią-
gu ostatnich 2 lat i podczas 
ostatniego badania otrzy-
mały pisemne zalecenie 
kontroli mammografi cznej 
po upływie 12 miesięcy. 
Pacjentki na badanie mogą 
zgłaszać się po uprzedniej 
rejestracji telefonicznej do 
Poradni Profi laktyki Cho-
rób Piersi Szpitala Specja-
listycznego w Wejherowie 
przy ulicy Jagalskiego (tel. 

Bezpłatna mammografi a
W ramach programu profi laktycznego Narodowego Funduszu Zdrowia pod tytułem „Wczesne 
wykrywanie raka piersi”, którego celem jest wykrycie nowotworu w jak najwcześniejszym 
stadium, odbywają się bezpłatne badania mammografi czne kobiet z roczników od 1939 do 
1958 czyli w wieku 50-69 lat.

058-572-73-79) od ponie-
działku do piątku w godzi-

nach 8.00-14.00 lub do Ga-
binetu Mammografi czne-

go NZOZ Stermed w spe-
cjalistycznej przychodni 
diagnostycznej w Wejhe-
rowie przy ulicy I Bryga-
dy Pancernej W.P. 36 (tel. 
058-677-11-11) od ponie-
działku do piątku w godzi-
nach 8.00-18.00, a w sobo-
ty od 9.00 do 12.00. Nale-
ży zabrać ze sobą dowód 
osobisty, książeczkę RUM 
i opisy poprzednich badań 
mammografi cznych. Jak 
podkreślają lekarze, tylko 
wczesna diagnoza daje peł-
ną gwarancję wyleczenia. 

(DD)

Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkol-
nych przypada co roku na czwarty ponie-
działek października. Każda biblioteka 
świętowała na swój sposób. - Przygotowali-
śmy dla naszych uczniów wystawę nowości 
wydawniczych. Odbyła się również prezen-
tacja lauteatów nagród literackich - opowia-
da Mariola Cierocka, v-ce dyrektor Zespo-
łu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wejhero-
wie.  - Jako takiej imprezy nie mieliśmy, ale 
przygotowaliśmy cytaty i wydrukowaliśmy 
życzenia dla czytelników jednocześnie mó-
wiąc o święcie - dodaje Barbara Niewiedzia-
ła z LO nr 1 Rumi.                               (TM) 

Świętowały biblioteki
Szkolne biblioteki obchodziły w po-
niedziałek swoje święto. 

Komunalny Związek Gmin „Doliny Redy i Chylonki” w Gdyni otrzymal honorowy tytul  „Lidera Ekologii Polskiej”



INFORMACJE ZE STAROSTWA POWIATOWEGO

W WEJHEROWIE

www.powiat.wejherowo.pl

Starostwo Powiatowe
w Wejherowie
ul. 3 Maja 4

84-200 Wejherowo

WYDZIAŁY I KONTAKT:

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydział Edukacji:
tel. 0-58 572-94-29

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

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

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

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

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

Wydział Środowiska:
tel. 0-58 572-95-43

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

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

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

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

Starostwa Powiatowego w Wejherowie pod adresem:

www.bip.powiat.wejherowo.pl 

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

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

Jacek Gafka

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

przeprowadzone  zostało  szczepienie  lisów  dzikich  
przeciw wściekliźnie  na  terenie

 w o j e w ó d z t w a           POMORSKIEGO
   
Szczepienie  odbyło się  z  samolotów  drogą  zrzutów  przynęt  ze  
szczepionką  przeciw  wściekliźnie.  
W  związku  z  tym  prosimy  mieszkańców powiatu wejherowskiego o:

- nie  wchodzenie  do  lasu  jeszcze przez 1 tydzień listopada
- nie  podnoszenie  i  dotykanie  przynęt
- trzymanie  psów  na  uwięzi 
- w  przypadku  kontaktu  zwierząt  gospodarskich   z  przynętami  
należy skontaktować  się   z  lekarzem  weterynarii
- w  przypadku  kontaktu  ludzi  z  przynętą  należy  natychmiast 
zgłosić  się  do  lekarza medycyny
- w  przypadku  bezpośredniego  kontaktu  ze  szczepionką;

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

Pomorski Wojewódzki  Lekarz  Weterynarii

Z kolei w sobotę 8 listopada o 
godz. 18:00 odbędzie się w Mu-
zeum organizowany wraz ze Sta-
rostwem XIX już koncert z cy-
klu SPOTKANIA Z MUZYKĄ 
KASZUB Pt. „Teskniączka”. 
Koncert poświęcony zostanie 
prezentacji twórczości kaszub-

skiego kompozytora Wacława 
Kirkowskiego. Podczas koncer-
tu wystąpią m.in. Aleksandra Ku-
charska-Szefl er (sopran), Tomasz 
Fopke (baryton), chór mieszany 
„Lutnia” z Luzina oraz Witosława 
Frankowska (fortepian, słowo o 
muzyce).                             (JG)

WYSTAWA I KONCERT 

W MUZEUM
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko- Pomor-
skiej w Wejherowie serdecznie zaprasza na otwar-
cie wystawy pt. „Twórczość Bertholda Hellingratha w 
zbiorach polskich”, które odbędzie się 7 listopada br. 
o godz. 18:00 w siedzibie Muzeum przy ul. Zamkowej 
2a (tj. w Pałacu Przebendowskich). 

ZAPROSZENIE 
DLA STOWARZYSZEŃ
Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania 
Organizacji Pozarządowych w Gdańsku zaprasza 
na warsztaty pt. „Spółdzielczość socjalna”, które 
odbędą się 13 listopada 2008r. w godz. 9.00-16.00, 
w siedzibie Centrum, przy Al. Grunwaldzkiej 5.  
Warsztaty mają na celu podniesienie wiedzy z 
zakresu funkcjonowania instytucji Sektora Eko-
nomii Społecznej oraz uregulowań prawnych 
zwłaszcza spółdzielni socjalnych.

„Spółdzielczość socjalna”
 

ZAPROSZENIE DLA STOWARZYSZEŃ

Adresaci:
Adresatami warsztatów są przedstawiciele Sektora Ekonomii Spo-
łecznej, ale głównie przedstawiciele instytucji rynku pracy:
1.      publicznych służb zatrudnienia,
2.      Ochotniczych Hufców Pracy,
3.      agencji zatrudnienia,
4.      instytucji szkoleniowych,
5.      instytucji dialogu społecznego,
6.      instytucji partnerstwa lokalnego. 
 
Opis warsztatów:
Warsztaty mają na celu podniesienie wiedzy z zakresu funkcjono-
wania instytucji Sektora Ekonomii Społecznej oraz uregulowań 
prawnych zwłaszcza spółdzielni socjalnych.
 
Termin warsztatów:
13 listopada, w godz. 9.00 – 16.00
 
Miejsce:
Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji 
Pozarządowych, Al. Grunwaldzka 5 w Gdańsku. (dawny Pałac 
Ślubów).
 
Rekrutacja:
Formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie internetowej 
www.powiat.wejherowo.pl
 
Wszelkie pytania dotyczące warsztatów proszę kierować na adres: 
elzbieta.kaminska@rci.org.pl  lub telefonicznie 058 340 12 11, 
fax: 058 340 12 13.
 
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu będzie de-
cydowała kolejność zgłoszeń (prosimy o zgłaszanie max po dwie 
osoby z danej instytucji).
 
Odesłanie formularza zgłoszeniowego powinno nastapić do dnia 
10.11.2008 (faxem lub mailem).
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W październiku 1998 r. 
gminy i miasta: m. Gdynia, 
m. Wejherowo, m. Sopot, 
m. Rumia, m. Reda, gm. 
Wejherowo, gm. Kosako-
wo oraz Komunalny Zwią-
zek Gmin „Dolina Redy i 
Chylonki” powołały Spół-
kę z ograniczoną odpo-
wiedzialnością pod nazwą 
Zakład Unieszkodliwia-
nia Odpadów – dzisiaj Eko 
Dolina, której ww. gmi-
ny są współwłaścicielami. 
Spółka ta została stworzo-
na w celu wybudowania i 
eksploatacji nowoczesnego 
zakładu zagospodarowania 
odpadów, który jest pod-
stawowym elementem sys-
temu MIX. W 2001 roku 
podpisane zostało Memo-
randum Finansowe uzgod-
nione pomiędzy Komisją 
Europejską a Rzeczpospo-
litą Polską, odnośnie przy-
znania środków pomoco-
wych w ramach Przedak-
cesyjnego Instrumentu Po-
lityki Strukturalnej (ISPA) 
na przedsięwzięcie pn. 
„Gospodarka odpadami dla 
Doliny Redy i Chylonki”. 
Instytucją odpowiedzialną 
za realizacje został: Zakład 
EKO DOLINA Sp. z o.o. 
Jeden z zapisów mówił, 
że Benefi cjentem Koń-

cowym został Zakład 
EKO DOLINA Sp. z o. 
o.  Udział pomocy przy-
znanej przez wspólnotę 
na sfi nansowanie I etapu 
przedsięwzięcia ustalono 
na 72% całości nakładów 
ze środków publicznych. 
15 lutego 2002 r. w Łęży-
cach odbyła się uroczy-
stość wkopania kamienia 
węgielnego,  rozpoczynają-
ca proces budowy zakładu. 
2 stycznia 2003 r. zaczęła 
się eksploatacja kwatery 

składowej wybudowanej 
ze środków własnych. W 
czerwcu 2003 r. zaczęła się 
budowa I etapu inwestycji 
„Budowa zakładu uniesz-
kodliwiania odpadów”, 
podczas której wybudowa-
no główne obiekty zakładu. 
Realizacja I etapu inwesty-
cji została zakończona w 
kwietniu 2005 r. i zakład 

zaczął funkcjonować jako 
całość. 
17 października br. w Łę-
życach zostały podpisane 
kolejne kontrakty:  na ro-
boty i dostawy obejmują-
ce budowę kompostowni i 
rozbudowę sortowni. Jest 
to kolejna faza inwestycji 
i rozbudowa zakładu za-
gospodarowania odpadów 
Eko Dolina w Łężycach – 
projektu prowadzonego w 
ramach „Gospodarka Od-
padami dla Doliny Redy i 
Chylonki”.
Kompostowania będzie 
budynkiem zamkniętym, 
z systemem zraszania, na-
powietrzania i oczyszcza-
nia powietrza procesowego 
w biofi ltrach. Przepusto-
wość kompostowni to 30 
tys. ton/rok odpadów bio-
degradowalnych wydzie-
lonych z sortowni. Dzięki 
budowie kompostowni zo-
stanie osiągnięty docelo-
wy poziom redukcji odpa-
dów biodegradowalnych, 
wymagany dla roku 2020 
– 65%.
Kolejne zadanie to rozbu-
dowa sortowni, która jest 
ściśle związana z planowa-
ną kompostownią. W celu 
wydzielenia frakcji biode-
gradowalnej w ilości ok. 

30 tys. ton/rok, konieczne 
jest zwiększenie przepusto-
wości sortowni do 100 tys. 
ton/rok. Obecna przepusto-
wość sortowni to 50 tys. 
ton/rok. 
- Wymagania związane z 
ochroną środowiska natu-
ralnego z roku na rok rosną 
– mówi Sabina Kowalska, 
prezes Eko Doliny. - Dzię-
ki inwestycjom na któ-
rych realizację podpisali-
śmy ostatnio kontrakty, bę-
dziemy w stanie odzyskać 
znacznie większe ilości su-
rowców wtórnych. Nowe 
obiekty zostaną wybudo-
wane zgodnie z najnowszy-
mi technologiami
Zakończenie robót plano-
wane jest nba przełomie 
2009 i 2010 roku. Ich łącz-
ny koszt to kwota 36,2 mln 
zł. Budowa I etapu zakładu 
oraz jego obecna rozbudo-
wa zostały dofi nansowane 
ze środków Unii Europej-
skiej – funduszu ISPA oraz 
Funduszu Spójności w wy-
sokości 15,01 mln Euro. 
Zakład Eko dolina obsłu-
guje ponad 400 tys. miesz-
kańców Gdyni,  Rumi, Wej-
herowa, Kosakowa, Sopotu 
i Redy. 

(mEd, jot)

ŚWIĘTO W EKO DOLINIE
OBCHODY JUBILEUSZU 
DZIESIĘCIOLECIA IST-
NIENIA SPÓŁKI EKO 
DOLINA ODBYŁY SIĘ W 
UBIEGŁYM TYGODNIU 
W SIEDZIBIE FIRMY W 
ŁĘŻYCACH. NA URO-
CZYSTOŚCI PRZYBYLI 
PRZEDSTAWICIELE 
WŁADZ WOJEWÓDZ-
KICH ORAZ MIAST I 
GMIN, KTÓRE DZIESIĘĆ 
LAT WCZEŚNIEJ W RA-
MACH KOMUNALNEGO 
ZWIĄZKU GMIN „DOLI-
NA REDY I CHYLONKI”, 
POWOŁAŁY SPÓŁKĘ 
DO ŻYCIA. BYŁY KWIA-
TY ŻYCZENIA I PRE-
ZENTY. 

„Wymagania 
związane z 

ochroną środo-
wiska natural-
nego z roku na 
rok rosną”
         SABINA KOWALSKA

- To kolejny w tym roku 
przypadek wykrycia przez 
naszych funkcjonariuszy 
kradzionych silników jach-
towych na terenie Norwegii 
- mówi kmdr por. Grzegorz 
Goryński, rzecznik praso-
wy MOSG. 
Akcja zaczęła się w week-
end. W zachodniopomor-
skim strażnicy odzyskali 
sześć silników zaburtowych 
wartych ponad 70 tysięcy zł. 
- Pierwszy z nich to Yama-
ha V6 150 o wartości ok. 30 
tys. zł - opowiada kmdr por. 
Goryński. - Funkcjonariu-
sze świnoujskiej SG i poli-
cji wykryli go podczas kon-
troli samochodu. 
Kierowca ford eskor-
ta, 26-letni Grzegorz R. z 
Międzyzdrojów przypłynął 
właśnie do Polski promem 
„Wawel|. Kontrolującym 
oświadczył, że jest właści-
cielem silnika i kupił go za 
8 tys. zł w Norwegii. Tyle 
że nie miał przy sobie żad-
nej umowy. W rozmowie 
twierdził, że wszelkie doku-
menty zostały w Norwegii, 
gdzie mieszka. Ale jedno-
cześnie... nie potrafi  podać 
swojego dokładnego adre-
su, ani nawet sprzedawcy 
silnika. - Oględziny silni-
ka jednoznacznie wskaza-

ły, że silnik jest kradziony - 
informuje rzecznik komen-
datna MOSG. - Przewody 
elektryczne i paliwowe oraz 
cięgła zostały przecięte no-
żem, a jego obudowa z jed-
nej strony ma wiele uszko-
dzeń, które wskazują na 
to, że był on ciągnięty. We 
wtorek dowiedzieliśmy się 
od norweskich policjantów, 
że 4 lata temu silnik został 
ukradziony na terenie Nor-
wegii. Pięć kolejnych silni-
ków znaleziono w jednym 
z garaży przy ulicy Kuso-
cińskiego w Szczecinie. We 
wtorek funkcjonariusze tra-
fi li kolejne dwa w Kolecz-
kowie, niedaleko Wejhero-
wa. Były to silniki yamaha 
o wartości ponad 80 tysięcy 
zł. Każdy z nich waży oko-
ło 200 kg. Zamontowane 
były w łodzi należącej do 
fi rmy turystycznej z Wejhe-
rowa, która w lecie woziła 
turystów po Bałtyku. Straż-
nicy ustalili, że fi rma kupi-
ła je na początku tego roku 
za około 50 tysięcy zł. Straż 
Graniczna nie chce na razie 
zdradzać więcej szczegó-
łów. - Na razie trwają dzia-
łania - stwierdza kmdr por. 
Goryńskim. - Właściciele 
tej fi rmy zostali objęci po-
stępowaniem procesowym - 
podsumowuje rzecznik. 

(TM) 

Straż Graniczna 
na tropie złodziei 
Dwa silniki do łodzi motorowych warte ponad 80 
tysięcy złotych odzyskali we wtorek funkcjona-
riusze Morskiego Oddziału Straży Granicznej pod 
Wejherowem. Sprawa ma charakter międzynaro-
dowy - to efekt współpracy ze Strażą Graniczną 
ze Świnoujścia i norweską policją. 

W zachodniopo-
morskim strażnicy 
odzyskali sześć sil-
ników zaburtowych 
wartych ponad 
70 tysięcy zł.
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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
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Przypomnę, że po jednym z ko-
lejnych „czarnych piątków” na 
Wall Street, gdy było już wiado-
mo, że amerykański kryzys roz-
leje się na Europę, pan prezydent 
w kilku wypowiedziach, zupeł-
nie niepotrzebnie, zaczął stra-
szyć Polaków widmem krachu 
gospodarczego, zarzucając przy 
tym rządowi, że nic w tej spra-
wie nie robi. Od razu wytknię-
to panu prezydentowi, że z tymi 
zagrożeniami mocno przesadził i 
że od osoby, która sprawuje tak 
wysoki urząd,  należy wymagać 
większej powściągliwości i od-
powiedzialności za wypowiada-
ne słowa. Po spotkaniu z ekono-
mistami, pan prezydent wyraźnie 
stonował swoje zdanie na ten te-
mat. Już nie wieszczy totalnego 
krachu, tylko mówi, zgodnie z 
prawda, że oczywiście dotykają 
nas skutki kryzysu, ale „gospo-
darka polska ma zdrowe funda-
menty, a system bankowy moc-
ne postawy”. Nie znaczy to, że 
nie ma powodów do zmartwień 
i obaw. Codziennie jestem bom-
bardowany pytaniami - co  bę-

dzie, kiedy to się skończy? Pyta-
ją mnie ci, którzy pobrali kredy-
ty w obcej walucie, a dziś muszą 
płacić wyższe odsetki, ci którzy 
swoje oszczędności powierzy-
li funduszom inwestycyjnym, 
a teraz patrzą jak one topnieją i 
ci, którzy z nadzieją na wyższą 
emeryturę związali się z OFE, 
a teraz zastanawiają się czy nie 
był to błąd. Ci ludzie mają pra-
wo oczekiwać rzetelnej wiedzy 
o tym, co robi polski rząd i NBP, 
by opanować sytuację, a nie stra-
szenia, że jest źle, a będzie jesz-
cze gorzej.    
Mam nadzieję, że właśnie taki 
punkt widzenia zaprezentuje pan 
prezydent na Radzie Gabineto-
wej. Zapowiedział ją już kilka 
tygodni temu. Jeszcze niedawno 
otoczenie premiera Tuska  oba-
wiało się, że  Rada będzie mia-
ła wyłącznie propagandowe zna-
czenie, a z Pałacu Prezydenckie-
go popłynie nieprawdziwy ko-
munikat, że sytuacja jest dużo 
groźniejsza niż mówią premier 
i minister fi nansów Jacek Rost-
kowski, a na domiar złego rząd 

w ogóle sobie z nią nie radzi. 
Nie chcę snuć domysłów czym 
by się to skończyło, ale na pew-
no niczym dobrym. Teraz jest 
nadzieja, że Rada Gabinetowa 
będzie okazją do rzeczowej wy-
miany poglądów na ten trud-
ny temat, a wnioski które z niej 
wypłyną uspokoją nas, bo tego 
nam dziś najbardziej potrzeba. 
Ta sprawa nie powinna być roz-
grywana politycznie, tym bar-
dziej, że cudownej recepty na to, 
jak z tego kryzysu wyjść, nie ma 
nikt na świecie. Za to wszyscy 
mają  świadomość powagi sytu-
acji. Stąd zapowiedź prezydencji 
francuskiej, zwołania na 7 listo-
pada nadzwyczajnego szczytu 
UE.  Pan prezydent już zapowie-
dział, że chętnie na ten szczyt  z 
premierem pojedzie. Oby tym 
razem obyło się bez gorszących 
przepychanek.                                                 

Jerzy Budnik                                                     
Poseł na Sejm RP

Archiwalne numery posła 
można przeczytać na stronie 

www. budnik.pl

Takie „manipulowanie” polega 
na przedkładaniu „podrasowa-
nych” lub wręcz fałszywych za-
świadczeń o zatrudnieniu i wy-
nagrodzeniu albo nierzetelnych 
oświadczeń o swoim stanie ma-
jątkowym. Większość osób nie 
zdaje sobie sprawy z bezpraw-
ności takiego postępowania i nie 
widzi w nim nic złego, bo nie za-
mierzają oszukać banku i chcą 
terminowo spłacać kredyt. Bar-
dzo odradzam tego typu zabiegi, 
bo są one przestępstwem.
Przestępstwo oszustwa kredyto-
wego popełnia ten, kto w celu uzy-
skania kredytu przedkłada podro-
biony, przerobiony, poświadcza-
jący nieprawdę albo nierzetelny 
dokument albo nierzetelne, pi-
semne oświadczenie dotyczą-
ce okoliczności o istotnym zna-
czeniu dla uzyskania kredytu. W 
tym mieści się fałszywe zaświad-
czenie o zatrudnieniu i wynagro-
dzeniu, czyli sporządzone przez 
kogoś innego niż pracodawca fi -
gurujący na tym zaświadczeniu. 
Karalne jest także posłużenie się 
prawdziwym zaświadczeniem, w 
którym jednak stwierdzono nie-
prawdę, np. zawyżono wysokość 

wynagrodzenia lub podano nie-
prawdziwe dane o okresie zatrud-
nienia (czas nieokreślony zamiast 
określonego).
Art. 297 § 1 kodeksu karnego 
przewiduje za to przestępstwa 
karę od 3 miesięcy do 5 lat po-
zbawienia wolności. Do prze-
stępstwa dochodzi już w chwili 
posłużenia się sfałszowanym lub 
stwierdzającym nieprawdę doku-
mentem, nawet jeżeli nie doszło 
do udzielenia kredytu. Regularne 
spłacanie zaciągniętego kredy-
tu nie uchyla bezprawności czy-
nu. Odpowiedzialność karną po-
nosi ten, kto posługuje się takim 
dokumentem. Pracodawca, któ-
ry wystawił nierzetelne zaświad-
czenie może odpowiadać za po-
mocnictwo – grozi mu taka sama 
kara. Jedyną szansą uchronie-
nia się przed odpowiedzialnością 
karną jest dobrowolne zrezygno-
wanie z kredytu lub zwrócenie 
go w całości jeszcze przed wsz-
częciem postępowania karnego. 
W takim wypadku kodeks karny 
przewiduje odstąpienie od wy-
mierzenia kary.

Radosław Skwarło
Radca prawny

NIE  WOLNO STRASZYĆ POLAKÓW
W ubiegły piątek, prezydent L. Kaczyński, 
zaprosił do siebie prezesa NBP i grupę pol-
skich ekonomistów, by porozmawiać z nimi 
o skutkach kryzysu fi nansowego. Co prawda, 
nie była to grupa reprezentatywna dla całego 
środowiska, ale sam fakt, że pan prezydent, 
przed zapowiedzianą Radą Gabinetową, ze-
chciał zapoznać się z  opinię tych, którzy na 
zagadnieniach ekonomicznych znają się  le-
piej od niego, zasługuje na pochwałę. 

OSZUSTWO KREDYTOWE
Od kilku lat bardzo wzrosła 
popularność kredytów, za-
ciąganych na sfi nansowanie 
bardzo różnych potrzeb, naj-
częściej mieszkaniowych. 
Banki ostatnio bardzo za-
ostrzyły kryteria udzielania 
kredytów i oceny zdolności 
kredytowej. Niektórzy klien-
ci banków próbują ominąć 
zaostrzone procedury „ma-
nipulując” swoją zdolnością 
kredytową.
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K O M U N I K A T
W dniu 01 listopada 2008 roku – Wszystkich Świętych

DODATKOWE LINIE DO CMENTARZA:

Linia dodatkowa  „A”:
Dw. PKP Wejherowo → Mickiewicza →  Cmentarz ↔ Dw. PKP Wej-
herowo
Autobusy linii dodatkowej „A” będą odjeżdżać z przystanku linii nr 2 
„Dworzec PKP Wejherowo”, a na trasie przejazdu do Cmentarza będą 
się zatrzymywać na przystankach: „Sobieskiego-GS”, „Mickiewicza”, 
„Reformatów” i „Wniebowstąpienia”.
Na trasie powrotnej autobusy zatrzymywać się będą na przystankach 
przy ulicach:
Rzeźnickiej  
Św Jana. 
Linia dodatkowa „A” kursować będzie co około 15 minut.

Linia dodatkowa „C”:
Osiedle Kaszubskie ( DH KASZUB ) ↔ Cmentarz ↔ Osiedle Kaszub-
skie
Autobusy linii dodatkowej C będą odjeżdżać z przystanku „Pomorska” 
– DH KASZUB; na trasie przejazdu do Cmentarza będą zatrzymywały 
się na przystankach w obrębie Os. Kaszubskiego: „Prusa – Szkoła”, 
„Necla” i „Rybacka”.
Na trasie powrotnej autobusy zatrzymywać się będą na przystanku 
:„Rybacka” przy I Brygady WP.
Linia dodatkowa „C” kursować będzie co około 20 minut.
Linia dodatkowa „C” w wybranych kursach obsługiwać będzie rów-
nież Osiedle Przemysłowa po trasie:
Rogali ↔ Osiedle Kaszubskie  ↔ Cmentarz ↔ Rogali
Autobusy linii dodatkowej „C” na trasie przejazdu do Cmentarza będą 
się zatrzymywać na przystankach:
 „Rogali – wiata MZK przy Almaresie” – przystanek początkowy. 
 „Graniczna”
 „Pomorska” – DH KASZUB.  – i dalej  : „Prusa – Szkoła”, „Necla” i 
„Rybacka”.
Odjazdy z przystanku początkowego „Rogali – wiata MZK przy Alma-
resie” będą wykonywane o godz.: 8:30, 10:00, 11:00 i 14:00 
Powroty z Cmentarza dla linii „C” w kursach do „Rogali” o godz.: 
10:30, 13:30 i 17:00. Autobusy zatrzymywać się będą na przystankach: 
„Rybacka”, „Pomorska”, „Graniczna” i „Rogali”.
Autobusy linii dodatkowych A i C na innych przystankach nie zatrzy-
mują się.
Przystanki przyjazdowe wszystkich linii dojeżdżających do Cmentarza 
przy ul. Roszczynialskiego  usytuowane  będą na wysokości Kaplicy 
Cmentarnej.
U w a g a:
Miejsca przystanków odjazdowych z Cmentarza do Wejherowa:

1.linie dodatkowe A i C – po prawej stronie bramy głównej wyjścia z 
Cmentarza,
2.linie nr 3 i 11  – 100 metrów od istniejącej wiaty przystankowej w 
kierunku ul. Odrębnej. Przystanek z wiatą w dniu 01 listopada będzie 
nieczynny.  
Na wszystkich liniach autobusowych obowiązuje zwykła taryfa bile-
towa:

Uprawnienia do przejazdów ulgowych i bezpłatnych bez zmian.
Bilety na przejazdy prosimy nabywać w przedsprzedaży we wszystkich 
dotychczasowych punktach sprzedaży biletów MZK Wejherowo.
Dodatkowy punkt sprzedaży biletów jednorazowych ustawiony zo-
stanie tylko przy wejherowskim Cmentarzu. Nie będzie dodatkowych 
punktów sprzedaży biletów na przystankach linii autobusowych. Pasa-
żerowie mający zamiar zakupić bilet w autobusie u kierowcy proszeni 
są o posiadanie odliczonej kwoty pieniędzy.
Przypominamy, że na liniach dodatkowych używać można ważnych 
Kart elektronicznych, a dokonywana zapłata za przejazd jednorazowy 
jest tańsza od ceny biletu papierowego.
Zapraszamy do korzystania z usług komunikacji miejskiej. Szczegóło-
we informacje u Dyspozytora pod nr telefonu 058 572 29 33 i na stronie 
internetowej www.mzkwejherowo.pl.

Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o.

Rodzaj 
linii

ZWYKŁA

Rodzaj i cena biletu za jeden przejazd
Bilet papierowy Bilet elektroniczny

NORMALNY NORMALNYULGOWY ULGOWY

2,20 zł 1,10 zł 2,00 zł 1,00 zł
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Młodzież przywitała ar-
tystę gromkimi brawami, 
przy akompaniamencie ze-
społu z Państwowej Szko-
ły Muzycznej I stopnia w 
Wejherowie, pod dyrek-
cją Elżbiety Lieder. Dal-

szą część poprowadził na-
czelnik Wydziału Kultury 
i Spraw Społecznych, To-
masz Fopke.
- W murach szkoły spędzi-
łem 4 lata, był to piękny 
okres młodości gdzie wspa-

GRATULACJE DLA LESZCZA
W Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie uroczyście  nadano 
Maciejowi Miecznikowskiemu, liderowi zespołu Leszcze,  medal za zasługi dla powiatu wejherowskiego 
za szczególny wkład w dzieło promocji powiatu, zwłaszcza poprzez dokonania artystyczne. 

niali profesorowie napro-
wadzili mnie na dobrą dro-
gę życia – wspominał Ma-
ciej Miecznikowski. – Każ-
dy ma taką szansę jak ja i 
nie ważne skąd jesteśmy, 
czy z małej wioski na Ka-
szubach, czy z dużego mia-
sta, ważne co chcemy w ży-
ciu robić, czy chcemy roz-
wijać nasze pasje i robić to 
co lubimy. 
Przewodniczący Rady Po-
wiatu Wiesław Szczygieł 
odczytał uchwałę o nada-
niu medalu a jego zastępca 
Stefan Mazur przypomniał 
historię kariery polskiego 
wokalisty, artysty estrado-
wego i muzyka, uprawia-
jącego szeroką gamę ga-
tunków muzycznych. Gdy 
zabrzmiały głośne fanfa-

ry starosta powiatu Józef 
Reszke wręczył medal Ma-
ciejowi Miecznikowskie-
mu. Do gratulacji przyłą-
czyła się delegacja uczniów 
z rodzinnej miejscowości 
artysty, z Pobłocia oraz se-
kretarz gminy Linia Miro-
sława Kuberna.
- Czuję się wyróżniony, że 
jest to pierwszy medal w 
moim życiu gdyż muzy-
cy nie mają okazji dosta-
wać takich medali – do-
dał Miecznikowski. – Za-
wsze będę pamiętać w ja-
kim gronie medalistów się 
znalazłem i cieszę się, że 
mogę być maleńką cząstką 
tego wielkiego dobra, które 
przyszło z Wejherowa, jej 
historii i kultury.

(DD)

Oryginał tej tablicy został 
zawieszony w Bazylice Pa-
ter Noster w Jerozolimie w 

2000 r. w czasie pielgrzym-
ki Kaszubów do Ziemi 
Świętej. W uroczystościach 

„Ojcze Nasz” w kaszubskim sanktuarium
W ramach wizytacji kanonicznej franciszkańskiego klasztoru o. wizytator generalny Zenon Sytś po 
Mszy Świętej w Sanktuarium M.B. Uzdrowienia Chorych na duszy i ciele, dokonał odsłonięcia i po-
błogosławienia kopii tablicy z modlitwą Ojcze Nasz w języku kaszubskim.

udział wzięli fundatorzy 
tablicy, świeccy tercjarze, 
młodzież franciszkańska, 
przedstawiciele wspólnot 
działających przy parafi i 
św. Anny oraz parafi anie 
i czciciele św. Franciszka. 
-Po wielkim historycznym 
dziele renowacji naszej Ka-
szubskiej Jerozolimy i wej-
herowskiego Sanktuarium, 
oto dzisiaj w czwartkowy 
wieczór uczestniczymy w 
kolejnym ważnym wyda-
rzeniu, powiedział o. Tybe-

riusz Nitkiewicz. Nawiązu-
jąc do słów Ojca Świętego 
Jana Pawła II- „strzeżcie 
swojej tożsamości”, które 
skierował do Kaszubów, o. 
gwardian wyraził nadzie-
je, że tablica będzie nam 
przypominać nieustannie o 
słowach Wielkiego Polaka. 
Niech słowa modlitwy w 
języku kaszubskim w tym 
tak ważnym dla Kaszubów 
miejscu staną się celem na-
szego życia.  

Franciszek Sychowski
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Uroczystego poświęcenia tablicy dokonał o. wizytator Zenon Styś.

Pozostały czas przeznaczają 
na gry i zabawy oraz kółka 
zainteresowań. W środy dla 
osób chodzących na świe-
tlicę prowadzone są zajęcia 
na basenie. Codziennie w 
czasie trwania zajęć zapew-
niony jest ciepły posiłek. W 
ferie zimowe i w wakacje 
organizowany jest wspól-
ny wypoczynek. W czasie 
roku szkolnego odbywa się 
też wiele imprez i zabaw. 
- Dzieci otoczone są opieką 
duchową i wraz z opiekuna-
mi modlą się, śpiewają pio-
senki religijne i uczestniczą 
w nabożeństwach – mówi 
o. Mariusz Kożuchowski. 
- Zapewniamy swoim wy-
chowankom opiekę po za-
jęciach szkolnych, pomoc 
w odrabianiu lekcji i roz-

wiązywaniu trudnych sytu-
acji życiowych oraz spoży-
cie posiłku.
Do dyspozycji świetlicy 
są cztery pomieszczenia w 
dolnej części domu zakon-
nego, kuchnia i jadalnia 
oraz sala dydaktyczna i po-
kój do zabaw. Świetlica jest 
niejednokrotnie jedynym 
miejscem gdzie wiejskie 
dzieci mogą przyjść i miło 
oraz owocnie spędzić czas. 
- Dzieci uczęszczające na 
świetlicę chętnie korzystają 
z nauki pływania na base-
nie w Zespole Szkół nr 3 w 
Wejherowie – dodaje opie-
kun o. Mariusz. - Autokar 
jest podstawiany na parkin-
gu przykościelnym o go-
dzinie 16.30. Zajęcia pro-
wadzą panie instruktorki 

Pomagają dzieciom w nauce
W październiku br. minęło osiem lat jak w budynku Kolegium Zakonu Pijarów w Bolszewie powstała 
świetlica dla miejscowych dzieci. Uczestnikami codziennych zajęć są dzieci ze szkoły podstawowej 
w wieku od 5 do 15 lat, które odrabiają lekcje, są na korepetycjach i zajęciach wyrównawczych. 

Joanna Syska i Beata Brzo-
skowska - Markiewicz. 
Zainteresowane dzieci 
mogą przyjść do świetli-
cy środowiskowej od stro-
ny ulicy ks. Konarskiego 1, 

w godzinach od 15 do 18. 
Opiekę wychowawczą za-
pewni im zespół pedago-
gów oraz wolontariuszy.

 
(DD)
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W dniu Wszystkich Świę-
tych czyli w święto zmar-
łych odwiedzimy cmenta-
rze, modląc się za zmar-
łych. W Wejherowie nabo-
żeństwo żałobne odbędzie 
się na starym cmentarzu 

przy ul. 3 Maja o godzi-
nie 14.00, na  cmentarzu 
przy ul. Roszczynialskie-
go w Śmiechowie proce-
sja żałobna z kaplicy o go-
dzinie 14.30 i msza o godz. 
15.00. Na cmentarzu para-

fi alnym w Redzie przy ul. 
Gniewowskiej msza św. o 
godzinie 10.00 a na cmen-
tarzu komunalnym przy 
ul. Gdańskiej o godzinie 
14.00. W Rumi procesja 
na cmentarzu komunalnym 

przy ul. Górniczej o godzi-
nie 13.30 a msza o godz. 
14.30. Procesja żałobna na 
cmentarzu przy ul. Kościel-
nej o godzinie 11.30, msza 
przy krzyżu o godz. 12.30. 
W Bolszewie po mszy św. 

o godzinie 10.00 odbędzie 
się procesja na cmentarz z 
modlitwami, gdzie zosta-
nie odprawiona msza w in-
tencji żyjących i zmarłych 
parafi an. W Luzinie po po-
łudniu o godzinie 14.00 z 

kościoła św. Wawrzyńca 
wyruszy procesja na cmen-
tarz, gdzie po modlitwach 
za zmarłych zostanie od-
prawiona msza św. konce-
lebrowana.

(DD)

Nabożeństwa żałobne odprawiane w powiecie
Listopad to miesiąc modlitw za zmarłych. Kościół od początku czcił pamięć zmarłych i ofi arował im mszę eucharystyczną, by po 
oczyszczeniu mogli oglądać samego Boga. 

Konkurs Zespołów Chó-
ralnych zgromadził w tym 
roku 15 w tym m. in. zespo-
ły z Rosji, Litwy. Rozpoczął 
się tradycyjnie wspólnym 
wykonanie przez wszystkie 
chóry pieśni Gaude Mater 
Polonia Teofi la Klonow-
skiego. Dyrygował Mar-
cin Tomczak z Akademii 
Muzycznej w Gdańsku. 
Przesłuchania konkurso-
we trwały do godz. 14. Po 
ich zakończeniu jury pod 
przewodnictwem Marci-
na Tomczaka udało się na 

obrady, a dyrygenci mogli 
wziąć udział w specjalnie 
przygotowanym dla nich 
wykładzie Anny Kowal-
skiej – Pinczak „Metodyka 
emisji głosu w chóralistyce 
– natura głosu a edukacja 
wokalna”.
Przed fi nałem festiwalu od-
była się uroczystość wrę-
czenia profesorowi Roma-
nowi Gruczy tytułu Hono-
rowego Obywatela Mia-
sta Rumi, nadanego przez 
Radę Miasta za szczególne 
zasługi rozwoju festiwalu i 

kultury.
Gala XX. Festiwalu roz-
poczęła się o godz. 16.30 
koncertem orkiestry Pol-
skiej Filharmonii Bałtyc-
kiej im. Fryderyka Chopi-
na z Gdańska pod dyrekcją 
Przemysława Fiugajskie-
go. Orkiestrze towarzyszyli 
chór Cappella Gedanensis 
oraz soliści: Justyna Stę-
pień - sopran, Katarzyna 
Krzyżanowska – alt, Piotr 
Kusiewicz – tenor i Adam 
Palka – bas.
Uroczystą Mszę Św. Ce-

ZWYCIĘZCY WYJECHALI WCZEŚNIEJ
lebrował abp Tadeusz Go-
cłowski - gość specjalny 
festiwalu, jego szczególny 
opiekun i mecenas od po-
czątku istnienia imprezy.
Po mszy wręczono pamiąt-
kowe statuetki z popier-
siem patrona ks. Stanisła-
wa Ormińskiego najbar-
dziej zasłużonym podczas 
podczas 20. letniej historii 
imprezy. Wśród uhonoro-
wanych znaleźli się m. in. 
Burmistrz Elżbieta Roga-
la – Kończak, byli burmi-
strzowie Tadeusz Wolski 
i Jan Klawiter, abp Tade-
usz Gocłowski, bp Sławoj 
Leszek Głódź. Statuetką 
wyróżniono również pa-
nią Danielę Sławianowską 
- wieloletnią  entuzjastkę 
festiwalu nagradzającą za-
wsze kwiatami najlepszych 
wykonawców.
Ogłoszenie wyników roz-
poczęło się od przedsta-
wienia laureatów konkursu 
literackiego. Pierwsza na-
grodę w kategorii B (5 tys. 
zł. Ufundowane przez In-
spektora Salezjańskiej Pro-
wincji  Św. Wojciecha ks. 
Zbigniewa Lepko) przy-
znano Marii Magdalenie 

Pacgaj z Poznania za utwór 
„Droga do świętości” Na-
tomiast w kategorii B naj-
lepsza była praca „Jest taka 
osoba...” Natalii Roman z 
SLO w Lublinie. Wyróż-
nienia otrzymali także Ru-
mianie: Izabela Kasprzycka 
– Buc oraz Jacek Świątek i 
Ania Jelińska – uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 1. 

Na konkurs litaeracki na-
desłano łącznie 52 prace.
Najlepszym okazał organi-
stą okazał się Lucas Pohle 
– student klasy organów 
Paulo Crivallaro na Uni-
versita’t der Konste Berlin. 
(nagroda burmistrz Mia-
sta Rumi w wys. 3 tys. zł). 

Chwila konsternacji nastą-
piła podczas odczytywania 
wyników KZCh, bowiem 
okazało się, że laureci 
pierwszego miejsca wyje-
chali do Szczecina nie li-
cząc, że zdobędą nagrodę. 
Na szczęście na miejscu 
pozostała dyrygent chóry 
Iwona Wiśniewska – Salo-
mon, która odebrała statu-
etkę i niespodziewaną na-
grodę w wys. 7 tys. zł ufun-
dowaną przez Marszałka 
Województwa Pomorskie-
go. Szczeciński Chór otrzy-
mał także Puchar Prezesa 
Zarządu Głównego Pol-
skiego Związku Chórów i 
Orkiestr za najlepsze wy-
konanie utworu polskiego 
kompozytora.
W koncercie laureatów 
poza Lucasem Pohle wy-
stąpili zdobywca II nagro-
dy – Kwartet Wokalny „Ad 
libitum” z Gniezna pod dy-
rekcją Jarosława Krenza 
oraz chór Lira z Rumi pod 
dyrekcją Karoliny Pettke, 
który zajął III miejsce w 
konkursie. Swoje prace od-
czytali także laureaci Kon-
kursu Literackiego Mater 
Familiae.              (ANGO)

„Przed fi na-
łem festi-

walu odbyła 
się uroczystość 
wręczenia pro-
fesorowi Roma-
nowi Gruczy ty-
tułu Honorowe-
go Obywatela 
Miasta Rumi”
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Od krótkiego czasu na naj-
większym cmentarzu w 
Wejherowie można zauwa-
żyć biały, niewielki pojazd 
napędzany silnikiem elek-
trycznym do przewozu osób 
po terenie cmentarza. Pojazd 
pasażerski w wersji 4-oso-
bowej zakupiła parafi a Trój-
cy Przenajświętszej, jako za-
rządca cmentarza, pod spe-

cjalne życzenie wiernych. 
Melex jest przyjazny dla 
środowiska, ekologiczny a 
przede wszystkim bezpiecz-
ny i komfortowy. Korzystają 
z niego ludzie starsi, inwali-
dzi i rodzice z małymi dzieć-
mi, którym trudno i ciężko 
dojść na drugi koniec ne-
kropolii. Opłata za przejazd 
wynosi złotówkę i zasila 

skarbonkę parafi i. - Ksiądz 
dziekan stawia na nieustan-
ny rozwój cmentarza, do-
stosowując potrzeby odwie-
dzających cmentarz, do sta-
le zmieniających się potrzeb 
– mówi pracownik cmenta-
rza. – Melex ma duży zasięg 
co satysfakcjonuje klien-
tów, gdyż nie tylko jeździmy 
nim po głównej drodze ale 

wjeżdżamy w każdą boczną 
alejkę. Kierowcami pojaz-
du są etatowi pracownicy 
cmentarza, którzy są do 
dyspozycji potencjal-
nych klientów od po-
niedziałku do piątku 
od godz. 15.00 do 
18.00 i w sobotę 
od godz. 13.00 do 
16.00.             (DD)

Dzień Wszystkich Świę-
tych i Wspomnienie Zmar-
łych w chrześcijańskiej tra-
dycji nie jest więc dniem 
„zabawy” z dynią, lecz 
dniem wypraszania łask 
za pośrednictwem naszych 
świętych patronów, jest 
dniem szczególnej jedności 
z najbliższą rodziną, dniem 
pojednania w sakramencie 
miłosierdzia, dniem osobi-
stej modlitwy i spotkania z 
Bogiem w Eucharystii. To 
wyjątkowe dni, w których 
możemy zyskać i ofi aro-
wać odpust zupełny za du-

sze w czyśćcu cierpiące. W 
sobotę 1 listopada w Dniu 
Wszystkich Świętych, cen-
tralne uroczystości na wej-
herowskich nekropoliach, 
rozpoczynają się o godzinie 
14.30, procesją na nowym 
cmentarzu. Koncelebrowa-
na Msza Święta za naszych 
drogich zmarłych, nad gro-
bami których będziemy się 
pochylali z wdzięczną pa-
mięcią, planowana jest na 
godzinę 15.00. W tym sa-
mym dniu, na Placu Jaku-
ba Wejhera, przed godziną 
20.00, połączymy się du-

chowo łańcuchem modli-
twy z przedstawicielami 
uczestniczącymi w Litanii 
Miast. W Dniu Wspomnie-
nia Wszystkich Wiernych 
Zmarłych w sposób szcze-
gólny pamiętajmy o tych, 
którzy przed nami odeszli 
do wieczności. Z wdzięcz-
ności, za trud ich codzien-
nego życia i poświęcenia 
dla nas, za wszelkie dobro 
kiedyś od nich otrzymane, 
zanieśmy im dar modli-
twy, a zwłaszcza dar Ofi a-
ry Mszy Świętej. W Dniu 
Wspomnienia Zmarłych, 

Msza Święta na starym 
cmentarzu odprawiona zo-
stanie, jak co roku o godzi-
nie 16.00. Miejski Zakład 
Komunikacji w Wejhero-
wie, w tych dniach do 2 li-
stopada, uruchomi dodat-
kowe kursy autobusowe w 
kierunku cmentarzy, któ-
re wzorem lat ubiegłych, 
będą się odbywały „waha-
dłowo” na wyznaczonych 
trasach Wejherowa i Go-
wina, zgodnie z ustalonym 
szczegółowym harmono-
gramem.      

Franciszek Sychowski

W tym roku do akcji włączy-
ło się szesnaście miast m.in. 
Trójmiasto,  Elbląg, Sieradz, 
Łowicz, Giżycko, Cieszyn, 
Słupsk i Kraków. Każde z 

nich przedstawi kon-
kretną osobę, związa-
ną z danym regionem, 

która w swoim ży-
ciu realizow-
ała ideały 
chrześcijań-

skie. Wystą-
pią też młodzi 

ludzie, którzy odkryli świę-
tość jako realny cel życia 
współczesnego człowieka. 
-  W odpowiedzi na we-
zwanie Jana Pawła II pra-
gniemy podjąć dziedzictwo 
świętych jako zasadę budo-
wania naszej przyszłości w 
epoce, kiedy tak wiele waż-
nych spraw ulega spłyceniu 
– mówi ks. Zbigniew Drzał, 
dyrektor Centrum Duszpa-
sterstwa Młodzieży Archi-
diecezji Gdańskiej. - Bę-

dziemy też modlić się o ry-
chłe wyniesienie tego Sługi 
Bożego do chwały ołtarzy. 
Od godziny 19.45 do 20 
wystąpi zespół muzyczny, 
nastąpi przywitanie gości 
honorowych oraz wszyst-
kich zgromadzonych przez 
przedstawicieli młodzieży. 
Odbędzie się wspólny śpiew 
i przemówienie prezydenta 
miasta. W godzinach od 20 
do 20.30 każde z miast po-
przez wejście na antenę łą-

czem medialnym zaprezen-
tuje specyfi kę postaci, która 
wzbogaciła dane miasto, re-
gion swoją świętością. Mię-
dzy wejściami na antenę 
śpiewany będzie fragment 
psalmu, umieszczony przy 
Gdańskim Pomniku Pole-
głych Stoczniowców. W fi -
nale tej części połączą się z 
placem przed Domem Ar-
cybiskupów Krakowskich, 
skąd ks. kardynał Stanisław 
Dziwisz przekaże „papieskie 

światło nadziei”. W tym mo-
mencie harcerze zapalą po-
chodnie. Godziny od 20.37 
do 21 wypełnią wezwania 
modlitwy powszechnej. Na-
stępnie uczestnicy spotkania 
złożą świece na honorowym 
miejscu podczas procesji 
światła. Na zakończenie zo-
stanie odmówiony różaniec 
i apel jasnogórski. Po bło-
gosławieństwie nastąpi krót-
ki koncert ewangelizacyjny.
 (DD)

DZIEŃ MODLITWY I PAMIĘCI 
Dzień Wszystkich Świętych i Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych Kościół 
obchodzi z wiarą paschalnego misterium Chrystusa i modli się, aby Ci, którzy przez 
chrzest zostali wszczepieni w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, z Nim przeszli 
przez śmierć do życia wiecznego.

Litania miast na placu Jakuba Wejhera
1 listopada br. o godzinie 19.45 na placu Jakuba Wejhera w Wejherowie mieszkańcy powiatu spotkają się na Litanii Miast, która pozwoli im ukazać głęb-
szą perspektywę uroczystości Wszystkich Świętych. 

Ekologiczna przejażdżka
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OGŁOSZENIA DROBNE:

- SPRZEDAM MIESZKANIE, Rumia  centrum, 38 m2, 2 po-
koje, 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 dwor-
cu 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 Wejherowa) 
tel. 602 372 519
- WYNAJMĘ POKÓJ W SOPOCIE, z używalnością kuchni i 
łazienki, cena 400 zł za miesiąc tel. 551 50 05
- ZAMIENIĘ MIESZKANIE 20,60 m2 na podobne w bloku, 
tel. 698 057 001
- M 4, pierwsze piętro, super punkt, słoneczne, ładny układ, 
przytulne - tel. 058 679 36 56
- SPRZEDAM MIESZKANIE, 2 POKOJE, 43 m2 (os. 
1000-lecia) po remoncie - 225 tys. zł tel. 500 174 227
- ZAMIENIĘ M3 (46, 23 m2 ) Os. Chopina, osobno kuchnia, ła-
zienka, w-c, spół-lokat. na dwa mieszkania 886 507 605
- WYNAJMĘ DOMEK NAD JEZIOREM. Okolice Przywidza 
....50 PLN za dobę, tel. kom. 600956347
- SPRZEDAM DZIAŁKĘ 2500 m2 LUZINO, dobra lokaliza-
cja, 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 całodo-
bową 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 hi-
poteczna, zadbane tel. 058 671 31 44
- SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ, 2126m2 bardzo 
atrakcyjnie położona, media, Wejherowo/Milwino 130.000 zł, 
tel. 0505 683 235
- POSZUKUJE do wynajęcia mieszkanie 2-3 pokojowe lub 
część domu,tylko w Rumii. Tel. 662-551-140
- SPRZEDAM PAWILON HANDLOWY 10,5 m2 Gdynia 
Chylonia przy Dworcu PKP. Woda, prąd, ochrona Tel.0501 
943 544
- SPRZEDAM MIESZKANIE 30 m2 2 pokoje, osiedle Orlex 
na Sobieskeigo nr. te. 792 237 850, cena 180 000
- SPRZEDAM działkę bud. 1250 m2  w Kostkowie cena 80 zł/
m2 tel. 885 916 686
- POSZUKUJĘ MIESZKANIA  do wynajęcia, pilnie 1 pok. 
kouch., łazienka osobno, Bolszewo i okolice (lub za opiekę) tel. 
507 607 280
- SPRZEDAM MIESZKANIE WŁASNOŚCIOWE Wzgórze 
Św. Maksymiliana - 4 pokoje 78 m2 2 kuchnie, pierwsze piętro, 
blok 3 piętrowy, piece, cena 430 tys. tel. 519 738 635
- REDA, ŁADNE MIESZKANIE 1 pokój, osobno kuchnia, 
łazienka, umeblowane 33m2  160 tys., cenę można negocjować 
tel. 0603 925 896, drugie piętro
- MAŁŻEŃSTWO Z DZIECKIEM wynajmie kawalerkę w 
Wejherowie lub okolicy nr tel 514-340-152
- 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 Wejhe-
rowie, 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
- SPRZEDAM MIESZKANIE – 3 pokoje, 67 m, spółdzielcze 
własnościowe na Karwinach, tel. 058 624 51 41

- 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, zmotoryzowa-
nego, do 38 lat, powyżej 178 cm wzrostu. Proszę o smsy, tel. 
695 147 965
- WOLNY niezależny pozna panią do lat 55-60 tel. 660 42 65 63
- SAMOTNA szczupła, optymistka l. 50 pozna pana cierpniące-
go na samotność tel. 507 261 330
- WOLNA, lat 55, zadbana, kulturalna z Wejherowa, pozna 
pana, ciepłego serdecznego mężczyznę  tel.696 175 202
- WALDEK lat 47 wzr. 176, 85 kg, szuka partnerki na złe i 
dobre z Wejherowa i okolic Redy, bez nałogów, tel. 695 302 912
- WOLNA pozna Pana około 60-tki wolnego bez nałogów 
chętnie zmotoryzowanego telefon 691-190-139
- WDOWA 55 lat. Kulturalna zadbana pozna Pana kulturalnego, 
zadbanego, zmotoryzowanego, serdecznego, ciepłego mężczy-
zny. 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
- WOLNY 39 lat z Wejherowa pozna samotną wolną, nr 
788565792

- 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 granato-
wy,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
- 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 sekfen-
cyjna,aa,cz,wk,rm,4xes,el,abs,komputer,klimatronic,kontrola 
trakcji,tempomat, af 16”,2xpp,rk,oc i przeglad aktualne, zadbany 
okazja!!!cena:12900 tel698-889-989
- SKUP AUT, wraków, na złom, do kasacji, wyrejestrowanych, 
do wyrejestrowania, tel. 506 562 510
- VW GOLF 3, 96 r. 1,6 benzyna AA,WK,ESD,2XPP,RM,za-
rejestrowany w kraju,ważny przegląd i oc,5 drzwiowy,kolor 
arktyczny,gotowy do jazdy,cena 5500zł OKAZJA!!! Rumia
tel.503-855-404
BMW x3 2005r 2.5 benzyna,pełne wyposażenie,stan bdb,za-
rejestrowany w PL, 6 mcy w kraju,cena 77000 zł OKAZJA!!! 
tel.502-563-752
AUDI a6 2000r 2,5 tdi 150km pełne wyposażenie zarejestrowa-
ny 25000zł 603-518-594
SPRZEDAM VW PASSAT  B3 kombi, 1,8 benzyna +gaz,1989r 
,pierwsza rejestracja w kraju 2004r ,OC i przegląd aktualne,in-
stalacja gazowa od 2004r,CZ,gotowy do użytkowania,cena 2700 
zł OKAZJA!!!Rumia tel.698-88-99-89
- SPRZEDAM OPEL CORSA B ,95 r,1,2 benzyna, 2/3drzwi-
,granatowy,zarejestrowany  w Polsce,ważne opłaty,ładny lakier, 
cena 5200zł OKAZJA!!!tel 503-855-404
- SKODA FAVORIT 93 r. poj. 1,3 + gaz,ważne opłaty,gaz od 
2005r. cena 800zł tel. 662-551-140
- SPRZEDAM SAMOCHÓD BMW 520i, 1991r., 2,0 - auto-
alarm, centralny zamek, elektryczne szyby, regulacja kierownicy, 
radiomagnetofon, szyberdach,- pierwsza rejestracja w kraju 
2004r. zadbany, stan bdb, zarejestrowany z kartą pojazdu, OC 
do lutego 2009r., przegląd do maja 2009r. - cena 5500 zł (do 
uzgodnienia), kontakt tel. 058 719 79 38 lub 0 501 065 999
- 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 

NIERUCHOMOŚCI

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 telesko-
py, felgi stalowe 13 i wiele innych 30%
- SPRZEDAM samochód Renault Megane Coupe
1,6 benzyna, 1998r. wspomaganie kierownicy, el.szyby, klima-
tyzacja, skórzane fotele, alufelgi, centralny zamek, ABS, radio, 
kolor czarna perła, 2 opony zimowe, Cena 9 500zł do negocjacji, 
Wejherowo, Tel. 697 865 010
- SPRZEDAM GARAŻ tel. 601 877 240

- TECHNIK EKONOMISTA, znajomość programów kompute-
rowych, 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 (Jun-
kers) 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 szaf-
kę 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, stolik 
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 wytrzymałe-
go materiału tel. 0503 857 934
- 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 „AL-
CATEL”, 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 AKWARIUM 160 litrów z korzeniami + rośliny 
sztuczne+10 rybek, cena 200 zł, tel. 508 819 771
- TURBINĘ DO NADMUCHU paleniska kuzni, kompletna z 
małym silnikiem sprzedam tel. 058 672 19 69
- POMPĘ DO OPRYSJIWACZA roślin, sprzedam tel. 058 
672 19 69
- SPRZEDAM KUCHENKĘ gaz. elek. Amica + reduktor, stan 
b.dob 450 zł 511 485 822
 - SPRZEDAM części do LADY 2107 2105: silnik, skrzynia, 
most itd. cena do uzgodnienia 
tel.  058 678 02 72
- SPRZEDAM KOZĘ DOJNĄ 2-letnia cenia 200 zł Wejhero-
wo, 058 678 02 72
- DWA FOTELE bordo, stan bdb. cena 150 zł, tel. 503 782 857
- SPRZEDAM, deski calowe 6,5 m3 cena 500 zł za m3 , tel. 
885 916 686
- SPRZEDAM, 4 kg płynu aluminiowego (srebrzanki) 058 
718 87 24
- SPRZEDAM ROWEREK dla chłopca 3-5 lat-nowy na 
gwarancji.Kółka boczne stan  bdb.160zł.tel (o58)6710322 lub 
695636493 oraz rowerek dla dziecka 1-2 latka  stan dobry cena 
40zł  bardzo ładny 
- OWCZARKI NIEMIECKIE- czarne podpalane, mocnej 
budowy, 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 drukar-
kę 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 elektrycz-
ne, pojemność jeden kurczak. tel. 782 537 320
- SPRZEDAM WÓZEK głęboko-spacerowy Chicco
Enjoy z fotelikiem samochodowym,mało używany,kolor poma-
rańczowo-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 beżowy 
+ 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 telefonicz-
ne-stacjonarne. Obydwa wybieranie na 
tzw przyciski. Jeden czerwony przyciski na słuchawce, cena 
20,00 zł.  Drugi biały typ DERBY 300,cena 30,00 zł
- BULDOG FRANCUSKI - suczki zaszczepione, odrobaczone, 
maść czarna-pręgowana, cena 800 zł, tel. 0515 122 203, Luzino
- SPRZEDAM FAKS Panasonic w bardzo dobrym stanie, 150 
zł, tel. kom. 694 681 118
- SPRZEDAM łóżeczko dla dziecka , 2 poziomowe 60*120 z 
materacem białe, huśtawkę pokojową dla dziecka fi rmy tacko, 2 
foteliki samochodowe 0-9kg oraz 9-18 kg . Nie zniszczone. Cena 
do uzgodnienia. Tel.508-553-893

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

Klub sportowy „TĘCZA” 
zatrudni piłkarzy

 po akademii piłkarskiej
lub z porównywalnym przygotowaniem,
na pełny etat z wynagrodzeniem 1200 zł.

Uwaga! Czysta karta transferowa.
CV wraz z kartą przebiegu kariery

proszę składać w  biurze klubu 
Rumia ul. Dębogórska 5

REKLAMA

10 redakcja: 058 736 16 92  - reklama: 601 300 14331 października 2008  POWIAT  OGŁOSZENIA



www.expresspowiatu.pl  www.expresspowiatu.pl  www.expresspowiatu.pl  www.expresspowiatu.pl   www.expresspowiatu.pl

11redakcja: 058 736 16 92  - reklama: 601 300 143 31 października 2008 POWIAT  SPORT

Pierwsze 10 minut tego 
spotkania upłynęło jednak 
w sennym klimacie i z bo-
iska wiało nudą. Sygnał 
do ataku dał Łukasz Kłos, 
którego groźny strzał nie-
znacznie minął poprzecz-
kę gości. Za chwilę po po-
daniu tego samego zawod-
nika Michał Freiberg był 
bliski zdobycia gola. Od 
18 minuty piłkarze Orkana 
osiągnęli nieznaczną prze-
wagę i zaskoczyć bramka-
rza gości próbowali kolej-
no Pomorski i Siemaszko. 
W 28 minucie po dosko-
nałym podaniu Michała 
Skwiercza Rafałowi Sie-
maszko udało się strzałem 
głową pokonać Rzepeckie-
go. Mimo wspaniałych wa-
runków fi zycznych wysoki 

bramkarz Darzboru Rze-
pecki był bezradny i wzro-
kiem odprowadził piłkę do 
własnej siatki. Po objęciu 
prowadzenia nasza druży-
na nabrała skrzydeł i coraz 
śmielej zaczęła atakować, 
bramkarza gości próbowa-
li zaskoczyć Malinowski i 
Kłos, ale im się nie udało. 
Korzystnym wynikiem za-
kończyła się pierwsza od-
słona  tego spotkania i nasi 
zawodnicy zeszli do szatni 
z zapasem jednej bramki. 
Po przerwie w 47 minucie 
sprytne podanie na środek 
pola karnego rumian wy-
korzystał Jaroszyński, któ-
ry po dojściu do piłki nie 
dał żadnych szans Adamo-
wi Dudzie i piłka wylądo-
wała w siatce gospodarzy. 

DARZBÓR SZCZECINEK POKONANY
Orkan Rumia odprawił z kwitkiem piłkarzy Darzboru  Szczecinek 2:1 (1:0). Podopieczni trenera Wojciecha Megiery są najmłodszą ekipą w III lidze 
Bałtyckiej. Najstarszy z zawodników szczecineckiej drużyny ma zaledwie 24 lata, ale mimo to nasi goście walczyli jak lwy i dzięki wspaniałej postawie 
piłkarzy obydwu drużyn byliśmy świadkami emocjonującego i ciekawego widowiska. 

W 53 minucie tego meczu 
po rzucie wolnym piłka tra-
fi ła do Marka Cirkowskie-
go, a ten doświadczony za-
wodnik nie ma w zwyczaju 

marnować takich sytuacji i 
po jego mocnym strzale w 
długi róg Orkan objął pro-
wadzenie 2:1. Wysokiego 
bramkarza Darzboru Rze-

peckiego próbowali jesz-
cze groźnymi strzałami nę-
kać Malinowski, Skwiercz 
i Gronowski, ale im się nie  
powiodło. Kibice, którzy 

przybyli na ten mecz zaczę-
li coraz częściej spoglądać 
na zegar, bo przebieg spo-
tkania był coraz bardziej 
zacięty. Tuż przed końcem 
bramkarz Orkana wyka-
zał się niebywałym refl ek-
sem broniąc sytuację sam 
na sam. Ostatecznie jed-
nak ten mecz zakończył się 
korzystnym rezultatem dla 
gospodarzy i to podopiecz-
ni trenera Kotasa mogli za-
pisać na swoim koncie 3 
punkty.
Orkana : Duda- Kolanow-
ski, Freiberg, Prokopó-
w(Butowski), Broner, Cir-
kowski, Malinowski (Lu-
liński), Skwiercz, Kłos, Po-
morski (Gronowski), Sie-
maszko (Bodzak). 

 (APAT)

Siatkarki TPS Rumia prze-
grały w V secie z jedną z 
ostatnich drużyn w tabeli 
rozgrywek  KSZO Ostro-
wiec Świętokrzyski. Pierw-
szy set rozpoczął się od pro-
wadzenia gospodyń 2:0, a w 
5 minucie był już remis 6:6 
i od tego momentu rumian-
ki seryjnie zaczęły gubić 
punkty i przegrały tą partię 
20:25. Druga odsłona na po-
czątku przebiegała podob-
nie, ale po siedmiu kolej-
nych remisach przy stanie 
seta 14:14 nasze zawodnicz-
ki się przebudziły i usiłowa-
ły nadrobić straty. Nasze ry-
walki jednak dalej walczyły 
i wyrównały na 17:17 jed-
nak w końcówce siatkarki 
z Rumi przełamały impas i 
doprowadziły do wygranej. 
Wynikiem 25:20 skończył 
się drugi set i gra rozpoczę-
ła się od początku. Trzeci 
set rozpoczął się pomyśl-
nie dla gospodyń od wyni-
ku 7:1, a na boisku bardzo 
dobrze spisywały się Kasia 
Zygmuntowicz, Jowita Ja-

roszewicz i Kinga Kasprzak 
i w końcówce rumian-
kom udało się tą partię wy-
grać 25:17. Po dwóch wy-
granych setach wszystkim 
miejscowym kibicom wy-
dawało się, że zwycięstwo 
jest na wyciągnięcie ręki, 
ale tak się nie stało. Mimo 
ofi arnej walki wynikiem 
22:25 kończy się ta partia, a 
ostatni punkt dla gospodyń 
w tym secie na 22:24 zdo-
była asem serwisowym Jo-
anna Kocemba. Na począt-
ku tie-breaka siatkarki TPS
-u utrzymywały korzystną 
dla siebie przewagę 4 punk-
tów, jednak przy stanie 10:6 
zaczęły tracić kolejne oczka 
i po 4 kolejnych remisach 
siatkarki z Ostrowa objęły 
prowadzenie 17:16 dołoży-
ły jeszcze jeden punkt i wy-
grały V partię 18:16 i cały 
mecz 3:2.      
W następnej kolejce 8.11 
siatkarki z Rumi zagrają na 
wyjeździe z Chemikiem Po-
lice. 

(APAT)

Przegrana  
na własne życzenie

W pierwszych minutach 
tego spotkania na sensację 
jednak się nie zanosiło, bo-
wiem gospodynie prowa-
dziły już 7:3, a w tym okre-
sie gry do bramki przyjezd-
nych trafi ały Andrzejewska, 
Musiał i Szott. W końców-
ce pierwszej połowy ośmie-
lone chorzowianki zaczęły 
wierzyć w to, że na rumskim 
boisku uda im się ugrać ja-
kieś punkty i prawie im się 
to udało. Na przeszkodzie 
naszym zawodniczkom sta-
nęła 35 letnia bramkarka 
Ruchu Krystyna Wasiuk, 
która bardzo skutecznie 
broniła swo-
jej „twier-
dzy„ i wyni-
kiem 13:13 
z a k o ń c z y -
ła się pierw-
sza odsłona. 
Na początku 
drugiej po-
łowy gdy-
nianki stra-
ciły kolejną 
bramkę, jed-
nak Monice 
Aleksandro-
wicz udało 
się doprowadzić do remisu 
14:14. Gra stała się bardzo 
wyrównana i kolejne gole 
dla Łączpolu zdobyły Szott, 
Aleksandrowicz i Musiał. 
W 48 minucie piłkarki ręcz-
ne gości doprowadziły do 
remisu 20 :20, a za chwi-
lę wykorzystały rzut karny 
i objęły jedno bramkowe 

prowadzenie. Dziesięć mi-
nut przed końcem tego dra-
matycznego widowiska był 
kolejny remis 21:21, a czte-
ry minuty później chorzo-
wianki objęły prowadzenie 
22:21. W 58 minucie meczu 
Monika Aleksandrowicz 
trafi a w słupek i bardzo nie-
wiele brakowało do tego, 
aby komplet punktów poje-
chał do Chorzowa. Szczęśli-
wy remis 22:22 uratowała w 
ostatniej minucie spotkania 
Monika Stachowska, której 
udało się zdobyć bramkę z 
rzutu karnego. Nie wiado-
mo dlaczego gdyniankom 

nie udało się pokonać 10 
drużynę w tabeli Ruch Cho-
rzów może zlekceważyły 
przeciwnika, albo po prostu 
miały słabszy dzień. Trener 
Grzegorz Gościński po tym 
dramatycznym spotkaniu na 
pewno miał dużo do powie-
dzenia swoim podopiecz-
nym.                       (APAT)

Remis Łączpolu
Do dużej niespodzianki doszło w Rumi, 
Łączpol Gdynia zaledwie zremisował z 
niżej notowaną drużyną Ruchu Chorzów 
22:22 (13:13).

Prowadzenie dla GOSRI-
T-u uzyskał w 17 minucie 
Mikołaj Stolc, który wy-
korzystał podanie Szymo-
na Heninga i w sytuacji 
sam na sam pokonał bram-
karza gospodarzy. Goście 
nie zwalniali tempa i nadal 
byli stroną przeważającą, 

ale nie umieli wykorzystać 
stworzonych przez siebie 
sytuacji. Bałtyk przebudził 
się dopiero w końcówce , 
na 5 minut przed końcem 
doprowadził do remisu i to 
on może mówić o szczęśli-
wym podziale punktów.

Bałtyk Gdynia – GOSRIT
Cennym remisem zakończyli rundę jesienną 
podopieczni trenera Sylwestra Piątka remisując 
w Gdyni z miejscowym Bałtykiem 1:1. 

Ligę tą  sezonie 2008 wy-
grała drużyna Zelewa, któ-
ra grała najrówniej na prze-
strzeni całego sezonu i w 
nagrodę  po raz pierwszy 
zostanie zwycięzcą ligi. 
Jeszcze w ostatniej kolejce 
stoczony zostanie pojedy-
nek o drugą lokatę o którą 

rywalizować będą Milwi-
no i Luzino. Przed ostatnią 
kolejką drużyna z Zelewa, 
która zgromadziła 36 pkt. 
i o 8 pkt wyprzedza zespół 
Luzina. Nadmienić nale-
ży, że zawodnicy z Luzina 
mają jeden mecz mniej ro-
zegrany niż lider.        (red)

Zelewo najlepsze w Gminie
Dobiega końca Sołecka Liga Gminy Luzino. Do 
rozegrania pozostała jeszcze jedna kolejka, ale 
wyłoniony został już jej najlepszy zespół.

Zawody odbyły się w ubie-
głym tygodniu w Radomiu. 
Bardzo dobrze w tych mi-
strzostwach zaprezentował 
się zawodnik Integracyjnego 
Stowarzyszenia Sportowego 
START Wejherowo – Zyg-
munt Wielecki, który zdobył 

tytuł mistrzowski. Wejhero-
wianie z tych zawodów wró-
cili z jeszcze jednym meda-
lem. Drużyna w składzie: 
Andrzej Bułakowski, Adam 
Hebel i Zygmunt Wielec-
ki zdobyła brązowy medal. 
Gratulujemy.              (L.L.)

Zygmunt Wielecki mistrzem
33 zawodników (reprezentujących 9 drużyn)
startowało w Szachowych Mistrzostwach Polski 
Osób Niepełnosprawnych. 

Wejherowskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej 
zaprasza mieszkańców Wejherowa i okolic 

na rozgrywki XXXV Wejherowskiej Amatorskiej Ligi Halowej Piłki 
Nożnej (Futsalu).Tegoroczne zawody odbędą się w trzech kategoriach 
wiekowych:
a)rocznik 1996 i młodsi
b)roczniki 1995-93
c)roczniki 1992 i starsi.
Bliższe informacje tel. 603-180-405 (p.Leszek Lenda).
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06:00     Kawa czy herbata?
07:50     Leksykon PRL
08:00     Wiadomości
08:15     Kwadrans po ósmej
08:35     Małgosia i buciki - serial
09:00     Moliki książkowe
09:15     ZOO bez tajemnic - cykl
09:25     Ranczo pod Zieloną 7 
10:00     Moda na sukces - serial
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 przeszło- 
 ści czapkuje
12:40     Plebania - telenowela 
13:05     Klan - telenowela 
13:35     Jaka to melodia?
14:00     Franka - fi lm dokumentalny
15:00     Wiadomości, Pogoda
15:10     Indeks ‘68 - koncert galowy
16:05     Moda na sukces - serial
16:55     MŚ w rajdach terenowych 
 - Rajd Dubaju
17:00     Teleexpress 
17:20     Celownik - magazyn
17:35     Klan - telenowela 
18:00     Jaka to melodia? 
18:30     Plebania - telenowela 
18:55     300 % normy - teleturniej
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomośc
20:00     MŚ w rajdach terenowych
20:10     Słowo Prymasa Polski
20:20     Rzym - serial USA `05)
21:20     Resident Evil II - fi lm S-F
23:05     Inwazja barbarzyńców

06:00     Złotopolscy 
 - telenowela
07:10     Niezwykły świat natury
07:40     Pomocnik św. Mikołaja 
 - serial anim.
08:00     Pytanie na śniadanie
10:10     M jak miłość - serial 
11:00     Witaj, siostrzyczko 
 - fi lm, USA `06)
12:30     Dolina Kreatywna 
12:35     Parodia jest dobra na wszystko 
13:00     Wojciech Cejrowski- boso przez  
 świat - cykl reportaży
13:30     Dzięki Bogu już piątek! - magazyn
14:05     Everwood 
 - serial obyczajowy 
14:55     Dla niesłyszących 
 - Czas honoru
15:55     Tak to leciało! 
 - teleturniej
16:50     Bulionerzy 
 - serial komediowy 
17:20     Przygody psa Cywila 
 - serial h
17:55     Magazyn Ekstraklasy
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:05     Dzieciaki górą 
 - teleturniej
20:05     Gwiazdy tańczą na lodzie 
 - widowisko rozrywkowe
22:35     Roxanne 
 - komedia, USA `87
00:15     Program rozrywkowy
00:30     Panorama
00:50     Zimowi ludzie 
 - fi lm, USA `89
02:35     Dzięki Bogu już piątek! 
03:05     Zakończenie dnia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05.00     cruZer-Sport:ex
05.20     Gram.Tv
05.45     Muzyczne listy 
 – program muzyczny 
06.55     TV Market
07.30     Kasa Na Bank
  – program interaktywny
08.30     Beverly Hills 90210 
 – serial USA 
10.30     mała Czarna – talk show 
11.30     Idiotki nie idą do nieba 
 – serial meksykański
12.30     Lalola
  – serial komediowy
13.30     Gram.Tv
14.00     Dziewczyny fortuny 
15.00     Beverly Hills 90210
  – serial USA 
16.00     Być jak ona – reality show 
17.00     Jazda Figurowa – nowy program  
 Michała Figurskiego. 
18.00     Wielkie Happy Hour – informacyjny  
 program rozrywkowy
19.00     Kłamczuch –  program rozrywkowy
20.00     Włatcy Móch 
 – serial animowany 
20.30     Selekcja 2008 
 – survival show
21.05     Geneza – serial sensacyjny 
22.15     Kłamczuch – program rozrywkowy
23.20     Zapis pożądania 
 – fi lm USA
01.10     Selekcja 2008 – survival show
01.40     Lalola – serial komediowy
02.40     Wydarzenia, Sport, Pogoda   
03.20     Muzyczne listy 
 – program muzyczny 
04.10     Sztukateria – magazyn 
04.35     UB40 – live at Montreux (1) – koncert 

05:15     Wstawaj! Gramy!, odc.694
06:00     Żar młodości, odc.45
07:00     TV Market
07:15     Wielka Wygrana, odc.365
08:00     Dotyk anioła, odc.10
09:00     Ranking Gwiazd, odc.15
09:30     Ranking Gwiazd, odc.16
10:00     Rodzina zastępcza, odc.201
11:00     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.94
11:30     Na kocią łapę, odc.17
12:00     Serial
13:00     Fabryka gwiazd, odc.29
14:00     Pierwsza miłość, odc.780
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.95
15:15     Świat według Bundych
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja
16:30     Tylko miłość, odc.47
17:30     Fabryka gwiazd, odc.30
18:00     Pierwsza miłość, odc.781
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Na kocią łapę, odc.18
20:00     Fabryka Gwiazd Gala, odc.7
22:00     Studio Lotto
22:05     Koszmar minionego lata; USA,  
 1997; r. Jim Gillespie; w. Jen-
 nifer Love Hewitt, Sarah  
 Michelle Gellar, Phillippe Ryan,  
 Freddie Prinze Jr., Anne Heche  
 Horror. Czwórka lekkomyśl- 
 nych nastolatków wracając z  
 balu potrąca przechodnia. 
00:15     Kosiarz Umysłów 2: Ponad   
 cyberprzestrzenią; USA, 1995; r. 
 Farhad Mann; w. Patrick Bergin 

05:05     Uwaga!
05:25     Telesklep
06:25     Fabryka Gry
08:00     Na Wspólnej
 - serial
08:30     Dzień dobry TVN 
11:00     Republika malolatów
  - serial, USA
12:05     Brzydula
12:35     Szymon Majewski Show 
 - talk show 
13:35     W-11 Wydział Śledczy 
 - serial
14:15     Detektywi 
14:45     Agenci NCIS 
 - serial sensacyjny
15:45     Rozmowy w toku
16:55     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
17:55     Brzydula
18:25     Detektywi 
 - serial
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:50     Uwaga! 
20:00     Podwójne ryzyko - fi lm sensacyjny,  
 Niemcy `99
 Mąż i żona udają się na  
 wyprawę żeglarską na własnym 
 jachcie. W środku nocy żona 
 stwierdza, że męża nie   
 ma na pokładzie, są za to ślady  
 krwi i domniemane narzędzie 
 zbrodni. Pojawia się straż  
 graniczna, żona zostaje   
 oskarżona o morderstwo.
22:10     Matrix Rewolucje 
 - fi lm S-F, USA `03
00:45     Kuba Wojewódzki
01:45     Uwaga!
02:05     Wrzuć na luz

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

REKLAMA
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ARKOWCY CO WY ROBICIE? 
Tak w drugiej połowie meczu pomiędzy Arką Polnordem Gdynia a Po-
lonia Bytom skandowali gdyńscy kibice. W meczu przyjaźni niespo-
dziewanie Arka przegrała z Polonią Bytom 3:1. 

Dla drużyny trenera Czesława 
Michniewicza była to czwarta 
porażka z rzędu. W pierwszej po-
łowie meczu wyraźną przewagę 
posiadała Arka. Już w 10 min gry 
jedenastkę na bramkę dla gospo-
darzy zamienił Dariusz Żuraw. 
Do końca pierwszej odsłony spo-
tkania Arka powinna prowadzić 
3:0. W 24 min główkę Andersona 
bez problemu obronił Pestkovic, 
a w 38 min Marcin Wachowicz 
mógł podwyższyć wynik tego 
spotkania. Drugą połowę meczu 
Polonia rozpoczęła od bramki w 
47 min a  po upływie następnych 
7 min Polonia prowadziła. Boha-
terem drużyny przyjezdnej został 
niechciany w Gdyni Grzegorz 
Podstawek, strzelec 2 pierwszych 
bramek dla zespołu z Bytomia. 
- W drugiej połowie zaczęliśmy 

grać to, co chcieliśmy i cieszymy 
się, że przyniosło nam to korzyść 
w postaci trzech punktów – po-
wiedział strzelec dwóch bramek 
dla Polonii, Grzegorz Podstawek
W 62 min po golu Owczarka było 
już po meczu. Polonia prowadzi-
ła 3:1 i kontrolowała przebieg 
spotkania. W doliczonym czasie 
gry Arka próbowała doprowadzić 
do remisu, najpierw Krzysztof 
Przytuła a następnie Damian Na-
wrocik zmarnowali doskonałe 
sytuacje. 
- Przyjeżdża lider i skala jest inna 
niż z Polonią Bytom, tu przyjeż-
dża zespół, który będzie walczył 
o mistrzostwa. My jesteśmy ze-
społem który ma inne cele. Potra-
fi liśmy wygrać z Lechem i wie-
rzę w to, że uda mi się przekonać 
zawodników do tego, żeby oni 

również wierzyli, że po ciężkim 
boju można wygrać z Polonią 
Warszawa – powiedzał Czesław 
Michniewicz, trener Arki.
Arka Gdynia - Polonia Bytom 
1:3 (1:0) 
Bramki: 1:0 Żuraw (10 karny), 
1:1 Podstawek (47), 1:2 Podsta-
wek (54), 1:3 Owczarek (62). 
Arka: Witkowski - Sokołowski 
Ż, Żuraw, Łabędzki (59 Nawro-
cik), Anderson - Ulanowski Ż 
- Karwan (34 Wachowicz), Ława 
Ż (56. Bułka), Przytuła, Pietroń 
- Niciński. 
Polonia: Pesković - Hricko Ż, 
Owczarek Ż, Klepczyński Ż, Ko-
morowski - Trzeciak, Przybylski 
Ż, Bazik , Jaromin Ż (73 Soko-
lenko) - Podstawek (83 Dziółka), 
Zabłocki (86 Grzyb).

(PiR)

31 października Arka o 17:30 zagra w Gdyni z Polonią Warszawa.
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06:10     Złotopolscy - telenowela
07:00     EUROexpress - magazyn
07:25     Przystanek praca
07:40     Dwójka Dzieciom - serial animowany
08:00     Pytanie na śniadanie
10:20     M jak miłość - serial 
11:10     Codzienna 2 m. 3 - serial komediowy 
11:40     Harry i Hendersonowie 
 - serial komediowy
12:05     Anna Dymna - spotkajmy się
12:30     Znaki czasu - magazyn
13:00     Gwiazdy tańczą na lodzie 
 - widowisko rozrywkowe
14:50     Dla niesłyszących - Na dobre i na złe
15:50     Fort Boyard - reality show
16:50     Bulionerzy 
17:20     Sierociniec dla orangutanów 
 - cykl dokumentalny
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:05     Koło fortuny - teleturniej
19:35     Na wyłączność - wywiad
20:00     Barwy szczęścia - serial obyczajowy
20:35     M jak miłość - serial 
21:30     Kulisy serialu „M jak miłość”
21:40     Tomasz Lis na żywo - talk-show
22:45     Kryminalne zagadki Las Vegas
  - serial sensacyjny 
00:30     Panorama
00:50     Stanisław Lem 
 - fi lm dokumentalny
01:35     Pejzaż Horyzontalny 
 - koncert piosenek
02:30     Zakończenie programu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05.10     Wielkie Happy Hour – informacyjny  
 program rozrywkowy
05.50     Muzyczne listy – program muzyczny
07.05     TV Market
07.40     Kasa Na Bank 
 – program interaktywny
08.40     Saint Tropez – serial Francja
10.55     Być jak ona 
11.25     Skrzydła – serial komediowy 
12.25     Lalola – serial komediowy 
13.30     V-max – magazyn motoryzacyjny 
14.00     Dziewczyny fortuny 
15.00     Beverly Hills 90210 – serial USA 
16.00     Idiotki nie idą do nieba 
 – serial meksykański
17.00     mała Czarna – talk show
18.00     Idiotki nie idą do nieba 
 – serial meksykański
19.00     Happy Hour – informacyjny program  
 rozrywkowy
20.00     Istne Szalenstwo 
 – program rozrywkowy
21.00     Discovery “Pogromcy mitów”
  - fi lm dokumentalny 
22.05     Galileo 
 – program popularno-naukowy  
23.05     Jazda Figurowa – nowy program  
 Michała Figurskiego. 
00.05     Happy Hour – informacyjny program  
 rozrywkowy
01.05     mała Czarna – talk show 
02.05     Lalola – serial komediowy 
03.05     Wydarzenia, Sport, Pogoda
03.40     Muzyczne listy – program muzyczny

 
 
         
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05:05     Uwaga!
05:25     Telesklep
06:25     Fabryka Gry
08:00     Taniec z gwiazdami - kulisy 
08:30     Dzień dobry TVN 
11:00     Pascal: po prostu gotuj 
11:30     Nigella ekspresowo
12:05     Brzydula
12:35     Taniec z gwiazdami 
14:15     Telesklep
14:45     Agenci NCIS - serial sensacyjny
15:45     Rozmowy w toku 
16:55     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
17:55     Brzydula
18:25     Detektywi 
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:50     Uwaga!
20:05     Na Wspólnej 
20:45     W-11 Wydział Śledczy 
 - serial
21:30     Szymon Majewski Show 
22:35     Teraz my!
23:20     Tischner - życie w opowieściach
 „Historia fi lozofi i po góralsku”  
 ks. Tischnera to pełna ciepła  
 i humoru pochwała myślenia,  
 wolności i radości życia. 
00:20     Nie z tego świata -
  serial S-F, USA
01:20     Wydanie drugie poprawione
01:50     Co za tydzień 
02:15     Uwaga! 
02:35     Wrzuć na luz
03:35     Telesklep

06:00     Kawa czy herbata?
08:00     Wiadomości
08:15     Kwadrans po ósmej
08:35     Sekretny świat misia...
09:00     Budzik - pr. dla dzieci
09:30     Atlantis High - serial
10:00     Moda na sukces - serial
10:50     Wielki świat małych  
 odkrywców - magazyn
11:05     Indeks ‘68 - koncert 
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes - magazyn
12:20     W kolejce po euro - cykl
12:35     Plebania - telenowela
13:05     Klan - telenowela TVP
13:30     Faceci do wzięcia - serial
14:00     Zwierzęta świata - dok.
14:30     Errata do biografi i
15:00     Wiadomości, Pogoda
15:15     Jesteś tym, co jesz
15:40     Pora na doktora - magazyn
16:05     Moda na sukces - serial 
17:00     Teleexpress 
17:20     Celownik - magazyn
17:30     Klan - telenowela 
18:00     Jaka to melodia? 
18:25     Plebania - telenowela
18:55     300 % normy - telenowela
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości 
20:20     Teatr-Golgota Wrocławska
22:00     Wydział Zabójstw - serial
22:30     Świat według błazna - fi lm
23:10     Armia wilków - horror, 2002

07:00     Transmisja Mszy Świętej
08:00     Wiadomości
08:15     Zaczarowane baletki 
 - fi lm, `07
09:45     Ziarno - magazyn;
10:15     Siódme niebo - serial, USA 
11:05     Stawka większa niż życie  
 - serial 
12:05     Koncert, jakiego nie  
 będzie...
13:00     Wiadomości
13:10     Piosenki Jonasza Kofty 
 - koncert
13:40     Niepokonany Seabiscuit 
 - fi lm, USA `03
16:05     Moda na sukces - serial
17:00     Teleexpress 
17:20     Miłość z marzeń - dramat
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości
20:05     Zielona mila 
 - fi lm psych.,  
 USA `99 Film  
 psychologiczny.  
 Strażnik więzienny  
 wspomina swe  
 przeżycia z czasów,  
 gdy pracował w  
 zakładzie karnym na  
 południu Stanów  
 Zjednoczonych.  
 Kontrolował wtedy  
 sekcję budynku,  
 w której przebywali  
 mordercy skazani na  
 karę śmierci.
23:15     Dotyk przeznaczenia 
 - dramat, USA `00
01:05     Ogień 

06:45     Kadra 2012 - magazyn
07:00     Transmisja Mszy Świętej 
08:00     Domisie - pr. dla dzieci
08:25     Klub przyjaciół Myszki  
 Miki
08:55     Teleranek - magazyn 
09:25     Wszystkie psy idą do Nieba  
 - fi lm animowany
10:50     Hannah Montana - serial 
11:20     Tydzień - magazyn
11:55     Między ziemią a niebem 
 - magazyn
12:00     Anioł Pański
12:15     Między ziemią a niebem 
 - magazyn
13:00     Wiadomości
13:10     Świry - serial kryminalny
13:55     Winnetou 
 - serial przygodowy 
15:45     BBC w Jedynce - serial  
 dokumentalny
17:00     Teleexpress 
17:20     Mój pierwszy ślub
  - komedia romantyczna,  
 Kanada `04
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości
20:15     Seks, kasa i kłopoty 
 - serial obyczajowy
21:05     Ranczo - serial obyczajowy
23:05     Smażone zielone pomidory 
 - fi lm, USA `91
01:15     Porozmawiaj z nią - dramat
03:05     Wokół wielkiej sceny
03:35     Zakończenie dnia

05:35     Dla niesłyszących - Echa Panoramy
06:05     Plecak pełen przygód - serial, Polska
06:30     Spróbujmy razem - mag. dla   
 niepełnosprawnych
07:00     Magazyn Ligi Mistrzów
07:25     Poezja łączy ludzi 
 - Wisława Szymborska
07:35     M jak miłość - serial
08:25     Barwy szczęścia 
 - serial obyczajowy
09:25     Na dobre i na złe - serial
10:20     Tom i Huck - fi lm, USA `95
11:55     Stambuł
 - fi lm przygodowy, USA `57
13:25     Cmentarze świata 
 - serial dokumentalny
14:00     Familiada - teleturniej
14:30     Złotopolscy - telenowela 
14:55     Czas honoru - felieton
15:00     E. T. - fi lm S-F, USA `82
17:05     Pejzaż bez Ciebie 
 - koncert
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:05     Pejzaż bez Ciebie 
 - widowisko muzyczne
20:05     U Pana Boga w ogródku
 - serial komediowy 
20:45     Pejzaż bez Ciebie - widowisko
21:20     Arsene Lupin
  - fi lm sensacyjny, Francja `04
23:25     Słowo na niedzielę
23:35     Rzym - serial 
00:30     Panorama
00:50     Historia Roxanne 
 - dramat, USA `89
02:25     Na własne ryzyko 
 - fi lm, USA `97
03:55     Zakończenie dnia

05:30     Dla niesłyszących
  - Słowo na niedzielę
05:35     Dla niesłyszących - Radio Romans
06:00     Złotopolscy - telenowela
07:00     Cmentarze świata 
 - serial dokumentalny
07:30     M jak miłość - serial 
08:25     Barwy szczęścia - serial obyczajowy
09:25     Cmentarze świata 
 - serial dokumentalny 
10:00     Wojciech Cejrowski - cykl reportaży
10:35     Rodzinne oglądanie
  - fi lm dokumentalny
11:40     Makłowicz w podróży 
 - mag. kulinarny
12:15     Vera Cruz - western, USA `54
14:00     Familiada - teleturniej
14:30     Złotopolscy - telenowela
15:05     Szansa na Sukces - Wspomnienie
16:10     Na dobre i na złe - serial
17:05     Brzydula Betty - serial komediowy
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:05     Tak to leciało! - teleturniej
20:05     Czas honoru - serial 
21:00     Lot skazańców - dramat, USA `97
22:50     Magazyn Ekstraklasy
23:40     EUROexpress - magazyn
23:50     Msza za ojczyznę 
 - fi lm dokumentalny
00:30     Panorama
00:50     W. A. Mozart - Requiem - koncert
02:00     Epicentrum 
 - fi lm fabularny, USA `02
03:35     Zakończenie dnia

05.35     Dekoratornia – magazyn
05.55     cruZer Sport:eX
06.25     Neverending Story, (1) – baśń 
 fi lmowa Kanada/Niemcy, 2001
08.20     Nieposkromiona Australia 
 – serial dokumentalny   
08.55     Neverending Story, (2) – baśń 
 fi lmowa Kanada/Niemcy, 2001  
11.00     Galileo
  – program popularno-naukowy 
12.00     Kinomaniak – magazyn fi lmowy
12.30     Dekoratornia – magazyn 
13.00     Wielkie Happy Hour – informacyjny  
 program rozrywkowy
13.55     Być jak ona
14.25     Cały ten zgiełk – fi lm USA Bob  
 Fosse; wyst: Ann Reinking, Lange  
 Jessica, Leland Palmer
17.00     Kłamczuch – program rozrywkowy
18.00     Istne Szalenstwo
  – program rozrywkowy
19.00     Galileo 
 – program popularno-naukowy 
20.00     Włatcy Móch – serial animowany 
20.30     Moja macocha jest kosmitką – ko 
 media sci-fi  USA, 1988; reż.  
 Richard Benjamin
22.45     Jazda Figurowa – nowy program  
 Michała Figurskiego. 
23.45     Pakt z diabłem – horror Wielka Bry- 
 tania/Kanada, 2001; reż. Allan A. 
 Goldstein; wyst. Malcolm McDo- 
 well, Erickson Ethan, Sanchez  
 Victoria, Ron Lea, Nitsch Jennifer
01.40     Skrzydła – serial komediowy  

05.35     Sztukateria – magazyn 
06.00     Kinomaniak – magazyn fi lmowy 
06.30     VIP – magazyn kulturalny 
07.00     V-max – magazyn motoryzacyjny 
07.30     Gram.Tv 
08.00     Beverly Hills 90210 – serial USA 
09.00     Neverending Story, (1) – baśń  
 fi lmowa Kanada/Niemcy, 2001 
11.00     Galileo–program popularno-naukowy 
12.00     Gram.Tv
12.30     V-max – magazyn motoryzacyjny 
13.00     VIP – magazyn kulturalny
13.30     cruZer-Sport:eX
14.00     mała Czarna – talk show
14.50     Neverending Story, (2) – baśń 
 fi lmowa Kanada/Niemcy, 2001
16.55     Kłamczuch –  program rozrywkowy
17.55     Discovery “Pogromcy mitów”
  - fi lm dokumentalny USA, 2005r.
19.00     Galileo – program popularno- 
 naukowy 
20.00     Stalowe Magnolie – dramat USA,  
 1989; reż. Herbert Ross; wyst.  
 MacLaine Shirley, Dukakis  
 Olimpia, Dolly Parton, Field  
 Sally, Hannah Deryl, Julia  
 Roberts 
22.30     Istne Szalenstwo 
 - program rozrywkowy
23.30     Nocne plemię – horror USA, 1990;  
 reż. Clive Barker; wyst. Craig  
 Sheffer, Anne Bobby
01.40     Skrzydła – serial komediowy
02.10     Pakt z diabłem – horror Wielka Bryta- 
 nia/Kanada, 2001; reż. Allan A. 
 Goldstein; wyst. Malcolm  
 McDowell, Erickson Ethan
03.45     UB40 – live at Montreux – koncert  
04.45     Wydarzenia 

05:30     Wstawaj! Gramy!, odc.695
06:15     Kapitan Flamingo, odc.9
06:40     Yin! Yang! Yo!, odc.8
07:10     Action Man A.T.O.M., odc.1
07:35     Action Man A.T.O.M., odc.2
08:05     Hugo, odc.175
08:35     Franklin i skarb jeziora
10:15     102 dalmatyńczyki; USA, 2000; r.  
 Kevin Lima; w. Glenn Close, 
 Alice Evans, Ben Crompton,  
 Eric Idle, Gérard Depardieu, Ioan  
 Gruffudd, Tim McInnerny 
 Komedia familijna. “102   
 Dalmatyńczyki” to pełna humoru 
 i niesamowitych gagów  
 świetna kontynuacja przebojowej  
 komedii “101 Dalmatyńczyków”. 
12:20     Ostatnie wakacje; USA, 2006;  
 r. Wayne Wang; w. Queen Latifah,  
 Alicia Witt, Gérard Depardieu,  
 Giancarlo Esposito, Timothy  
 Hutton, LL Cool J Premiera.
14:40     Za wcześnie umierać; USA, 1991; r.  
 Joel Schumacher; w. Julia Roberts
17:00     AGENTKI, odc.5
18:00     Formuła 1 - Kwalifi kacje - GP  
 Brazylii
19:15     Wydarzenia
19:40     Sport
19:45     Pogoda 
20:00     Przyczajony tygrys, ukryty smok; 
 Hong Kong/USA, 2000; r.  
 Ang Lee; w. Yun-Fat Chow,  
 Chen Chang
22:00     Studio Lotto
22:45     Spacer w chmurach; USA, 1995; r.  
 Alfonso Arau; w. Keanu Reeves,  
 Anthony Quinn, Aitana Sanchez
00:50     Oczy ognia; USA, 1983

05:30     Wstawaj! Gramy!, odc.696
06:15     Szalony Jack, pirat, odc.4
06:45     Power Rangers, odc.27
07:15     Power Rangers, odc.28
07:45     Spongebob Kanciastoporty; USA,  
 2004; r. Stephen Hillenburg
09:35     Rodzina zastępcza, odc.297
10:35     Superdzieciaki.Geniusze w pieluchach  
 2; Niemcy/Wielka Brytania/USA
12:20     Zaklęta w sokoła; USA, 1985; r. 
 Richard Donner; w. Matthew  
 Broderick, Michelle Pfeiffer,  
 Rutger Hauer, John Woo,  
 Leo McKern Baśń fantasy.  
 Pospolity złodziejaszek Phillipe  
 Gaston (Broderick) ucieka z  
 więzienia. Ścigany przez 
 rycerzy biskupa zostaje  
 uratowany przez tajemniczego  
 rycerza (Hauer) odzianego w  
 czarny strój z sokołem na  
 ramieniu. W nocy rycerz znika,  
 a pojawia się piękna kobieta.
14:55     Kuloodporny; USA, 2003; 
 r. Paul Hunter
17:00     Wydarzenia
17:30     Sport
17:35     Pogoda
17:45     Studio F1 - GP Brazylii
18:00     Formuła 1 - GP Brazylii
20:00     Studio F1
20:30     Skazany na śmierć, odc.53
21:30     CSI: Kryminalne zagadki Miami
22:00     Studio Lotto
22:35     Kości, odc.33

05:35     Uwaga!
05:55     Telesklep
08:00     Turbo Ring
08:30     Dzień dobry TVN 
10:55     Pascal: po prostu gotuj 
11:30     Na Wspólnej 
13:20     Maverick - fi lm western, USA `94
 Akcja toczy się zarówno przy 
 stoliku pokera jak i w   
 kanionach Dzikiego Zachodu.  
 Celem wszystkich szulerów jest 
 `turniej pokerowy, w którym 
 do wygrania jest pół miliona  
 dolarów. Na udział w   
 mistrzostwach decyduje się: 
 Maverick - uroczy szuler  
 i romantyczny poszukiwacz  
 przygód, Annabelle -   
 atrakcyjna i sprytna   
 entuzjastka pokerowych  
 emocji i Zane Cooper - stróż  
 prawa o trochę dziwnych  
 zasadach. 
15:50     Córka prezydenta - fi lm komedia,  
 Wlk. Bryt. `04
18:00     Milionerzy 
19:00     Fakty, Sport, Pogoda 
19:45     Uwaga! 
20:00     Egzekutor - fi lm sensacyjny, USA 
 John Kruger to najlepszy  
 agent specjalny z elitarnej grupy  
 ofi cerów pracujących dla  
 Programu Ochrony Świadków.  
 Kiedy zawodzi wszystko i ni-  
 ema już nadziei, wtedy wkracza 
 do akcji Kruger. Ocala   
 świadków, niszcząc wszelkie  
 dowody ich istnienia. 
00:30     Rodzina w potrzasku - fi lm 

05:35     Uwaga!
05:55     Telesklep
08:00     Proste zycie - serial, USA
08:30     Dzień dobry TVN 
10:55     Kawa na ławę
11:45     Teraz albo nigdy
12:45     Agent Cody Banks - fi lm   
 przygodowy, Kanada `03
 James Bond dla dzieci.   
 Bohaterem obrazu jest Cody  
 Banks, agent rządowy, który  
 wchodzi w skład specjalnego  
 oddziału dziecięcego   
 przewidzianego do specjalnych  
 misji.
14:50     You can dance - Po prostu tańcz!
16:30     Co za tydzień 
17:00     Superniania 
18:00     Milionerzy 
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:45     Uwaga! 
20:00     Taniec z gwiazdami 
21:50     Teraz albo nigdy
22:55     Taniec z gwiazdami - kulisy 
23:25     Tischner - życie w opowieściach
00:25     Szalony Jackson - fi lm sensacyjny,  
 USA `88. Jerycho Jackson,  
 zwany Action, jest sierżantem  
 policji w Detroit. Seria  
 morderstw na drobnych  
 biznesmenach doprowadza go  
 do powtórnej konfrontacji  
 z Dellaplane, pozbawionym  
 skrupułów fabrykantem  
 samochodów. 

05:15     Wstawaj! Gramy!, odc.697
06:00     Żar młodości, odc.46
07:00     TV Market
07:15     Wielka Wygrana, odc.366
08:00     Dotyk anioła, odc.11
09:00     Miodowe Lata, odc.102
09:50     Rodzina zastępcza, odc.202
10:50     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.95
11:30     Samo życie, odc.1158
11:50     Nowe przygody Tequili i Bonettiego,  
 odc.1
13:00     Fabryka gwiazd, odc.30
14:00     Pierwsza miłość, odc.781
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.96
15:15     Świat według Bundych, odc.230
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja
16:40     Miodowe Lata, odc.103
17:30     Fabryka gwiazd, odc.31
18:00     Pierwsza miłość, odc.782
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1159
20:00     Dzień niepodległości; USA, 1996; 
 r. Roland Emmerich
22:00     Studio Lotto
23:15     Snajper 3; USA, 2004; r. P.J. Pesce; 
 w. Tom Berenger, 
01:10     Fala zbrodni, odc.51
02:00     Rajska plaża

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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W nieco okrojonym skła-
dzie wystąpił Gryf Orlex 
Wejherowo w sobotnim 
spotkaniu. Maciej Pliński 

pauzuje za czerwoną kart-
kę, jaka otrzymał w me-
czu z Lechią II Gdańsk, 
Paweł Politowski nie za-

grał z powodu żółtych kar-
tek, a Maciej Szymański 
nadal leczy kontuzję ręki. 
Mimo to, gryfi ci zdobyli 

kolejne, jakże ważne trzy 
punkty.  Kibice zgroma-
dzeni na Wzgórzu Wolno-
ści byli świadkami intere-

NIE MA MOCNYCH NA GRYFA
sującego spotkania. Choć 
do przerwy było już 3:0 to 
i jedna, jak i druga drużyna 
konstruowała akcje ofen-
sywne. Pierwszą bramkę 
podopieczni trenera Woj-
ciecha Waśka zdobyli w 22 
minucie, podanie Sławomi-
ra Kiełba perfekcyjnie wy-
korzystał Łukasz Król i w 
sytuacji sam na sam nie dał 
szans bramkarzowi Star-
tu. Dziesięć minut później 
było 2:0. W ogromnym za-
mieszaniu w polu karnym 
zimną krew zachował Łu-
kasz Król i wpakował od-
bijającą się piłkę od po-
przeczki do siatki bram-
ki. Należy zaznaczyć, że ta 
bramka Króla to już trzyna-
sta na jego koncie. „ Cie-
szę się ze zdobycia dwóch 
bramek w dzisiejszym me-
czu, jednak mogło by być 
ich więcej. Strzelam tyle 
bramek, tylko i wyłącznie 
dlatego, że koledzy z dru-
żyny mi w tym pomagają. 
Bardzo dobrze współpra-
cuje mi się na boisku z Łu-
kaszem Kozłowskim, któ-
ry wypracowuje mi wiele 
podbramkowych sytuacji. 
Ja tylko strzelam.” Mówił 

po meczu król strzelców IV 
ligi. W 39 minucie z kontr-
atakiem wyszli gospoda-
rze, Król zauważając świet-
nie wychodzącego Krzysz-
tofa Czarnockiego podał 
mu piłkę, a ten znajdując 
się w sytuacji sam na sam 
z bramkarzem podwyższył 
wynik na 3:0. Wydawało 
się, że w drugiej odsłonie 
spotkania zobaczymy jesz-
cze kilka bramek, jednak 
nie. Taki wynik utrzymał 
się do końca meczu. W dru-
gich 45 minutach byliśmy 
świadkami mnóstwa groź-
nych sytuacji. Zespół Star-
tu Mrzezino póki miał siły 
to nie odpuszczał swojemu 
rywali, chcąc poprawić wy-
nik. Jednak to zdecydowa-
nie gospodarze byli lepsi i 
to oni zgarnęli trzy punkty. 
Gryf Orlex Wejherowo wy-
stąpił w składzie: 
M. Szlaga – K. Jezierski, 
J. Przybylski, W. Klem-
czyk, P. Tusk, K. Czarnoc-
ki, J. Banaszak (K. Wicki 
62’), S. Kiełb, J. Felisiak, 
Ł. Król (M. Filispki 73’), 
Ł. Kozłowski (J. Rompca 
69’)   

Łukasz Nowaczyk

13 kolejka spotkań IV ligi już za nami. Gryf Orlex Wejherowo w sobotnie popołudnie podejmował na 
własnym obiekcie na Wzgórzu Wolności zespół z pobliskiej miejscowości Start Mrzezino. I tym razem 
lepsi byli gospodarze zdobywając siódme zwycięstwo z rzędu! Gryfi ci pokonali drużynę przyjezdną 
3:0, do przerwy prowadząc 3:0. Mimo wyniku zespół Startu pozostawił po sobie dobre wrażenie, 
natomiast podopieczni trenera Wojciecha Waśka zagrali rewelacyjnie i w kolejnym meczu nie stracili 
bramki. Gole zdobyli: Łukasz Król (22’ i 32’) oraz Krzysztof Czarnocki (39’). 

Trener 
Wojciech Wasiek 
po meczu: 

Początek meczu był tro-
szeczkę nerwowy, mój ze-
spół wyszedł na boisko 
nieco rozkojarzony, ale na 

szczęście nie skończyło się 
to utratą bramki. Patrząc na 
przebieg meczu przez całe 
90 minut to widać było, 
że jesteśmy zespołem lep-
szym, bardziej poukłada-
nym i lepiej zorganizowa-
nym. Drużyna Startu póki 
miała siły to walczyła i po-

kazała się, jako dobry ze-
spół. Jak już wspomniałem 
byliśmy lepszym zespo-
łem, a to za sprawą tego, 
że mieliśmy dwa mocne 
argumenty w przodu w po-
staci Łukasza Króla i Łu-
kasza Kozłowskiego. Ten 
duet dobrze się rozumie i 

współpracuje ze sobą. Bar-
dzo cieszy mnie również 
fakt, że to kolejny mecz z 
rzędu, w którym nie traci-
my bramki. Gra defensyw-
na powoli zaczyna nabie-
rać takiego kształtu, jakie-
go oczekuje. Zagraliśmy w 
nieco okrojonym składzie, 

ale zmiennicy zagrali dziś 
świetnie. Bardzo podo-
bał mi się występ Jarosła-
wa Felisiaka, który powoli 
staję mocnym rywalem dla 
Macieja Szymańskiego. 
Inni zmiennicy również re-
walacyjnie wkomponowali 
się w grę zespołu. 
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05:05     Uwaga!
05:25     Telesklep
06:25     Fabryka Gry
08:00     Na Wspólnej 
08:30     Dzień dobry TVN 
11:00     Proste zycie - serial, USA
12:05     Brzydula
12:35     Superniania 
13:35     W-11 Wydział Śledczy 
14:15     Telesklep
14:45     Agenci NCIS - serial sensacyjny
15:45     Rozmowy w toku 
16:55     Sąd rodzinny
17:55     Brzydula
18:25     Detektywi
19:00     Fakty 
19:30     Sport 
19:40     Pogoda
19:50     Uwaga!
20:05     Na Wspólnej 
20:45     W-11 Wydział Śledczy 
21:30     Lepiej późno niż później - fi lm  
 komedia, USA `03
 Keanu Reeves gra młodego  
 doktora opiekującego się  
 Harrym Langerem (Jack Ni
 cholson). Przeszedł on zawał  
 serca w domu matki swojej  
 młodej dziewczyny. Podczas  
 kuracji Harry zakochuje się w  
 jej mamie. 
00:05     Twarzą w twarz 
01:05     Multikino 
01:30     Uwaga! 

06:00     Złotopolscy - telenowela
06:55     Telezakupy
07:10     Niezwykły świat natury
07:40     Pomocnik św. Mikołaja - serial anim.
08:00     Pytanie na śniadanie
10:15     M jak miłość - serial
11:10     Święta wojna - serial
11:45     Rezerwat namiętności - serial
12:45     Koło fortuny - teleturniej
13:15     Jean-Michel Cousteau 
 - serial dokumentalny
14:20     Everwood - serial obyczajowy
15:05     Kabaret Ani Mru Mru 
15:15     Dla niesłyszących - Pogoda na piątek
16:10     Gwiazdy Festiwalu Kabaretu 
 w Koszalinie
17:30     Nie ma to jak hotel - serial komediowy
18:00     Puchar UEFA - Lech Poznań 
 - AS Nancy 
18:15     Puchar UEFA - Lech Poznań
 - AS Nancy 
 w przerwie, ok. 19.05 - Panorama
20:10     Barwy szczęścia - serial obyczajowy 
20:45     Trzeci Ofi cer - serial sensacyjny 
21:45     Dr House - serial obyczajowy
22:40     Warto rozmawiać
23:35     Magazyn kryminalny 997 
24:00     Grzechy po polsku 
 - program Kamili Dreckiej
00:30     Panorama
00:45     Czy świat oszalał? 
 - fi lm dokumentalny
02:35     Europa da się lubić
03:25     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     29. Lidzbarskie Wieczory  
 Humoru i Satyry 
11:20     Celownik
12:00     Wiadomości
12:20     Europa bez miedzy
12:40     Plebania - telenowela
13:05     Klan - telenowela 
13:35     Jaka to melodia?
14:00     Wyprawa do Amazonii 
14:30     My Wy Oni - magazyn
15:00     Wiadomości, Pogoda
15:15     Pomysł na mieszkanie - cykl
15:40     Kuchnia z Okrasą - mag. 
16:05     Moda na sukces - serial
17:00     Teleexpress 
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     Terminator: Kroniki Sary  
 Connor - serial 
21:10     Londyńczycy - serial 
22:05     Sprawa dla reportera
22:35     Kulisy serialu Londyńczycy

06:00     Kawa czy herbata?
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 komediowy
11:20     Celownik - magazyn
11:30     W-skersi 
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes- magazyn
12:25     Tak jak w Unii
12:40     Plebania - telenowela
13:05     Klan - telenowela 
13:30     Jaka to melodia? 
14:10     Podróżnik
14:30     Ktokolwiek widział, 
 ktokolwiek wie...
15:00     Wiadomości, Pogoda
15:15     Bądź modna - cykl dok.
16:05     Moda na sukces - serial
17:00     Teleexpress
17:20     Celownik - magazyn
17:30     Klan - telenowela 
18:00     Jaka to melodia? 
18:30     Plebania - telenowela
18:55     300 % normy - telenowela
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości 
20:20     Śmiertelne przewinienie 
 - thriller, USA `07
22:00     Wydział Zabójstw - serial
22:30     Misja specjalna 
 - magazyn śledczy
23:05     Z krwi i ciała mego 
 - fi lm dokumentalny 
00:35     Instynktowna decyzja 

 

06:10     Złotopolscy - telenowela
07:00     Telezakupy
07:20     Akcja burzenia cerkwi 
 - fi lm dokumentalny
07:40     Pomocnik św. Mikołaja 
 - serial animowany 
08:00     Pytanie na śniadanie
10:15     M jak miłość - serial
11:10     Codzienna 2 m. 3 - serial komediowy
11:40     Rezerwat namiętności - serial
12:40     Harry i Hendersonowie - serial
13:10     Dobre duchy gór 
 - fi lm dokumentalny 
14:10     Everwood - serial obyczajowy
15:05     Dla niesłyszących 
 - M jak miłość
16:05     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     Magazyn Kocham Kino
20:05     Barwy szczęścia 
 - serial obyczajowy
20:40     M jak miłość - serial
21:35     Kulisy serialu „M jak miłość”
21:45     Magazyn Ekspresu Reporterów
22:50     Liga Mistrzów 
 - skróty
23:35     Czy świat oszalał? 
 - fi lm dokumentalny 
00:30     Panorama
00:50     Dziecko innej kobiety
  - fi lm obyczajowy, USA `82
02:25     Zakończenie programu

06:00     Kawa czy herbata?
08:00     Wiadomości
08:15     Kwadrans po ósmej
08:35     Strażak Sam - serial 
08:55     Świnka Peppa - serial 
09:05     Domisie - pr. dla dzieci
09:35     Zagubieni z Lotu 29 odc.8 
10:00     Moda na sukces -serial
10:50     44. Studencki Festiwal  
 Piosenki 
11:25     Celownik
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes - magazyn
12:20     Siła z natury - magazyn
12:40     Plebania - telenowela
13:05     Klan - telenowela
13:35     Jaka to melodia? 
14:00     Atom - serial dokumentalny
14:30     Raj - magazyn
15:00     Wiadomości, Pogoda
15:15     Ogród z duszą - cykl dok.
15:40     Między mamami - magazyn
16:05     Moda na sukces - serial
17:00     Teleexpress
17:20     Celownik - magazyn
17:30     Klan - telenowela 
18:00     Jaka to melodia?
18:25     Plebania - telenowela
18:55     300 % normy - teleturniej
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości 
20:20     Księga Rut - dramat, USA 
22:00     Wydział Zabójstw - serial
22:30     Bronisław Wildstein
23:30     Henryk VIII - fi lm 

06:00     Złotopolscy - telenowela
06:50     Telezakupy
07:10     Niezłomni - cykl reportaży
07:15     Znaki czasu - magazyn
07:40     Pomocnik św. Mikołaja - serial anim.
08:00     Pytanie na śniadanie 
10:15     M jak miłość - serial 
11:10     Święta wojna - serial komediowy 
11:45     Rezerwat namiętności - serial 
12:45     Koło fortuny - teleturniej
13:20     Austin Stevens - serial dok.
14:15     Everwood 
 - serial obyczajowy
15:10     Dla niesłyszących - M jak miłość 
16:10     Pejzaż bez Ciebie - widowisko muz.
17:00     Bulionerzy - serial
17:30     Nie ma to jak hotel 
 - serial komediowy
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:05     Jeden z dziesięciu 
 - teleturniej
19:30     Wideoteka dorosłego człowieka
20:05     Barwy szczęścia 
 - serial obyczajowy 
20:30     Sport - LM - studio
20:45     Sport - mecz LM 
22:50     Liga Mistrzów - skróty
23:30     Kleeberg odszedł... kleeberczycy  
 zostali - fi lm dokumentalny
00:30     Panorama
00:50     Sekcja Alfa - fi lm, USA 1998
02:25     Smaczne Go! 
 - mag. kulinarny
03:10     Zakończenie dnia

04.55     Saint Tropez
05.45     Muzyczne listy – program muzyczny
06.55     TV Market
07.30     Kasa Na Bank 
 – program interaktywny
08.30     Beverly Hills 90210 – serial USA 
09.30     Idiotki nie idą do nieba – serial
10.30     mała Czarna – talk show
11.30     Idiotki nie idą do nieba – serial
12.30     Happy Hour – informacyjny
 program rozrywkowy
13.30     cruZer Sport:eX
14.00     Dziewczyny fortuny
15.00     Beverly Hills 90210 – serial USA 
16.00     Idiotki nie idą do nieba 
 – serial meksykański
17.00     mała czarna – nowe odcinki 
18.00     Idiotki nie idą do nieba 
 – serial meksykański
19.00     Happy Hour – informacyjny program  
 rozrywkowy
20.00     Titanic (cz.1) – fi lm katastrofi cznyKa- 
 nada/USA 1996; reż. Robert  
 Lieberman; wyst. Catherine Zeta  
 Jones, Eva Marie Saint, George  
 C. Scott, Marilu Henner, Mike  
 Doyle, Peter Gallagher, Roger  
 Rees, Tim Curry
21.55     Miłość, prozak oraz inne dziwne  
 rzeczy – komedia Hiszpania  
 2001; reż. Miguel Santesmases;  
 wyst. Pilar Punzano, Rosa  
 Mariscal, Silvia Marsó, Guill- 
 aume Depardieu, Guillermo  
 Toledo, Marta Belenguer, Nan- 
 cho Novo
00.05     Happy Hour – informacyjny program  
 rozrywkowy
01.05     mała Czarna – talk show

04.55     Saint Tropez
05.45     Muzyczne listy – program muzyczny
06.55     TV Market
07.30     Kasa Na Bank 
 – program interaktywny
08.30     Beverly Hills 90210 – serial USA 
09.30     Idiotki nie idą do nieba 
 – serial meksykański
10.30     mała Czarna – talk show
11.30     Idiotki nie idą do nieba 
 – serial meksykański
12.30     Happy Hour – informacyjny program  
 rozrywkowy
13.30     Kinomaniak – magazyn fi lmowy
14.00     Dziewczyny fortuny 
15.00     Beverly Hills 90210 – serial USA 
16.00     Idiotki nie idą do nieba 
 – serial meksykański
17.00     mała Czarna – nowe odcniki 
18.00     Idiotki nie idą do nieba 
 – serial meksykański
19.00     Happy Hour – informacyjny program  
 rozrywkowy
20.00     Titanic (cz.2) – fi lm katastrofi czny  
 Kanada/USA 1996; reż. Robert  
 Lieberman; wyst. Catherine Zeta  
 Jones, Eva Marie Saint
21.55     Prześladowca - thriller USA, 2001;  
 reż. John Dahl; wyst. Steve  
 Zahn, Paul Walker, Leelee  
 Sobieski, Jessica Bowman,  
 Stuart Stone
00.00     Rajdowe Mistrzostwa Świata 
 – Rajd Japonii
01.00     Happy Hour – informacyjny program 

05.00     V-max – magazyn motoryzacyjny 
05.20     Dekoratornia – magazyn
05.45     Muzyczne listy – program muzyczny
06.55     TV Market
07.30     Kasa Na Bank 
 – program interaktywny
08.30     Beverly Hills 90210 – serial USA 
09.30     Idiotki nie idą do nieba 
 – serial meksykański
10.30     mała Carna – talk show
11.30     Idiotki nie idą do nieba 
 – serial meksykański
12.30     Happy Hour – informacyjny program  
 rozrywkowy 
13.30     Dekoratornia – magazyn
14.00     Dziewczyny fortuny 
15.00     Beverly Hills 90210 
 – serial USA 1992
16.00     Idiotki nie idą do nieba 
 – serial meksykański
17.00     mała Czarna – talk show
18.00     Idiotki nie idą do nieba 
 – serial meksykański
19.00     Kłamczuch – program rozrywkowy
20.00     Ryzykanci – fi lm akcj USA 1997;  
 reż. Hark Tsui; wyst. Jean- 
 Claude Van Damme, Dennis  
 Rodman, Mickey Rourke, Paul  
 Freeman, Natacha Lindinger
22.00     Kłamczuch – program program  
 rozrywkowy
23.00     Geneza – serial sensacyjny 
00.20     mała Czarna – talk show
01.20     mała Czarna – talk show

05:15     Wstawaj! Gramy!, odc.698
06:00     Żar młodości, odc.47
07:00     TV Market
07:15     Wielka Wygrana, odc.367
08:00     Dotyk anioła, odc.12
09:00     Miodowe Lata, odc.103
09:50     Rodzina zastępcza, odc.203
10:50     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.96
11:20     Samo życie, odc.1159
11:50     Nowe przygody Tequili i Bonettiego,  
 odc.2
13:00     Fabryka gwiazd, odc.31
14:00     Pierwsza miłość, odc.782
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.97
15:15     Świat według Bundych, odc.231
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja
16:40     Miodowe Lata, odc.104
17:30     Fabryka gwiazd, odc.32
18:00     Pierwsza miłość, odc.783
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1160
20:00     Speed - niebezpieczna szybkość;  
 USA, 1994; r. Jan De Bont; w.  
 Keanu Reeves, Alan Ruck, San- 
 dra Bullock, Dennis Hopper,  
 Jeff Daniels, Joe Morton 
22:00     Studio Lotto
22:40     Nikomu ani słowa; Jennifer Esposito,  
 Sean Bean, Brittany Murphy,  
 Skye McCole Bartusiak, Guy  
 Torry. Thriller kryminalny
01:05     Fala zbrodni, odc.52
02:00     Rajska plaża

05:15     Wstawaj! Gramy!, odc.699
06:00     Żar młodości, odc.48
07:00     TV Market
07:15     Wielka Wygrana, odc.368
08:00     Dotyk anioła, odc.13
09:00     Miodowe Lata, odc.104
09:50     Rodzina zastępcza, odc.204
10:50     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.97
11:20     Samo życie, odc.1160
11:50     Nowe przygody Tequili i Bonettiego,  
 odc.3
13:00     Fabryka gwiazd, odc.32
14:00     Pierwsza miłość, odc.783
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.98
15:15     Świat według Bundych, odc.232
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja
16:40     Miodowe Lata, odc.105
17:30     Fabryka gwiazd, odc.33
18:00     Pierwsza miłość, odc.784
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1161
20:00     Świat według Kiepskich, odc.298
20:30     AGENTKI, odc.6
21:30     Wieczny student; USA/Niemcy,  
 2002; r. Walter Becker; w. Ryan  
 Reynolds 
22:00     Studio Lotto
23:35     Daleko od noszy, odc.159
00:05     Ranking gwiazd

05:15     Wstawaj! Gramy!, odc.700
06:00     Żar młodości, odc.49
07:00     TV Market
07:15     Wielka Wygrana, odc.369
08:00     Dotyk anioła, odc.14
09:00     Miodowe Lata, odc.105
09:50     Rodzina zastępcza, odc.205
10:50     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.98
11:30     Na kocią łapę, odc.18
11:50     Nowe przygody Tequili i Bonettiego,  
 odc.4
13:00     Fabryka gwiazd, odc.33
14:00     Pierwsza miłość, odc.784
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.99
15:15     Świat według Bundych, odc.233
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja
16:40     Miodowe Lata, odc.106
17:30     Fabryka gwiazd, odc.34
18:00     Pierwsza miłość, odc.785
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Na kocią łapę, odc.19
20:00     Tylko miłość, odc.48
21:00     Piotr Bałtroczyk na żywo, odc.6
22:00     Studio Lotto
22:35     Gotowe na wszystko, odc.76
23:35     Dorota Gawryluk - Konfrontacje,  
 odc.13
00:35     Miasteczko Point Pleasant, odc.6

05:05     Uwaga!
05:25     Telesklep
06:25     Fabryka Gry 
08:00     Na Wspólnej 
08:30     Dzień dobry TVN
11:00     Zostań top modelką 
12:05     Brzydula
12:35     Milionerzy 
13:35     W-11 Wydział Śledczy 
 - serial
14:15     Telesklep
14:45     Agenci NCIS 
 - serial sensacyjny
15:45     Rozmowy w toku 
16:55     Sąd rodzinny
17:55     Brzydula
18:25     Detektywi 
19:00     Fakty, Sport, Pogoda 
19:50     Uwaga!
20:05     Na Wspólnej 
20:45     W-11 Wydział Śledczy
 - serial
21:30     Twarzą w twarz 
22:30     Kuba Wojewódzki 
23:30     Dexter - serial kryminalny 
 Dexter, tytułowy bohater 
 serialu, jest... seryjnym mor- 
 dercą. Jednak nie zabija on  
 przypadkowych i niewinnych  
 ofi ar. W dzieciństwie został  
 przygarnięty przez policjanta  
 Harry’ego, który nauczył  
 go zaspokajać swoje chore  
 pragnienia - nazwał to „ko- 
 deksem”...
00:45     Szkoła Auto 
01:05     Uwaga! 
01:25     Wrzuć na luz
02:25     Telesklep

05:05     Uwaga! 
05:25     Telesklep
06:25     Fabryka Gry 
08:00     Na Wspólnej 
08:30     Dzień dobry TVN 
11:00     Podróż w nieznane 
 - serial, Nowa Zelandia
12:05     Brzydula
12:35     Milionerzy 
13:35     W-11 Wydział Śledczy 
14:15     Telesklep
14:45     Agenci NCIS - serial sensacyjny
15:45     Rozmowy w toku 
16:55     Sędzia Anna Maria Wesołowska
17:55     Brzydula
18:25     Detektywi
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:50     Uwaga! 
20:05     Na Wspólnej 
20:45     W-11 Wydział Śledczy
21:30     You can dance - Po prostu tańcz!
23:15     Piła - fi lm horror, USA `04
 „Piła” to nie tylko trzymający 
 w napięciu thriller, ale także  
 wnikliwa analiza ludzkiego  
 lęku. Dwaj mężczyźni budzą 
 się przykuci do rur w piw- 
 nicy. Pomiędzy nimi znajduje  
 się trup samobójcy. O co w tym 
 wszystkim chodzi? Wyjaśnie-
 nia znajdują się na kasecie  
 magnetofonowej. 
01:15     Uwaga!
01:35     Wrzuć na luz
02:35     Telesklep
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