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CHROŃCIE RYBAKÓW 
TAK JAK DORSZE
W Kębłowie został zorganizowany protest rybaków, polegający na zablokowaniu odcinka drogi 
krajowej nr 6 poprzez ciągle chodzenie po przejściu dla pieszych. 

AKCJA 
PROTESTACYJNA 
MIŁA NA CELU 
ZWRÓCENIE 
UWAGI NA 
PROBLEM, 
Z KTÓRYM 
BORYKAJĄ SIĘ 
AKTUALNIE 
POLSCY RYBACY. 
26 WRZEŚNIA 
ODPOWIEDNIA 
KOMISJA UNII 
EUROPEJSKIEJ 
UZNAŁA, 
ŻE RYBACY 
WYKORZYSTALI 
SWÓJ LIMIT NA 
POŁOWY DORSZA. 
ROZPORZĄDZENIE 
W TEJ SPRAWIE 
UKAZAŁO SIĘ 17 
PAŹDZIERNIKA. 
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We wtorek policji udało się zorganizować sprawne objazdy. Następny, planowany na 7 listopada, protest może mieć zaostrzony charakter...

PIJANY KIEROWCA

Z laureatką I nagrody w katego-
rii prozy za esej „Między sacrum 
a profanum” w konkursie literac-
kim pt. „Kalwaria  Wejherowska”,
Elżbietą Budnik rozmawia Franci-
szek Sychowski.               STRONA 8

AKCJA ZNICZ

BEZPIECZEŃSTWO

LITANIA MIAST

SACRUM A...

Kierowca miejskiego autobusu 
potrącił w Bolszewie rowerzystkę. 
Miał we krwi 0,8 promila alkoholu. 
- Ten pan już nie jeździ - mówi 
Czesław Kordel, prezes zarządu 
MZK Wejherowo.            STRONA 4

Zakończyła się trwająca trzy dni 
policyjna akcja Znicz. W czasie, 
gdy większość ludzi odwiedzała 
groby najbliższych, policjanci ru-
chu drogowego i straży miejskiej 
czuwali nad bezpieczeństwem 
uczestników ruchu drogowego na 
głównych ciągach komunikacyj-
nych w rejonach nekropolii całego 
powiatu wejherowskiego. 

STRONA 5

W szkołach powiatu wejherow-
skiego odbywają się spotkania 
z policją. - Są bardzo potrzebne 
- mówi Mariola Tafi l, pedagog 
szkolny z Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 4 w Wejherowie.
       STRONA 5

W pierwszy dzień listopada, pięt-
naście minut przed godziną dwu-
dziestą na rynku w Wejherowie 
mieszkańcy naszego powiatu licz-
nie spotkali się na Litanii Miast, 
aby poczuć głębszą perspektywę 
uroczystości Wszystkich Świętych.
                                         STRONA 7



Ważne telefony
POGOTOWIE

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

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

POLICJA
WEJHEROWO

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

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

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

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

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

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

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

Śmiej się z „Expressem”
Przedstawia Tadeusz Krotos
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Piątek 7.11.2008 r.
10.00 otwarcie III Przeglądu Małych Form Teatralnych - WCK
18.00 wystawa malarska - Wejherowo, muzeum
18.00 wystawa "Zamki na Kresach" - Gdynia, Muzeum Miasta 
Gdyni
Sobota 8.11.2008 r.
18.00 koncert pieśni kaszubskiej - Wejherowo, muzeum
20.00 monodram teatralny "Przyj, dziewczyno, przyj" - WCK
20.00 koncert zespołu "Świetliki" - Gdynia, "Ucho"
Niedziela 9.11.2008 r.
12.00 koncert poważny dla dzieci - Gdynia, Teatr Miejski
15.30 promocja książki ks. T. Isakowicza-Zaleskiego "Ludobój-
stwo na Kresach" - Gdynia, muzeum
Poniedziałek 10.11.2008 r.
13.00 Święto Niepodległości w powiecie Wejherowo - ZSP nr 2, 
ul. Strzelecka
Wtorek 11.11.2008 r.
10.00 turniej szachowy - WCK
11.30 Święto Niepodległości w Gm. Wejherowo - Kąpino, 
kościół
Środa 12.11.2008 r.
19.00 spektakl "Gracz" - Gdynia, Teatr Miejski
Czwartek 13.11.2008 r.
15.00 wystawa patriotyczna - Wejherowo, biblioteka
19.00 spektakl "Gracz" - Gdynia, Teatr Miejski
Piątek 14.11.2008 r.
14.30 Święto Niepodległości - Wejherowo, ZSP im. Kieturakisa
18.00 wystawa malarska "Kalwaria Wejherowska 2008" - WCK
19.00 spektakl "Gracz" - Gdynia, Teatr Miejski

Dzień wolny od pracy będą 
mieli pracownicy m.in.  
Powiatowego Urzędu Pra-
cy w Wejherowie, Urzędu 
Gminy Wejherowo i Urzę-
du Miejskiego w Wejhe-
rowie, z wyjątkiem Urzę-

du Stanu Cywilnego, któ-
ry w tym dniu w godzinach 
7.30-15.30 będzie pełnić 
dyżur przy ul. 12 Marca 
195. Warto więc zawcza-
su załatwić ważne sprawy 
urzędowe.                  (DD)    

Jeden miał przy sobie marihuanę i tabletki 
extazy, a drugi amfetaimę. Obaj zostali za-
trzymani w Wejherowie Śmiechowie tego 
samego dnia. 

Pierwszy chłopak, którego skontrolowali policjanci, 
21-letni Mateusz Sz. z Wejherowa, został zatrzyma-
ny w piątek około godziny 20.20. Chłopak miał przy 
sobie niecałe 2 gramy marihuany, ale oprócz tego 
19 tabletek extazy. Drugi wpadł raptem 10 minut 
później, kilka ulic dalej. Przy 23-letnim Damianie K. 
wejherowscy kryminalni znaleźli amfetaminę. 

Obaj zostali zatrzymani. Dwudziestoparolatkom z 
Wejherowa zostały postawione już zarzuty. Każdemu 
z nich, za posiadanie narkotyków, grozi do 3 lat 
więzienia. 

(TM) 

Dwójka wpadła 
tego samego dnia 

Bonusowy dzień wolny w urzędach
Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy naj-
bliższy poniedziałek 10 listopada br. będzie 
w urzędach państwowych dniem wolnym od 
pracy, w zamian za dzień świąteczny Wszyst-
kich Świętych 1 listopada, który  przypadał 
na sobotę.
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„Jeżeli któ-
ryś z ryba-

ków planował 
połowy innych 
ryb np. fl ąder 
czy łososi, musi 
o nich zapo-
mnieć, przynaj-
mniej jeśli chce 
myśleć o re-
kompensatach 
za dorsze.”

- Nie łowimy już 5 miesię-
cy, a nie mamy jeszcze ło-
wić dwa. Zawiązaliśmy po-
rozumienie z rządem, że od 
1 października, po okresie 
ochronnym, przypadającym 
na lipiec i sierpień, zacznie-
my połowy  - mówi Grze-
gorz Szombarg, przewod-
niczący akcji protestacyj-
nej. Rybacy, poza sześcio-
ma jednostkami, które wy-
korzystały już swoje limity, 
mieli nadzieję, że wyjdą w 
październiku w morze. Za-
trzymała ich jednak decyzja 
UE, która do końca roku za-
kazała połowów dorsza.
Już 12 września rybacy zło-
żyli do premiera list w tej 
sprawie. Zawierał od postu-
laty i 400 podpisów. Kance-
laria przekazała to do Mini-
sterstwa Rolnictwa i Roz-
woju Wsi.
Wiceminister rolnictwa po-
informował, że jeszcze w 
tym roku do armatorów 
mają dotrzeć wszystkie re-
kompensaty za straty spo-
wodowane przez zakaz po-
łowu dorszy. Kazimierz 
Plocke zapewnił, że pierw-
sze pieniądze zostaną prze-

kazane po 15 listopada. Jed-
nak rybacy, którzy chcą do-
stać rekompensaty muszą 
zrezygnować nie tylko z po-
łowów dorsza, ale w ogóle z 
wypływania w morze.
- Jeżeli któryś z rybaków 
planował połowy innych 
ryb np. fl ąder czy łoso-
si, musi o nich zapomnieć, 
przynajmniej jeśli chce my-
śleć o rekompensatach za 
dorsze. W sumie w ciągu 
roku staliśmy już 72 dni, 

czyli kawałek maja, cały 
czerwiec i wrzesień. Musi-

my w związku z tym stać 
kolejne 60 dni, co jest nie-
zgodne z wcześniejszymi 
porozumieniami – mówi  
Grzegorz Szombarg. Za 25 
dni postoju armatorzy, we-
dług zapewnień rządu, mają 
otrzymać od 23 do nawet 
100 tys. zł. 
Rybacy protestują, ponie-
waż czują się oszukani 
przez rząd, który nie wywią-
zał się z wcześniejszych za-
pewnień, a teraz dodatkowo 
sterroryzowani nałożonym 
na nich zakazem połowów, 
który muszą respektować, 
jeśli chcą dostać rekompen-
saty. - Zostaniemy bez środ-
ków do życia – mówi An-
drzej Tyszkiewicz, rybak z 
Ustki. Właśnie z tego po-
wodu w ostatni wtorek od-
były się protesty Związku 
Rybaków Polskich, Wol-
nego Związku Zawodowe-
go Sierpień’80, Ogólnopol-
skiego Komitetu Protesta-
cyjnego Rybaków oraz in-
nych niezrzeszonych ryba-
ków.  Blokady zorganizo-
wano w trzech miejscach na 
krajowej szóstce: Kębłowie 
(Pomorskie), Redzikowie 

(Pomorskie) i Biesiekierzu 
(Zachodniopomorskie). W 
proteście wzięło udział 450 
rybaków, górników i stocz-
niowców. Akcja nie zakłóci-
ła jednak w znacznym stop-
niu ruchu, ponieważ poli-
cja zorganizowała objaz-
dy. Protest blokował więc 
ruch tylko na pustej drodze. 
- Uważam, że nie powinno 
to być zbyt odczuwalne dla 
mieszkańców. Wtorkowa 
akcja w dużej części spełni-
ła jednak swój cel. Na miej-
scu pojawiły się wszystkie 
regionalne i ogólnopolskie 
media –  mówi Grzegorz 
Szombarg przewodniczący 
akcji protestacyjnej. Jednak 
w przypadku braku reak-
cji rządu, na piątek przewi-
dziany jest kolejny, tym ra-
zem zaostrzony protest.  W 
środę związkowcy wysłali 
kolejne pismo do Minister-
stwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi. Zastanawiają się, czy 
złożyć skargę do Europej-
skiego Trybunału Sprawie-
dliwości i zapowiadają, że 
ustosunkują się do sytuacji 
po konsultacji z prawnika-
mi.

CHROŃCIE RYBAKÓW 
TAK JAK DORSZE

Limit jest przydzielany na podstawie historycznego prawa i 
wynosi 20%. Jednak Centrum Monitorowania Rybołówstwa ma w 
tej sprawie inne zdanie. Dysponuje danymi, z których wynika, że 
rybacy wykorzystali 72% z przydzielonej im puli połowów dorsza. 
Dlaczego komisja europejska uważa inaczej?

W chwili, w której zamyka-
liśmy ten numer gazety, pla-
nowane były akcje protesta-
cyjne na piątek 7 listopada 

w Bolesławicach, Łosinie, 
Sianowo koło Koszalina i 
w Przejazdowie koło Gdań-
ska.           Łukasz Bieszke

Rybacy protestują, ponieważ czują się oszukani przez rząd, który nie wywiązał się z wcześniejszych zapewnień, a teraz dodatkowo sterroryzowani nałożonym na nich zakazem połowów, który muszą respektować, jeśli chcą dostać rekompensaty. 
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W poniedziałek popołudniu 
kierowca neoplana potrącił 
rowerzystkę. Było to w Bolszew-
ie na ulicy Szkolnej. Liniowy au-
tobus wiózł własnie pasażerów. 
Rowerzystka z ogólnymi pot-
luczeniami trafi ła do wejhe-
rowskiego szpitala. Drogówka, 
która przyjechała na miejsce, 
skontrolowała kierowcę. 47-let-
ni mieszkaniec Wejherowa miał 
0,8 promila alkoholu we krwi. 
Trafi ł od razu do policyjnego 
aresztu. Tymczasem mężczyzna 
dalej jest zatrudniony w MZK 
Wejherowo. - Ale już nie jeździ 
- zastrzega w rozmowie z „Ex-
pressem” Czesław Kordel, pr-
ezes zarządu MZK Wejherowo 
i tłumaczy, czemu kierowca nie 
został jeszcze zwolniony. 

- Obecnie prowadzone jest 
postępowanie w tej sprawie. 
Nie możemy człowieka tak od 
razu bez przestrzegania pra-
wa wyrzucić, istnieje proce-
dura zwolnienia. Dopiero jak 
będą wszystkie dokumenty w tej 
sprawie, podejmę decyzję. Ten 
pan musi czekać na swój los. 
Jakie fakty są wszyscy wiedzą; 
kierowca jechał i potrącił 
człowieka. Tacy pracownicy nie 
mają miejsca w MZK Wejhero-
wo - mówi prezes. 

Inaczej podobną sprawę załatwił 
PKS Wejherowo, którego ki-

erowca w lipcu jechał pijany. - 
Jest mi przykro, sam nie wiem, 
co powiedziec... ale konsek-
wencje były natychmiastowe. 
Ten pan juz u nas nie pracuje - 
powiedział „Expressowi” Witold 
Skiba, prezes PKS Wejherowo 

PIJANI KIEROWCY 
Z PASAŻERAMI
Kierowca miejskiego autobusu potrącił w Bolszewie rowerzystkę. Miał we krwi 0,8 
promila alkoholu. - Ten pan już nie jeździ - mówi Czesław Kordel, prezes zarządu MZK 
Wejherowo. To drugi pijany kierowca w tym roku. W lipcu - dzięki uwadze pasażera - 
zatrzymano pijanego kierowcę PKS. Miał ponad 2 promile we krwi. Podobne zdarzenie 
miało miejsce pod koniec ubiegłego roku w Rumi.

dzień po zdarzeniu. - Jest to dla 
nas straszny wstyd i dolożymy 
starań, żeby takie zdarzenia nie 
mialy miejsca. 

Przypomnijmy: w lipcowy, 
niedzielny poranek dyżurny we-
jherowskiej policji otrzymał tele-
fon z informacją o nietrzeźwym 
kierowcy autobusu. Miał być 
własnie w Sychowie, na terenie 

gminy Luzino. Dzwonił pasażer 
feralnego autobusu. Mężczyzna 
nie chciał ryzykować, i gdy 
wyczuł woń alkoholu, zadzwonił 
na policję. Na miejsce pojechał 
patrol, który potwierdził pode-
jrzenia pasażera. Ten zresztą 
po kontroli kierowcy podszedł 
do policjatów, i powiedział, ze 
to właśnie on poinformował. - 
Jego postawa wskazuje, że dba 

nie tylko o siebie, ale i o innych. 
Zachował się jak odpowiedz-
ialny pasażer - chwali sierżant 
Anetta Potrykus z wejherowskiej 
policji. 

Skontrolowany kierowca nie 
miał przy sobie ani prawa jazdy, 
ani dowodu osobistego. Jedyne, 
co mógł dać do kontroli to dowód 
rejestracyjny autobusu. 50-letni 
mieszkaniec Lęborka, pracownik 
wejherowskiego PKS-u, miał we 
krwi ponad 2,7 promila alkoho-
lu. - Nietrzeźwy został przew-
ieziony do Szpitala Specjalistyc-
znego w Wejherowie, gdzie do-
datkowo pobrano mu krew do 
badań - poinformowała policja. 
Na jego miejsce PKS podstawił 
nowego kierowce, ktory pojechał 
z pasażerami w dalszy kurs. 

Z kolei w grudniu uczniów 
szkoły podstawowej nr 9 w 
Rumi pijany kierowca wiózł na 
basen. Wtedy po badaniu alko-
mat wykazał... 2 promile. Spra-
wa odbyła się bardzo szybko. 
Sąd Rejonowy w Wejherowie 
skazał 56–letniego kierowcę na 
pół roku więzienia i 5-letni zakaz 
prowadzenia pojazdów mechan-
icznych. - Oskarżony będąc pod 
wpływem alkoholu woził dzie-
ci, co bardzo znacznie zwiększa 
stopień społecznej szkodliwości 
popełnionego czynu – mówiła 
sędzia Magdalena Cichońska. 

- Uważam, że w tym przypadku 
nie zawiedliśmy, ponieważ nauc-
zyciel, gdy tylko zobaczył, że ki-
erowca jest „niewyraźny” zaraz 
to zgłosił. Nauczyciel wchodzi 
do autokaru razem z dziećmi i 
musi je „opanować”, przeliczyć 
i posadzić, a dzieci czasem 
zmieniają miejsca - mówił wtedy 
Jacek Szyba, wicedyrektor SP 9. 

- Pracownik nawalił i poniósł 
tego konsekwencje. Przewoznik 
zachował się prawidłowo - nie 
chronił tego przypadku, i dlatego 
nie wolno przekreślać calej fi rmy 
- mówił w rozmowie z  „Ex-
pressem” Jan Nowicki, dyrektor 
MOSiR-u. 

Tomasz Modzelewski 

„Uważam, 
że w tym 

przypadku nie 
zawiedliśmy, 
ponieważ nau-
czyciel, gdy tyl-
ko zobaczył, że 
kierowca jest 
„niewyraźny” 
zaraz to zgłosił”

To nie pierwszy tego typu przypadek w roku. To skandal, że kierowcy, zwłaszcza ci, 
którzy zajmują się transportem ludzi charakteryzują się taką krótkowzrocznością i lek-
komyślnością. Co z tego, że później zwykle żałują tego co zrobili... 

Inwestycja, która ma kosztować 
8 mln 383 tys. zł dotyczy: puste-
go terenu na końcu ul. Wałowej 
- wzdłuż ul. Rzeźnickiej od ul. 
Puckiej do rzeki Cedron, ponad-
to odcinka ul. Wałowej, ulic Dą-
browskiego i Północnej oraz czę-
ści terenu tzw. osiedla „Srebrna”. 
Pojawią się nowe nasadzenia zie-
leni miejskiej, ponadto powsta-
nie nowy plac zabaw. Prace ob-
jęte umową zakończą się jesienią 
2009 r.                              (WzR)

Powiadomiona o bójce Straż 
Miejska zatrzymała napastnika 
w bezpośrednim pościgu. Męż-
czyzna trafi ł do policyjnej izby 
zatrzymań. Zgłoszenie o bójce 
wpłynęło około godziny 16:30. 
Przybyli na miejsce zdarzenia 
funkcjonariusze zastali grupę ga-
piów oraz pobitych dwóch męż-
czyzn. Na widok mundurowych 
napastnik ruszył do ucieczki, któ-
rą bardzo szybko udaremniono. 
Chwilę potem na miejsce przy-
była karetka pogotowia. Jeden z 
poszkodowanych trafi ł do szpi-
tala. Sprawcą pobicia okazał się 
19-letni mieszkaniec Wejherowa, 
który był w stanie po spożyciu al-
koholu. W wydychanym powie-
trzu miał 1,74 promila alkoholu.

Pierwsze zdarzenie miało miejsce 
na ulicy Puckiej, gdzie kierowca 
samochodu marki Audi przekro-
czył linię podwójną i wjechał na 
przyległy parking. Po sprawdze-
niu okazało się, że ma w wydy-
chanym powietrzu ponad 1 pro-
mil alkoholu a nie ma natomiast 
uprawnień do kierowania pojaz-
dami (prawa jazdy). Kolejnym 
zatrzymanym był rowerzysta 
również jadący ul. Pucką, który 
nie miał wymaganego oświetle-
nia. 23-letni mieszkaniec Wejhe-
rowa zapomniał włączyć światło, 
bo miał ponad 2 promila alkoholu 
w wydychanym powietrzu. Obie 
sprawy znajdą swój fi nał w Są-
dzie Rejonowym w Wejherowie.

Wyłapali 
pijanych
Funkcjonariusze ze wspól-
nego patrolu Policji i Straży 
Miejskiej zatrzymali do kon-
troli dwóch kierowców, któ-
rzy znajdowali się w stanie 
nietrzeźwości.

Pobił dwóch 
mężczyzn
Krewki wejherowianin pobił 
w tunelu dworca PKP w Wej-
herowie dwie osoby. 

Początek 
rewitalizacji
Zawarły umowę na realiza-
cję I etapu rewitalizacji pół-
nocnej części Śródmieścia. 
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Choć było bardzo tłoczno, 
samochody poruszały się 
w miarę płynnie. Obyło się 
bez większych utrudnień, 
nawet przy tak ogromnej 
ilości samochodów. Pod-
sumowując tegoroczne 
święto zmarłych z punk-
tu widzenia policji, można 
stwierdzić, że przebiegał 
on stosunkowo spokojnie. 
Nie odnotowano większych 
zakłóceń ruchu, a ilość wy-
padków drogowych od 31 
października do 2 listopa-
da br. kształtowała się na 
poziomie zbliżonym do ze-
szłorocznego. Natomiast 
duży niepokój budzi licz-
ba zatrzymanych kierow-
ców, prowadzących pojazd 
pod wpływem alkoholu.
- W  weekend doszło do 
czterech wypadków drogo-
wych w tym dwóch w dniu 
Wszystkich Świętych oraz 

do 4 kolizji drogowych, 
gdzie 6 osób zostało ran-
nych – mówi Anetta Po-
trykus, ofi cer prasowy Ko-
mendy Powiatowej Policji 
w Wejherowie. -  Ponadto 1 
listopada jeden z sprawców 
wypadku drogowego był w 
stanie nietrzeźwym gdyż 
miał prawie1,5 promila al-
koholu w organizmie.
To bilans akcji Znicz, któ-
ry z pewnością mógłby być 
znacznie mniej tragiczny 
gdyby brawura i lekcewa-
żenie podstawowych prze-
pisów nie zwyciężyły ze 
zdrowym rozsądkiem wie-
lu kierowców i pieszych. 
Pomimo nagłaśniania przez 
policję problemu, jakim 
jest kierowanie w stanie po 
spożyciu alkoholu, nadal 
nie brakowało lekkomyśl-
nych i nieodpowiedzial-
nych ludzi, którzy zdecy-

dowali się na jazdę na „po-
dwójnym gazie”. 
- Policjanci zatrzy-
mali czterech nie-
trzeźwych kierow-
ców a przecież 
my apelowali-
śmy, żeby w 
tym dniu 
zachować 
rozwagę i 
ostrożność 
na drodze, nie 
prowadzić po-
jazdu po alkoho-
lu gdyż natęże-
nie ruchu będzie 
dużo większe 
niż codziennie – 
dodaje rzecznik 
Anetta Potry-
kus. - Niestety, 
kierowcy nie 
respektowal i 
tego przepisu i 
warunków pa-

nujących na drogach, przez 
co  powodowali wy-
padki na drogach 
oraz siadali za kie-
rownicą własnych 

pojazdów po 
spożyciu alko-
holu.
Warto do-
dać, że w 
akcji Znicz 
w powiecie 
wejherow-
skim łącz-
nie uczest-
niczyło 167 
policjantów 

oraz 26 straż-
ników gminnych 
i miejskich, 3 
funkcjonariuszy 
Żandarmerii Woj-
skowej, 6 z Straży 
Granicznej i 4 z 
Służby Celnej.   

(DD)

AKCJA ZNICZ
Zakończyła się trwająca trzy dni policyjna akcja Znicz. W czasie, gdy większość 
ludzi odwiedzała groby najbliższych, policjanci ruchu drogowego i straży miejskiej 
czuwali nad bezpieczeństwem uczestników ruchu drogowego na głównych ciągach 
komunikacyjnych w rejonach nekropolii całego powiatu wejherowskiego. Ruch na 
drogach, zwłaszcza w miastach Małego Trójmiasta Kaszubskiego i w okolicach 
cmentarzy, zwiększał się z godziny na godzinę. 

Policjanci na ul.Sikorskiego płynnie kierowali ruchem samochodów dojeżdżających do cmentarza w śmiechowie.
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Tymczasem pod nową 
szumną nazwą odbywa 
się dokładnie to samo, co 
wcześniej. Do wejherow-
skiej komendy przyjecha-
ły w październiku dzieci z 
dwóch szkół podstawowych 
w Karczemkach i Jeleńskiej 
Hucie. Wszystko odbywa-
ło się pod hasłem rządowe-
go programu „Razem Bez-
pieczniej”. Uczniowie zo-
stali oprowadzeni po bu-
dynku, podkomisarz Dorota 
Majewska, szefowa wejhe-
rowskiej drogówki mówi-
ła, jak bezpiecznie poruszać 
się po drodze, jak przecho-
dzić przez jezdnię i kiedy 
używać światełek odblasko-
wych. Na zakończenie dzie-
ci zobaczyły stanowisko ofi -
cera dyżurnego, który opo-
wiedział o swojej pracy. 
- „Razem bezpieczniej” to 
program rządowy, który 
obejmuje cały kraj - opo-
wiada mł. asp. Anetta Potry-
kus z wejherowskiej policji. 
- Jest podzielony na działy; 
jednym z nich jest bezpie-
czeństwo w szkole. Dlate-
go spotykamy się z ucznia-
mi, rodzicami, czy pedago-
gami. Uczniom gimnazjum 
przypomina się pewne za-
sady. Jeśli nauczyciele wi-
dzą jakiś problem czy chcą 
omówić jakieś zagadnie-
nie mogą zgłosić się do nas. 
Na każdym spotkaniu oma-
wiamy naganne zachowa-
nia, mówimy o konsekwen-
cjach z tego wynikających. 
Teraz został wdrożony pro-
gram Ministerstwa Eduka-
cji Narodowej „Bezpieczna 
i przyjazna szkoła”. 
Tymczasem pod nową na-
zwą szumną odbywają się 
spotkania, które już wcze-
śniej policja realizowała. 
O pogadanki zapytaliśmy 

dwie szkoły, które poli-
cja niedawno odwiedziła. - 
Mieliśmy już sześć spotkań 
z klasami drugimi - opowia-
da Jolanta Szmuda, pedagog 
z Samorzadowego Gimna-
zjum w Bolszewie. - Były 
to spotkania na temat kon-
sekwencji niewłaściwych 
zachowań. Rok w rok orga-
nizujemy takie spotkania z 
drugimi klasami, bo w na-
szym przekonaniu to czas 
największych problemów. 
Policja odwiedziła też Ze-
spół Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 4 w Wejhero-
wie. - Było to spotkanie, 
które organizujemy co roku 
w ramach programu „Ra-
zem bezpieczniej” - opo-
wiada Mariola Tafi l, peda-
gog szkolny. - Teraz mamy 
„Bezpieczną i przyjazną 
szkołę”. I w ramach tego 
programu zapraszamy funk-
cjonariuszy, żeby zapoznać 
dzieci, jakie konsekwencje 
grożą za czyny karalne, z 
jakiej pomocy mogą w ra-
zie potrzeby skorzystać. 
Uczniowie mogą zadawać 
pytania, wyjaśnić swoje 
niepokoje i wątpliwości. Ta-
kie spotkania są bardzo po-
trzebne - podsumowuje Ma-
riola Tafi l. Obecność policji 
w szkole ma jeden niewąt-
pliwy plus. Od niedawna 
dzięki temu mniej jest pro-
blemów z... samymi szkoła-
mi. - Mimo że szkoły mają 
obowiązek zgłaszać nam 
zdarzenia tzw. świadczące o 
demoralizacji to nie zawsze 
to robiły. O takich sprawach 
jak bójki wszystkie zaczęły 
nas lawinowo informować 
- jeśli tylko coś się zdarzy 
- od momentu, gdy ktoś od 
nas się tam pojawia - mówi 
jeden z policjantów. 

Tomasz Modzelewski 

Czy miasto będzie 
bezpieczniejsze? 
W szkołach powiatu wejherowskiego odbywają się 
spotkania z policją. - Są bardzo potrzebne - mówi 
Mariola Tafi l, pedagog szkolny z Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie.
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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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 Jeżeli święto przypada 
w sobotę, która jest dla pracow-
nika dniem wolnym od pracy, 
to pracodawca jest zobowiąza-
ny zrealizować nakaz obniżenia 
wymiaru czasu pracy. Obniżenie 
to będzie polegało na udziele-
niu dnia wolnego zamiast święta, 
które przypadło w sobotę. Zgod-
nie z kodeksem pracy czas pracy 
to przeciętnie 40 godzin w tygo-
dniu w okresie rozliczeniowym, 
pomniejszony 8 godzin za każ-
de święto przypadające w innym 
dniu niż niedziela.
 Jednak prawo nie gwa-
rantuje wszystkim pracownikom 
wolnych sobót. Z kodeksu pra-
cy wynika, że przeciętny tydzień 
pracy ma być 5 dniowy w przyję-
tym u danego pracodawcy okre-
sie rozliczeniowym. Pracownik 
może np. mieć wolne wszyst-
kie środy a nie soboty. Wówczas 

Rząd Tuska jest zdeterminowany 
przeprowadzić reformę „pomo-
stówek”. Dziś z jej dobrodziejstw 
może korzystać ok. 1,2 mln pra-
cowników. To zdecydowanie za 
dużo jak na standardy unijne i 
na możliwości naszego budże-
tu. Gdyby kierować się wyłącz-
nie wskazaniami medycznymi, 
a wiec rzeczywistą szkodliwo-
ścią pracy, z uprawnienia do „po-
mostówek” nie powinno korzy-
stać więcej jak 130 tys. pracow-
ników. To nie jest wymysł rządu. 
Potwierdzają to badania  eksper-
tów medycyny pracy. Na pod-
stawie długookresowych badań 
określają oni   stopień szkodli-
wości dla zdrowia w poszczegól-
nych zawodach. Zmienia się on 
co kilka lat, bo warunki pracy w 
cywilizowanym świecie zmienia-
ją się na korzyść pracownika. W 
Polsce jest tak samo. Związkow-
cy o tym doskonale wiedzą. Wie-
dzą też o tym, że ekspertyzy te są 
wiarygodne, bo walcząc o prawa 
pracownicze też po nie sięgają. 
Mogę to zaświadczyć, bo w po-
przedniej kadencji byłem wice-
przewodniczącym sejmowej Ko-
misji Pracy i wiem jakie eksper-

tyzy przedstawiała Komisji stro-
na związkowa. Dlaczego więc 
związkowcy protestują przeciw 
propozycjom rządowym? Moim 
zdaniem dla zasady. Związkowcy 
na ogół nie godzą się na odbiera-
nie wcześniej nabytych przywile-
jów pracowniczych. Nawet wte-
dy gdy są one archaiczne i niera-
cjonalne. 
Już w 2000 roku zdawano sobie 
sprawę, że opracowane wów-
czas zasady przechodzenia na 
„pomostówki” są bardzo kosz-
towne. Dlatego zgodzono się, że 
będą one obowiązywały tylko do 
końca 2006 roku. Tak duża ska-
la „pomostówek” (największa 
w Europie!) miała bardziej so-
cjalne niż medyczne uzasadnie-
nie. „Pomostówki miały zachę-
cać do przechodzenia na emery-
turę pięćdziesięciolatków, po to, 
by zwolniły się miejsca pracy dla 
ludzi młodych, wkraczających 
dopiero w dorosłe życie. Przypo-
mnę, że w tamtym czasie bezro-
bocie w grupie wiekowej poniżej 
30-ego roku życia przekroczyło 
30 proc, a były regiony (głów-
nie ściana wschodnia) gdzie do-
chodziło do 50 proc.  Negocjacje 

na temat zmiany obecnych za-
sad trwają już trzy lata. Ponieważ 
rządy lewicy i  PiS przestraszyły 
się zapowiedzi protestów związ-
kowców, obowiązywanie obec-
nych zasad już dwukrotnie prze-
suwano. Rząd Tuska uznał, że 
czas na decyzje. Rozmowy obec-
nej ekipy ze związkowcami i pra-
codawcami, którzy też są stroną 
w tym sporze, o czym ci pierwsi 
zapominają, trwały od marca. Ich 
wynikiem  były kolejne eksper-
tyzy i zgoda rządu na zwiększe-
nie liczby uprawnionych do „po-
mostówk” do 250 tys. Dla związ-
kowców to wciąż za mało. Chcą 
tą liczbę powiększyć, na co rząd 
mówi stanowcze nie. Mówi nie, 
bo odpowiada za bezpieczeństwo 
całego systemu ubezpieczeń spo-
łecznych, a więc za emerytury (i 
renty) tych, którzy już je otrzy-
mują lub się na nie  wybierają. 
                                                                                                    

Jerzy Budnik
Poseł na Sejm RP

Archiwalne felietony posła 
można przeczytać na stronie 

www. budnik.pl 

CO  BĘDZIE  Z  POMOSTÓWKAMI?
Zanosiło się na pierwszą w tej kadencji okupację 
budynku rządowego. Mimo zakończenia przez 
wicepremiera W. Pawlaka kolejnego spotkania 
Komisji Trójstronnej, poświęconego emeryturom 
pomostowym, liderzy związkowi odmówili opusz-
czenia siedziby Ministerstwa Pracy i Polityki Spo-
łecznej. Postanowili aż do skutku czekać na pre-
miera Tuska. Na szczęście następnego dnia rano  
zakończyli okupację, zapowiadając jednak konty-
nuację protestu, tyle że w innej formie.

ŚWIĘTO W SOBOTĘ
Zgodnie z kodeksem pra-
cy każde święto przypa-
dające w inny dzień niż 
niedziela obniża wymiar 
czasu pracy o 8 godzin. 
Oznacza to, że w takim 
okresie rozliczeniowym 
powinniśmy pracować 
o 8 godzin krócej. Jeśli 
w okresie rozliczenio-
wym występują 2 świę-
ta, to pracujemy o 16 go-
dzin krócej. Gdy święto 
występuje w dniu środ-
ku tygodnia, to po pro-
stu jest dniem wolnym 
od pracy.

święto występujące w sobotę (dla 
niego dniu roboczym) powoduje, 
że tego dnia ma wolny dzień i nie 
przysługuje mu dodatkowy dzień 
wolny. Dla takiego pracownika 
święto wypadające w środę, czyli 
w dniu, kiedy zgodnie ze swoim 
rozkładem czasu pracy ma dzień 
wolny, będzie rodziło obowiązek 
udzielenia mu dodatkowego dnia 
wolnego.
 Jeżeli pracodawca nie 
udzieli pracownikowi wolnego 
dnia w zamian za święto przy-
padające w jego dniu wolnym 
od pracy, to za przepracowane 
dodatkowo godziny będzie mu-
siał zapłacić wynagrodzenie, jak 
za pracę w godzinach nadliczbo-
wych.
 Święto przypadające w 
niedzielę nie powoduje dodatko-
wego obniżenia wymiaru czasu 
pracy i z tego tytułu nie przysłu-
guje pracownikowi dodatkowy 
dzień wolny. Wszystkie niedziele 
są dniami ustawowo wolnymi od 
pracy tak samo jak święta. 

Radosław Skwarło
Radca prawny
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W tym roku do akcji włą-
czyło się szesnaście miast z 
całego kraju m.in. Gdańsk,  
Elbląg, Sieradz, Łowicz, 
Giżycko, Cieszyn, Słupsk 
i Kraków. Każde z nich 
przedstawiło konkretną 
osobę, związaną z danym 
regionem, która w swoim 
życiu realizowała ideały 
chrześcijańskie. Wystąpi-
li też młodzi ludzie, którzy 
odkryli świętość jako real-
ny cel życia współczesnego 
człowieka. 

- Witamy wszystkich z du-
chowej stolicy Kaszub z 
Wejherowa, miasta założo-
nego przez Jakuba Wejhera, 
gdzie każdego roku przy-
bywają rzesze pielgrzy-
mów aby odwiedzać dróżki 
kalwaryjskie i oddać cześć 
matce boskiej wejherow-
skiej – mówiła młodzież. 
- Zgromadziliśmy się tutaj, 
w ten szczególny wieczór 
aby wraz z młodymi ludź-
mi, którzy gromadzą się 
w innych miastach Polski 

wznosić wzrok ku 
niebu, gdzie prze-
bywają wszyscy 
święci.
Delegacja młodzie-
ży przywitała gości 
honorowych oraz 
wszystkich zgro-
madzonych na ryn-
ku, po czym wystą-

Wszystkim rodzicom dzieci 
urodzonych w latach 2003 
i 2004 będzie przysługiwać 
prawo wyboru czy posłać 
dziecko do szkoły w wieku 
6 czy 7 lat. Wszystkie dzie-
ci w przedszkolach i kla-
sach pierwszych szkół pod-
stawowych od roku szkol-
nego 2009/2010 rozpoczną 
pracę według nowych pro-
gramów. 
- Dotacja celowa ma być 
przeznaczona na doposa-
żenie sal szkolnych, opie-
ki świetlicowej oraz uzu-
pełnienie subwencji oświa-
towej z tytułu obecności w 
szkole 6-latków, począwszy 
od 1 września 2009 roku - 
mówi Bogdan Tokłowicz, 
zastępca prezydenta miasta 
Wejherowa. - Gmina, zgod-
nie z propozycjami zmian 
w naszej oświacie, będzie 
miała obowiązek przygoto-
wać sale lekcyjne dla naj-
młodszych, które powinny 
składać się z dwóch części 
- edukacyjnej z tablicą i sto-
likami oraz częścią rekre-
acyjną z dywanem i zabaw-
kami dydaktycznymi.
Do szkół podstawowych, dla 
których organem prowadzą-
cym jest miasto Wejhero-
wo, uczęszcza 412 uczniów, 
którzy realizują obowiązek 
rocznego przygotowania 
przedszkolnego. Przedszko-
laki uczęszczają także do 1 
przedszkola publicznego i 6 
niepublicznych. Piętnaście 
oddziałów rocznego przy-
gotowania przedszkolne-
go znajduje się w szkołach 
podstawowych.
Jak zapowiada minister-
stwo, po wprowadzeniu 

obowiązkowej edukacji 
szkolnej 6-latków, nie bę-
dzie zerówek, ale obowiąz-
kowa edukacja przedszkol-
na dla 5-latków. Pierwsze 
sześciolatki będą mogły 
rozpocząć naukę w szkołach 
już 1 września 2009 r. Obo-
wiązkowo pójdą do szkoły 
prawdopodobnie w 2011 r., 
po przygotowaniu w prawie 
oświatowym odpowiednich 
zmian. Optymalnym roz-
wiązaniem byłoby, gdyby 
dzieci do szkoły trafi ały po 
edukacji przedszkolnej. 
- W stosunku do potrzeb 
zgłaszanych przez rodzi-
ców liczba miejsc w przed-
szkolach jest niewystar-
czająca, bowiem na tzw. li-
stach rezerwowych znajduje 
się jeszcze ponad 200 dzie-
ci – dodaje Elżbieta Roga-
la-Kończak, burmistrz mia-
sta Rumi. - Mając na uwa-
dze niewystarczającą ilość 
miejsc w przedszkolach pla-
nujemy w najbliższych la-
tach budowę nowego oraz 
rozbudowę jednego z istnie-
jących. Ponadto do urzędu 
zgłaszają się osoby dekla-
rujące chęć otwarcia przed-
szkola niepublicznego lub 
punktu przedszkolnego. Na 
tej podstawie można przy-
puszczać, iż choćby część 
rodziców dzieci oczekują-
cych na przyjęcie do przed-
szkoli znajdzie miejsce dla 
swoich pociech w tych pla-
cówkach.    
W Rumi liczba przyjętych 
dzieci w bieżącym roku 
szkolnym w 4 przedszko-
lach gminnych wynosi 524, 
a w 3 przedszkolach niepu-
blicznych – 335.          (DD)

- Jest to pierwsza tego typu 
konferencja w naszym mie-
ście, mająca na celu przy-
bliżenie projektu, który za-
kłada promocję i rozwój 
sektora ekonomii społecz-
nej w powiecie wejherow-
skim, poprzez budowanie 
szerszej współpracy mię-
dzysektorowej – wyjaśnia 
Krzysztof Krzemiński, 
burmistrz Redy. - Również 
wsparcie sektora organiza-
cji pozarządowych, jego 
kondycji fi nansowej i or-
ganizacyjnej w celu umoż-
liwienia realizacji zadań 
ekonomii społecznej. 
Służyć temu będzie po-
wołane Centrum Rozwoju 
Kariery oraz cykl szkoleń 
dla przedstawicieli lokal-
nych organizacji. Partne-
rem w realizacji projektu 
jest Gmina Reda oraz Re-
gionalne Centrum Infor-
macji i Wspomagania Or-

ganizacji Pozarządowych 
w Gdańsku. W konferencji 
udział wzięli przedstawi-
ciele trzech sektorów z po-
wiatu wejherowskiego, jak 
i również poza jego grani-
cami - samorządu, prywat-

nych przedsiębiorców oraz 
organizacje pozarządowe. 
Program konferencji obej-
mował wystąpienia eksper-
tów w dziedzinie ekonomii 
społecznej i partnerstwa lo-
kalnego, prezentujące defi -

nicje i możliwości fi nanso-
wania przedsięwzięć, pre-
zentację projektu a także 
panel z udziałem członków 
komitetów monitorujących 
województwa pomorskie-
go na temat wpływu insty-
tucji społeczeństwa oby-
watelskiego na właściwe 
wykorzystanie środków 
unijnych w regionie.
- W ramach projektu reali-
zujemy program wsparcia 
organizacji pozarządowych 
w formie szkoleń z pozy-
skiwania środków unij-
nych i Public Relations, 
aby organizacje funkcjonu-
jące na terenie naszego po-
wiatu działały skutecznie – 
dodaje Romana Aziewicz, 
prezes stowarzyszenia Eu-
reka.
Europejskie ugrupowanie 
na rzecz edukacji i kreowa-
nia aktywności Eureka wy-
chodzi również na pomoc 

bezrobotnym. Przystępuje 
bowiem do realizacji kolej-
nego projektu z EFS, skie-
rowanego do kobiet długo-
trwale bezrobotnych, któ-
ry umożliwia im zdobycie 
kwalifi kacji w jednym z 
trzech zawodów. 
- Projekt polecamy szcze-
gólnie kobietom, które po-
szukują pracy lub samotnie 
wychowują dzieci – mówi 
Romana Aziewicz. - Za-
pewniamy osobom szkolą-
cym się opiekę nad dzieć-
mi i proponujemy szkole-
nia w zawodach opiekunki 
do dzieci, asystentki oso-
by starszej i specjalisty ds. 
projektów unijnych .
Warto dodać, że partnera-
mi w projekcie są Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecz-
nej oraz Miejskie Przed-
szkole nr 2 im. Juliana Tu-
wima w Redzie.

(DD)

POCHODNIE, ŚPIEWY 
I PREZENTACJE

W PIERWSZY DZIEŃ LISTOPADA, 
PIĘTNAŚCIE MINUT PRZED 
GODZINĄ DWUDZIESTĄ NA RYNKU 
W WEJHEROWIE MIESZKAŃCY 
NASZEGO POWIATU LICZNIE 
SPOTKALI SIĘ NA LITANII 
MIAST, ABY POCZUĆ GŁĘBSZĄ 
PERSPEKTYWĘ UROCZYSTOŚCI 
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH.

Pomysł na Plus dla ugrupowań 
Stowarzyszenie Eureka z Redy rozpoczęło realizację projektu lokalnego o nazwie „Pomysł 
na PLUS – Porozumienie Lokalnych Ugrupowań Społecznych”, współfi nansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt zainaugurowano uroczystą konfe-
rencją, która odbyła się w hotelu Murat w Redzie. 

pił zespół muzyczny, któ-
ry zachęcał do wspólnego 
śpiewania. Przez 30 minut 
każde z miast poprzez wej-
ście na antenę telewizyjną 
łączem medialnym, zapre-
zentowała spe-
cyfi kę posta-
ci, która wzbo-
gaciła miasto 
i region swoją 
świętością.
- Przybliżymy 
państwu postać 
księdza Kon-
stantyna Domi-
nika, biskupa chełmińskie-
go, syna naszej ziemi ka-
szubskiej, czekającego na 
rychłą beatyfi kację – do-
dała młodzież. - Tajemni-
ca jego wielkiej popular-
ności niewątpliwie tkwi w 
tym, że czynił dobrze ma-
jąc szlachetne serce. 

W fi nale litanii połączo-
no się z placem przed Do-
mem Arcybiskupów Kra-
kowskich, skąd biskup Jan 
Szkodoń przekazał „papie-
skie światło nadziei”. W 

tym momencie harcerze za-
palili pochodnie a pozosta-
li świece i znicze. Podczas 
procesji światła odmówio-
no różaniec i apel jasnogór-
ski. Czternastą litanię miast 
zakończył krótki koncert 
ewangelizacyjny.       

(DD)
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polecamy 
szczególnie ko-
bietom, które 
poszukują pra-
cy lub samot-
nie wychowują 
dzieci”

Rok przedszkolaka
Przygotowywane są zmiany w prawie oświato-
wym, które dotyczą dzieci urodzonych w 2003 
roku i później, polegające na wyborze daty rozpo-
częcia realizowania obowiązku szkolnego. Dlate-
go już w bieżącym roku szkolnym warto umożli-
wić jak najliczniejszej grupie pięciolatków choćby 
czasowy udział w różnych formach wychowania 
przedszkolnego. Dla podkreślenia znaczenia wy-
chowania przedszkolnego, a także żeby osiągnąć 
zakładane cele – rok szkolny 2008/2009 ogłoszono 
Rokiem Przedszkolaka. 

Rok Przedszkolaka ma podkreślić znaczenie wychowania przedszkolnego.
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Przypomnijmy że w ramach 
obchodów Roku Kalwarii 
Wejherowskiej, Prezydent 
miasta Wejherowa, Powia-
towa i Miejska Biblioteka 
Publiczna w Wejherowie 
ogłosiła otwarty konkurs 
literacki, który skierowa-
ny był zarówno do debiu-
tantów jak i dojrzałych au-
torów. Konkurs w dwóch 
grupach wiekowych (od 16 
do 19 i powyżej 20 lat) roz-
strzygnęła komisja w skła-
dzie: Danuta Balcerowicz 
– dyrektor Biblioteki, po-
lonista, Stanisław Janke – 
poeta, pisarz, dziennikarz, 
Anna Jankiewicz – biblio-
tekarz, sekretarz komisji, 
O. Tyberiusz Nitkiewicz – 
Kustosz Kalwarii Wejhe-
rowskiej, Grażyna Wirkus 
– polonista, muzealnik oraz 
Bogdan Tokłowicz – za-
stępca Prezydenta Miasta, 
Przewodniczący Komisji 
Konkursowej. Ogłoszenie 
wyników i wręczenie na-
gród nastąpiło 16 paździer-
nika (Dzień Papieski) w 
Klasztorze ojców Francisz-
kanów.  

Wykonuje Pani szczytną 
profesję lekarza, jak zro-
dziła się u Pani ta literac-
ko-historyczna pasja?
Jestem rodowitą wejhero-
wianką. Szczycę się tym i 
zawsze podkreślam miej-
sce mojego urodzenia. To 

prawda, jestem lekarzem 
i praca moja jest bar-
dzo absorbująca ale 
mam też czas wol-
ny i ode mnie za-
leży jak go so-
bie zaplanuję. 
Moje dzie-
ci podrosły 
i usamo-
dzielniły 
się, mam 
więc wię-
cej cza-
su na re-
a l i z a c j e 
zaintere-
sowań po-
zazawodo-
wych. Po-
znawanie hi-
storii naszego 
miasta i regionu 
było zawsze moją 
pasją. Przyznaję to 
czasochłonne, ale daje mi 
dużą satysfakcję. 
Jestem dumna, gdy gdzieś 
daleko w Polsce, a szcze-
gólnie poza Jej granicami, 
napotykam na ślady wią-
żące to miejsce z moim ro-
dzinnym miastem. Tak było 
w Wilnie czy w Padwie.
Dzieje małych miejscowo-
ści tworzą historię narodu, 
państwa, są jej integralną 
cząstką. Proszę mi wierzyć, 
nie mamy powodów do 
kompleksów.  „Nasi” ludzie  
zapisali się chlubnie się w 
dziejach Rzeczypospolitej. 

D o t y c z y 
to w pierwszym rzędzie 
Wejherów i o tym piszę 
w mojej pracy (eseju).  W 
każdej epoce odnajdziemy 
postacie, które zrobiły coś 
znaczącego dla naszej ma-
łej i dużej Ojczyzny i   war-
to się nimi chwalić. 

Na jakich historycznych 
źródłowych tekstach 
oprócz wymienionej w 
eseju „Kronice ojca Grze-
gorza”, oparła Pani na-

gro-
d z o n ą 

prace literac-
ką?                           
Korzystałam, oprócz „Kro-
niki” ojca Grzegorza,  z 
kilkunastu publikacji hi-
storyków zajmujących się 
dziejami Pomorza. Były 
to książki i artykuły m. in. 
nieżyjącego franciszkanina 
ojca Gaudentego Kustusza, 
księdza Jerzego Więcko-
wiaka- przed laty wikarego 
parafi i św. Leona w Wejhe-
rowie i mojego katechety, 

profesorów Gerarda Labu-
dy, ojca Adama Sikory, Je-

rzego Sampa, Wacława 
Odyńca, Stefana Cia-

ry. Proszę zwrócić 
uwagę, że wśród 
wymienionych 
są wejherowia-

nie, bądź oso-
by przez lata 
związane z 
naszym mia-
stem.                                                                                           

Wiem, że to 
nie pierw-
sza, tak am-

bitna próba 
literacka w 

której zmierza 
się Pani z burz-

liwymi dziejami 
naszej małej Oj-

czyzny?                                                                                                 
Ukończyłam I L.O. im. 

Króla Jana III Sobieskie-
go w Wejherowie. Na ubie-
głoroczny jubileusz 150-le-
cia istnienia mojej szkoły 
przygotowałam niewiel-
ką broszurę zawierającą li-
stę nas- lekarzy absolwen-
tów wejherowskiego gim-
nazjum i liceum ogólno-
kształcącego. Nie licząc 
niemieckich absolwentów 
szkoły, w całej jej historii 
zebrałam prawie 200 na-
zwisk lekarzy medycyny i 
stomatologii. Są wśród nas 
profesorowie, osoby z ha-
bilitacją i z tytułami dok-

tora nauk medycznych, są 
dyrektorzy szpitali, klinik 
i zakładów, sanatoriów i 
stacji sanitarno-epidemio-
logicznych, są ordynato-
rzy oddziałów (w tym kil-
kunastu z wejherowskiego 
szpitala). Pracowaliśmy i 
pracujemy tu w rodzin-
nym mieście ale też daleko 
w Polsce i poza Jej grani-
cami. Wszyscy starsi leka-
rze zdobyli specjalizację, 
większość II stopnia, młod-
si intensywnie się do niej 
przygotowują. Pisuję też 
artykuły o wejherowskich 
lekarzach i historii wejhe-
rowskiej służby zdrowia 
do Pomorskiego Magazy-
ny Medycznego. Uważam 
to za dobrą promocję na-
szego środowiska medycz-
nego i zarazem naszego 
miasta. W ubiegłorocznym 
Wejherowskim Konkursie 
Literackim zdobyłam wy-
różnienie za wspomnienie 
„Talizman” z lat dziecię-
cych, spędzonych na jed-
nym z typowych wejhe-
rowskich podwórek.  Jeśli 
czas mi pozwoli, jeszcze 
coś napiszę.    
W imieniu naszych czytel-
ników gratulujemy i dzię-
kujemy za rozmowę, ży-
czymy dalszych „ofi cjal-
nych” sukcesów na niwie 
literackiej, zawodowej oraz 
w życiu rodzinnym.         

MIĘDZY SACRUM A PROFANUM
Z laureatką I nagrody w kategorii prozy za esej „Między sacrum a profanum” w konkursie literackim pt. „Kalwaria  Wejherowska”,
Elżbietą Budnik rozmawia Franciszek Sychowski.
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W dwie historyczne po-
stacie, które na koniach 
poprowadzą paradę – mar-
szałka Józefa Piłsudskiego 
i gen. Józefa Hallera, który 
poprowadzą wcielą się Ra-
dosław Tyślewicz i Konrad 
Brodewicz. Swój udział za-
powiedzieli m. in. Gdyński 
Szwadron Krakusów, Kur-
kowe Bractwo Strzeleckie, 
Grupa Rekonstrukcji Hi-
storycznej Lądowej Obro-
ny Wybrzeża, Orkiestra 
Reprezentacyjna Marynar-

ki Wojennej, oddział pod-
chorążych Akademii Mary-
narki Wojennej Akademia 
Morska, Cech Rzemiosła 
i Przedsiębiorczości, Sto-
warzyszenie Kapitanów 
Żeglugi Wielkiej, Zrzesze-
nie Kaszubsko-Pomorskie, 
harcerze, uczniowie szkół 
gdyńskich, artyści Teatru 
Muzycznego im. Danuty 
Baduszkowej w Gdyni, ki-
bice Arki Gdynia. Wielką 
atrakcję również tradycyj-
nie przygotowują Stowa-

rzyszenie Miłośników Sa-
mochodów Zabytkowych 
oraz Gdyńskie Muzeum 
Motoryzacji, którzy zapre-
zentują swoje zabytkowe 
pojazdy. W międzyczasie, o 
godz. 11. na Bulwarze Nad-
morskim odbędzie się Je-
sienny Bieg Niepodległości 
O godz. 13.30 – uczestnicy 
parady, mieszkańcy Gdyni 
i goście uroczystości będą 
pozowali  tradycyjnie już do 
pamiątkowej fotografi i na 
placu Jana Pawła II, przed 

Centrum Rozrywki Gemini.
Wiele atrakcji dla dzie-
ci, młodzieży i dorosłych 
przygotowano w samym 
Centrum. W ponad pię-
ciogodzinnym programie 
sekrety sztuki kulinarnej 
zaprezentuje Maciej Ku-
roń, o książce „Inny punkt 
widzenia”, będzie moż-
na rozmawiać z autorem 
Grzegorzem Miecugowem. 
Wystąpią też zespół Nowak 
– Band, Chór Podstawo-
wej Szkoły Katolickiej w 

Gdyńskie urodziny 
niepodległej
Msza Św. w intencji Ojczyzny odprawiona w  Kolegiacie NMP przy 
ul. Świętojańskiej tradycyjnie już rozpocznie główne obchody 90. 
rocznicy odzyskania niepodległości w Gdyni. W samo południe 
zaś rozpocznie się Parada Niepodległości. Jej uczestnicy wyru-
szą z Placu Konstytucji i przejdą pod Płytę Marynarza Polskiego 
na Skwerze Kościuszki, gdzie odbędą się ofi cjalne uroczystości z 
udziałem władz miasta, Dowództwa Marynarki Wojennej oraz dele-
gacji gdyńskich służb, organizacji społecznych i instytucji.

Gdyni. Dla najmłopdszych 
przygotowano zabawy i 
konkursy pod hasłem „Wio 
koniku...” Dla wszystkich 
uczestników zabawy przy-
gotowano słodką niespo-
dziankę. 
Dla Gdyńskich Kombatan-
tów o godz. 17. w Teatrze 
Miejskim rozpocznie się 
koncert Orkiestry Sinfo-
nietta Cracovia dla gdyń-
skich kombatantów. Na ten 

koncert jednak wejść będą 
mogli jedynie posiadacze 
zaproszeń)
W przeddzień obchodów 10 
listopada w kościele NMP 
Królowej Polski w Gdyni o 
godz. 19.00 rozpocznie się 
„ Śpiewnik Polski. Historia 
w słowie i piosence” czyli 
wspólne śpiewanie pieśni 
patriotycznych z udziałem 
trójmiejskich artystów.

(ANGO)

Podajemy także listę punktów, w któ-
rych można kupić fl agi by udekorować  od-
świętnie budynki, balkony i okna domów:
Sklep „J.L.” ul.10 Lutego 30, Hala targowa, 
ul.Wójta Radtkego 36/40 Art. Szkolne Box 
nr.11, Urząd Miasta Gdyni /Kiosk/, al. Marsz. 
Piłsudskiego 52/54, Informacja turystyczna (w 
hallu dworca Gdynia), Sklep „Desant” ul. Por-
towa 4, PHU „CLIPPER” al. Jana Pawła II 
11, „IN MEDIO” (GEMINI) al. Jana Pawła II 
14, „IN MEDIO” ul.Świętojańska 62, „CEPE-
LIA” ul. Świętojańska 2/4, „ARS CHRISTIA-
NA” ul. 10 lutego 35, SKLEP HARCERSKI 
„DRUHNA” ul. 10 lutego 23, Sprzedaż hurto-
wa: P.P.H.T. „ POLUS TOURIST”, ul. Suchar-
skiego 11/A/4, 81-157 Gdynia, Tel/fax: (058) 782 
76 17, tel: (058) 625 37 27.

Paradę Niepodległości poprowadzi tradycyjnie już marszałek Józef Pił-
sudski, w którego rolę wcieli się Radosław Tyślewicz.
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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 Przywi-
dza ....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 1 pokój 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
- SAMOTNY, wolny, lat 71, zadbany emeryt, sprawny 
fi zycznie, nie palący, złota rączka, zmotoryzowany. Pozna panią 
bez zobowiązań rodzinnych, mieszkająca sama (bez zwierząt), 
fi nansowo zabezpieczoną, o znacznych kobiecych kształtach, 
od D i więcej, z Wejherowo lub okolic, lecz nie koniecznie, tel. 
512 105 325

- 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

NIERUCHOMOŚCI

- SPRZEDAM VW Passat kombi 1,8 B/gaz, ESD, H, stan bdb. 
cena 5,500 zł tel. 506 521 300
- SPRZEDAM OPEL CORSA, 1,5 + diesel, uszkodzona 
skrzynia, 92 r. cena 1,300 zł tel. 664 664 558
- SPRZEDAM samochód mazda 323 1,7 D sedam 91r. Cena 
1,200 zł (do uzgodnienia) tel. 887-927-826
- SPRZEDAM POLONEZ TRACK 1200 zł, 1,6; 2 drzwi na 5 
osób bezn/gaz, silnik dobry tel. 0602 624 791
- SPRZEDAM części do Fiata 126p - nowe, lampa H4 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 kompu-
terowych, 28 lat, znajomość worda, exela, płatnika, szuka pracy 
w domu, tel. 696 584 387
- SZUKAM PRACY W SALONIE SAMOCHODOWYM. 
Licencjat z administracji, prawo jazdy, znajomość programów 
komputerowych, odbyta praktyka, tel. 601 689 788
- ANGIELSKI - nauka, konwersacje. Tel.058-671-81-31
- POSZUKUJĘ PRACY, rencistka, średnie wykształcenie, na 
1/2 etatu 058 672 71 52
- KSIĘGOWA, znajomość programów komputerowych. Szuka 
pracy tel. 058 672 12 63, kom. 0604 915 450
-  FIZYKA, CHEMIA; pomogę uczniowi, Wejherowo, tel. 
058 677 01 50
- BEHAPOWIEC - podejmie prace z uprawnieniami szkolen 
bhp i p.poz. nr telefonu +48510676511 lub 0 58 302-39-69
- UCZENNICA NIEMIECKIEGO GIMNAZJUM - udziela 
korepetycji z j.niemeickiego dla dzieci szkół podstawowych.
Tel:518557198
-  ZATRUDNIĘ POMOCNIKA do gospodarstwa rolnego, 
wymagane prawo jazdy kategorii T, możliwość zamieszkania, 
tel. 606 357 857
- PAN 54 letni, podejmie pracę w godzinach popołudniowych, 
weekendy z możliwością zakwaterowania. tel. 660 426 563
- EMERYTKA po 60-tce, szuka pracy tel. 058 551 50 05
- EKONOMISTKA 28 lat, szuka pracy, doświadczenie jako 
kasjerka tel. 513 445 225
- EMERYTKA - lat 55, pracowita, poszukuje pracy, Rumia 
Janowo, tel. 058 671 75 52
- 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 
„ALCATEL”, 40 zł tel. 698 057 001
- KUPIĘ niedrogo szafki kuchenne lub przyjmę, z transportem 
tel. 698 057 001 
- SPRZEDAM alufelgi borbety 4x100, 225/45/16 z oponami z 
szerokim rantem, komplet 1700 zł, tel. 782 168 317
- SPRZEDAM Drzwi łazienkowe “Bulaj” osiemdziesiątki 
prawe, kolor wenge (ciemny brąz), ościeżnica regulowana, 
nowe, tel. 501 274 733
- SPRZEDAM LAPTOPA, Microstar-medion, model FID 
2040, nowy, cena okazyjna, tel. 0501 276 279
- SPRZEDAM MEBLOŚCIANKĘ, kolor jasny, 300 zł, 0508 
116 602
- SPRZEDAM TELEFON Simens A52, 70 zł Nokia, panel 
kolorowy 100 zł tel. 511 485 822
- PRZYJMĘ ZIEMIĘ - Kąpino, tel. 607 467 770
- SPRZEDAM AKWARIUM 160 litrów z korzeniami + rośliny 
sztuczne+10 rybek, cena 200 zł, tel. 508 819 771
- TURBINĘ DO NADMUCHU paleniska kuzni, kompletna z 
małym silnikiem sprzedam tel. 058 672 19 69
- POMPĘ DO OPRYSJIWACZA roślin, sprzedam tel. 058 
672 19 69
- SPRZEDAM KUCHENKĘ gaz. elek. Amica + reduktor, stan 
b.dob 450 zł 511 485 822
 - SPRZEDAM części do LADY 2107 2105: silnik, skrzynia, 
most itd. cena do uzgodnienia 
tel.  058 678 02 72
- SPRZEDAM KOZĘ DOJNĄ 2-letnia cenia 200 zł Wejhero-
wo, 058 678 02 72
- DWA FOTELE bordo, stan bdb. cena 150 zł, tel. 503 782 857
- SPRZEDAM, deski calowe 6,5 m3 cena 500 zł za m3 , tel. 
885 916 686
- SPRZEDAM, 4 kg płynu aluminiowego (srebrzanki) 058 
718 87 24
- SPRZEDAM ROWEREK dla chłopca 3-5 lat-nowy na 

gwarancji.Kółka boczne stan  bdb.160zł.tel (o58)6710322 lub 
695636493 oraz rowerek dla dziecka 1-2 latka  stan dobry cena 
40zł  bardzo ładny 
- OWCZARKI NIEMIECKIE- czarne podpalane, mocnej bu-
dowy, po rodowodowych rodzicach. Szczeniaki ur. 9.07.2008r. 
do odbioru na koniec sierpnia, po szczepieniu i dwukrotnym 
odrobaczeniu. 
- SPRZEDAM MATERAC do masażu, nowy, skóropodobny, 
składany na 3 części, 3 programy - 400 zł, tel. 506-392-588
- PIEKARNIK 2 grzałki do pieczenia ciast, stan db. 95 zł tel 
507 607 280
- SPRZEDAM KUCHEMKĘ 3 palniki, stan db, 75 zł i 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
- KOMBINEZON DLA DZIECKA na 62 cm wzrostu, na 
polarze, mało noszony, cena 55 zł, czapeczka i szalik gratis, 
Luzino tel. 512 918 442
- CHUSTA DO NOSZENIA DZIECKA, fi rmy „BEBELULU” 
nowa, oryginalnie zapakowana, instrukcja, w kolorze melanż z 
różowymi dodatkami, cena do uzgodnienia, Luzino tel. 058 678 
04 17 lub 512 918 442

PRACA

MOTORYZACJA

TOWARZYSKIE

INNE

- PRZYJMĘ meble kuchenne 
tel. 601 216 418

Sprzedam bliźniaka 

w Kąpinie 
tel. 601 225 294

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
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W przekroju całego spo-
tkania Bałtyk stworzył so-
bie więcej sytuacji pod-
bramkowych i zasłużenie 
wygrał ten mecz  mimo, 
że ta konfrontacja była 
momentami bardzo zacię-
ta gościom nie udało się 
przywieść do Rumi cho-
ciażby remisu. Znacząca 
była 7 minuta meczu, kiedy 
to bramkarz rumian Adam 
Duda popełnił szkolny błąd 
i dał sobie wsadzić piłkę za 
przysłowiowy „kołnierz„. 

Po rzucie wolnym wyko-
nywanym przez Błażeja 
Adamusa z około 40 me-
trów rumski bramkarz źle 
obliczył lot piłki, za dale-
ko wyszedł na przedpole i  
był zmuszony wyciągnąć 
piłkę z własnej siatki. Bał-
tyk objął prowadzenie 1:0,  
jednak rumianie się nie 
poddawali i przy stałych 
fragmentach gry sprawiali 
duże zagrożenie obrońcom 
i bramkarzowi Bałtyku. W 
16 minucie spotkania Łu-

kaszowi Kłosowi udało 
się doprowadzić do remisu 
1:1. Po rzucie wolnym jego  
płaski strzał po ziemi odbił 
się jeszcze od muru gdyń-
skich obrońców i Chame-
ra nie miał w tej sytuacji 
nic do powiedzenia. Kilka 
minut przed przerwą Woj-
ciech Pięta po świetnym 
dryblingu strzałem z oko-
ło 16 metrów zdobył dru-
giego gola dla gdyńskiej 
drużyny. W tym momencie 
Bałtyk wykorzystał liczeb-

ną przewagę na boisku, bo-
wiem kontuzjowany Jakub 
Gronowski  leżał wtedy za 
boczną linią boiska. Gro-
nowskiego zmienił Darek 
Hebel, a wcześniej kontuzji 
doznał  w 29 minucie Ire-
neusz Malinowski, zastą-
pił Zbyszek Bodzak i ekipa 
gości przystąpiła do drugiej 
odsłony mocno osłabiona. 
Po zmianie stron piłkarze 
obydwu drużyn nie wiado-
mo dlaczego zaczęli grać 
asekuracyjnie. Jeżeli taka 

ORKAN RUMIA NIE DAŁ RADY
W  13 kolejce III ligi Bałtyckiej Orkan Rumia spotkał się w meczu wyjazdowym z liderem tabeli Bałtykiem Gdynia. 
Mecz rozpoczął się o godzinie11:00, ale mimo wczesnej pory i przenikliwego zimna na trybunach zgromadziło się 
około 200 sympatyków piłki nożnej. Gospodarze okazali się lepsi i pokonali ekipę z Rumi 2:1 (2:1). 

postawa była uzasadnio-
na ze strony piłkarzy Bał-
tyku (bo wygrywali i bro-
nili 3 punktów), to Orkan 
nie miał nic do stracenia i 
w tym momencie powinien 
postawić wszystko na jed-
ną kartę. Dopiero w 70 mi-
nucie meczu coś na boisku 
zaczęło się dziać, Duda wy-
bronił sytuację sam na sam 
z Łukaszem Nadolnym, a 
dwie minuty potem wyła-
pał strzał Adamusa. Orkan 
ograniczał  się w tym okre-
sie gry do przeprowadzenia 
kilku kontr, ale prawie za-
wsze gdyńscy obrońcy za-
trzymywali akcje gości na 
16 metrze i do końca spo-
tkania piłkarzom z Rumi 
nie udało się wyrównać. 
Ostatecznie podopieczni 
trenera Kotasa nie zdobyli 

punktów w Gdyni, ale już 
najbliższą sobotę zagrają z 
Cartusią Kartuzy. 8 listo-
pada o godzinie 12:00 pił-
karze Orkana Rumia wy-
stąpią w ostatnim  meczu 
rundy jesiennej przed wła-
sną publicznością i miejmy 
nadzieję, że pokonają ekipę 
trenera  Adama Adamusa. 

Bałtyk:Chamera, Kaczy-
kowski, Kubisik, Wróbel, 
Zybert, Pięta, Przybyszew-
ski, Litwinko (Prinz), Ada-
mus (Styn), Kudyba, Na-
dolny, (Szudorowicz). 
Orkan : Duda, Skwiercz, 
Fera, Prokopów, Kola-
nowski, Broner, Cirkow-
ski, Malinowski (Bodzak), 
Gronowski (Hebel), Sie-
maszko, Kłos. 

(APAT) 

Wyniki XIV serii i aktualne tabele:  
BorHyd-Dziki 5:0, HallerBuk – Kasztaniaki 4:0, Tęcza-
Grom 7:1, Diabły-Olimp 2:2, Centrum-Majowie 3:1, 
Bendiks-Relaks 5:1, Elektryk – Bukowa 5:1, Magnum-
Cisza 2:1.

1. TĘCZA                              40           65-14
2. BORHYD                           39           33-12
3. ELEKTRYK                             31           52-18
4. BENDIKS                                    31          50-21
5. CENTRUM                                  30          43-22
Najlepsi strzelcy: 
24 bramek: Mateusz Perszon (Tęcza)
20 bramek: Oskar Bąkowski (Bendiks), Mariusz 
Kleparski (Elektryk),  
18 bramek: Dawid Bogucki (BorHyd) ,Wojciech 
Kwidziński (Tęcza),  
17 bramek: Wojciech Sommerfeld (Cisza)
14 bramek: Rafał Bach (Bendiks), Maciej Mielewczyk 
(BorHyd), Jakub Ferdynus (Cisza).

Leszek Lenda

Tęcza na szczycie      
Zbliżają się do końca tegoroczne rozgrywki o 
mistrzostwo XLI Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej 
TKKF. W przedostatniej serii spotkań nie 
zanotowano niespodzianek – pięć najlepszych 
zespołów odniosło zwycięstwa. Liderem jest 
ekipa Tęczy, która o 1 punkt wyprzedza BorHyd. 

Podopieczni trenera Da-
riusz Nadolskiego po 
dwóch turniejach rozegra-
nych w Gdańsku i Gdyni 
prowadzą w eliminacyjnej 
grupie C. Młodzi siatkarze 
z Luzina 6 listopada w Hali 
Widowiskowo-Sportowej 
w Luzinie będą gospoda-
rzami kolejnego turnieju 

kwalifi kacyjnego. Nasz ze-
spół będzie tego dnia rywa-
lizował z zespołami Trefl  
Gdańsk i Omega Gdynia. 
Początek turnieju o godzi-
nie 9:30. Stawką jest gra o 
miejsca 1-8 ligi wojewódz-
kiej. Serdecznie zaprasza-
my kibiców na ten turniej.

(PP)

Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego w tenisie stołowym                                                                                                                                        

Integracyjne Stowarzyszenie Sportowe START w Wejherowie zaprasza na Indywidualne Mi-
strzostwa Powiatu Wejherowskiego w Tenisie Stołowym.  Zawody odbędą się w sali sportowej 
Szkoły Podstawowej nr 5 w Wejherowie-Śmiechowie (ul. Gdańska 30) wg poniższego termi-
narza:                                                                                                                                                        
- osoby niepełnosprawne : 06 listopada (czwartek) -  godz.17.00, 
- osoby zdrowe : 11 listopada (wtorek) – g.10.00.  
Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel.: 607-328-262.
Zgłoszenia będą przyjmowane w miejscu zawodów bezpośrednio przed ich rozpoczęciem. 

L. Lenda

GKS Luzino prowadzi w grupie C
Bardzo dobrze prezentują się siatkarze 
GKS Luzino w tegorocznych rozgrywkach 
Wojewódzkiej Ligi Młodzików PWZPS. 
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06:00     Kawa czy herbata? 07:55     
Leksykon PRL 08:00     Wiadomości
08:15     Kwadrans po ósmej 08:35     
Małgosia i buciki - serial anim.
09:00     Moliki książkowe - ma-
gazyn 09:15     ZOO bez tajemnic 
- cykl dok. 09:30     Ranczo pod 
Zieloną Siódemką - serial 10:00     
Moda na sukces - serial 10:50     Psi 
psycholog - telenowela 
11:15     Celownik - 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     Piękne umysły - serial dok.
15:00     Wiadomości, Pogoda
15:15     Mamy MAMY
  - reality show
16:05     Moda na sukces - serial
17:00     Teleexpress
17:20     Celownik - magazyn
17:30     Klan - telenowela 
18:00     Jaka to melodia?
18:30     Plebania - telenowela
18:55     300 % normy - teleturniej
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości 
20:20     Rzym - serial, `05
21:25     Z podniesionym czołem 
 - fi lm akcji, USA `04
23:00     Zamknij się i zastrzel mnie  
 - komedia, `05
00:35     Życie po życiu - serial
02:10     Notacje 

06:00     Złotopolscy - teleturniej 06:50     
Telezakupy 07:10     Niezwykły świat natury - 
serial 07:35     Pomocnik św. Mikołaja - serial 
anim. 08:00     Pytanie na śniadanie 10:10     
M jak miłość - serial  11:00     Pieskie życie 
- komedia, USA `05 12:25     Polska będzie 
taka jak my - hip hopowa modlitwa - reportaż
12:50     Dolina Kreatywna - co słychać?
13:00     Wojciech Cejrowski - cykl reportaży
13:30     Dzięki Bogu już piątek! (8);   
 magazyn
14:00     Everwood - serial obyczajowy
14:50     Dla niesłyszących - Czas honoru
15:50     Tak to leciało! - teleturniej
16:50     Bulionerzy - serial komediowy 
17:20     Przygody psa Cywila - serial
17:55     Magazyn Ekstraklasy - Szybka piłka
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:05     Dzieciaki górą - teleturniej
20:00     Gwiazdy tańczą na lodzie 
 - widowisko rozr.
22:35     Czas na miłość - komedia, USA `01
24:00     Kabaret Ani Mru Mru 
 - pr. rozr.
00:30     Panorama
00:50     Jak mamę kocham, nie kłamię 
 - fi lm, Francja `01,   
 W paryskim   
 biznesie odzieżowym wieją  
 nowe wiatry, a butiki   
 niekoniecznie sprzedają  
 markowe ciuchy. Rynkowe 
 napięcia boleśnie   
 dotykają pięciu przyjaciół;  
 młodych przedsiębiorców.
02:35     Dzięki Bogu już piątek! - magazyn
03:00     Noc Zagadek
  - teleturniej interaktywny

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04.55     cruZer-Sport:ex 05.15     Gram.Tv
05.40     Muzyczne listy – program muzyczny 
06.50     TV Market 07.25     Kasa Na Bank – 
program interaktywny 08.25     Beverly Hills 
90210 – serial USA  09.25     Idiotki nie idą do 
nieba – serial meksykański
10.25     mała Czarna – talk show 
11.25     Idiotki nie idą do nieba 
 – serial meksykański
12.25     Lalola
  – serial komediowy 
13.30     Gram.Tv
14.00     Dziewczyny fortuny 
15.00     Beverly Hills 90210 
 – serial USA 
16.00     25 Most Stylish
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 
22.20     KŁAMCZUCH 
 –  program rozrywkowy
23.25     Objąć mrok cz.2 
 – fi lm, USA
01.20     Selekcja 2008 
 – survival show
01.50     Lalola 
 – serial komediowy 
02.55     Wydarzenia, Sport, Pogoda   
03.35     Muzyczne listy”
04.25     Yes – Live in Amsterdam – koncert 

05:05     Uwaga! - magazyn 05:25     
Telesklep 06:25     Fabryka Gry - pr. 
interaktywny  08:00     Na Wspólnej - serial, 
Polska 08:30     Dzień dobry TVN 11:00     
Republika malolatów - serial, USA 12:05     
Brzydula - serial komedia 12:35     Szymon 
Majewski Show - pr. rozryw.
13:35     W-11 Wydział Śledczy
  - serial dokumentalny
14:15     Telesklep
14:45     Agenci NCIS - serial sensacyjny 
15:45     Rozmowy w toku 
 - talk show 
16:55     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
17:55     Brzydula - serial, Polska
18:25     Detektywi 
 - serial dokumentalny
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:50     Uwaga! - mag. reporterów
20:00     Mumia powraca 
 - fi lm przygodowy, USA `01
22:45     Michel Vaillant - fi lm akcja,  
 Francja `03. Któż z nas nie 
 chciałby być Michelem   
 Vaillant, kierowcą, któremu  
 zawsze udaje się pokonać 
 rywali? Film opowiada o  
 najbardziej pasjonujących  
 momentach z życia kierowcy  
 rajdowego, jego niepokojach  
 i tryumfach. „Michel  
 Vaillant” to udane  
 przeniesienie na ekran   
 popularnego komiksu o tym  
 samym tytule.
00:45     Kuba Wojewódzki - talk show
01:45     Uwaga! - magazyn
02:05     Wrzuć na luz - pr. interaktywny
03:05     Telesklep 
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05:15     Wstawaj! Gramy!, odc.701 06:00     
Żar młodości, odc.50 06:55     TV Market
07:10     Wielka Wygrana, odc.370 07:50     
Dotyk anioła, odc.15 08:50     Ranking gwiazd
09:20     Ranking gwiazd 09:50     Rodzina 
zastępcza, odc.206 10:50     Sabrina - 
nastoletnia czarownica, odc.99 11:30     Na 
kocią łapę, odc.19 11:50     Nowe przygody 
Tequili i Bonettiego, odc.5
13:00     Fabryka gwiazd, odc.34
14:00     Pierwsza miłość, odc.785
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica
15:15     Świat według Bundych, odc.234
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja
16:30     Tylko miłość, odc.48
17:30     Fabryka gwiazd, odc.35
18:00     Pierwsza miłość, odc.786
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Na kocią łapę, odc.20
20:00     Fabryka gwiazd Gala, odc.8
22:00     Studio Lotto
22:05     Braterstwo wilków; Francja/ 
 Kanada, 2001; r. Christophe  
 Gans; w. Samuel Le Bihan,  
 Vincent Cassel, Emilie  
 Dequenne, Monica Bellucci,  
 Jeremie Renier, Mark Dacascos 
 Jeden z najbardziej  
 widowiskowych fi lmów   
 francuskich ostatniej dekady,  
 z rewelacyjnymi efektami 
 specjalnymi, za które   
 odpowiedzialni byli twórcy ze  
 studia Jima Hensona. 
01:20     Amos i Andrew; USA, 1993

Mimo, że krakowianki na po-
czątku pierwszego seta stawiały 
naszym siatkarkom zacięty opór 
i gospodynie objęły w pierwszej 
odsłonie czteropunktową prze-
wagę, to i tak rumianki w kolej-
nych swoich udanych akcjach 
zaczęły pokazywać zespołowi z 
Krakowa, kto jest lepszy na bo-
isku. 
Prowadzenie AZS-u zostało 
szybko zniwelowane, a w na-
stępnych dwóch setach, to TPS 
kontrolował grę i rozstrzygnął 
ten mecz na swoją korzyść. Ze-
spół z Rumi wystąpił w niepeł-
nym składzie, bo nie mogła za-
grać między innymi kontuzjo-
wana Aleksandra Theis. Po tym 
wygranym meczu rumskie siat-

karki (w wyniku wolnego losu) 
ominęły IV rundę i w V- tej run-
dzie będą miały okazję zrewan-
żować się w Pucharze Polski 
ekipie MOSiR Mysłowice  za 
porażkę jaką odniosły w prze-
granym ligowym meczu u siebie 
2:3 z tą drużyną. To spotkanie 
podopieczne trenera Skrobec-
kiego zagrają na wyjeździe 19 
listopada. Wcześniej jednak TPS 
Rumia pojedzie do Polic, gdzie 
8 listopada zagra o ligowe punk-
ty z miejscowym Chemikiem. 
Właśnie w Policach zamiesz-
kuje rodzina naszej aktualnej 
zawodniczki Kingi Kasprzak. 
Obecnie Chemik Police zajmuje 
7 miejsce w tabeli i każdy wynik 
tej konfrontacji jest możliwy. W 

kolejnym ligowym meczu u sie-
bie TPS Rumia podejmie u sie-
bie 15.11 Budowlanych Łódź i 
właśnie w tym spotkaniu gospo-
dynie będą miały okazję zrewan-
żować się za przegrane baraże 
do I ligi w ubiegłym sezonie. Jak 
to niejednokrotnie podkreślał w 
swoich wywiadach trener Jerzy 
Skrobecki, ta liga jest bardzo 
wyrównana i nie można liczyć 
na łatwe zwycięstwa na żadnym 
boisku. Tylko czas pokaże, jakie 
miejsce w I lidze zajmą siatkarki 
TPS – u , ale sądząc po formie, 
jaką prezentują nasze zawod-
niczki i po wzmocnieniach jakie 
zostały  dokonane  przed sezo-
nem powinny się one utrzymać 
w lidze.                         (APAT) 

Zwycięstwo siatkarek z Rumi 
W ramach rozgrywek III Rundy Pucharu Polski podopieczne trenera Jerzego Skrobeckiego 
pokonały w Krakowie II ligowy zespół  AZS UE Kraków 3:0 (25:17), (25:17) i (25:18). 
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05:50     Królewna Śnieżka - baśń fi lmowa
07:20     W krainie Bogów - fi lm anim. 09:30     
M jak miłość - serial 10:30     Nigel Marven w 
krainie pingwinów - fi lm dokumentalny 11:30     
Ivanhoe - fi lm , USA 1982) 13:55     Dzieciaki 
górą -  teleturniej 14:50     Dla niesłyszących - 
Na dobre i na złe 15:55     Fort Boyard - reality 
show
16:55     Bulionerzy - serial komed.
17:20     Sierociniec dla orangutanów - cykl
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:05     Nagrody Polskiej Muzyki Złote  
 Dzioby 2008 
20:05     Barwy szczęścia - serial obyczajowy
20:35     M jak miłość - serial 
21:30     Kulisy serialu „M jak miłość”
21:40     Tomasz Lis na żywo - talk show
22:40     Nagrody Polskiej Muzyki Złote  
 Dzioby 2008
23:30     Kryminalne zagadki Las Vegas 
 - serial 
00:20     Czas honoru - felieton
00:30     Panorama
00:50     Bossa nova - komedia, USA `00  
 Prawnik Pedro Paulo ostatnio  
 rzadko widuje swoją żonę 
 Tanię, która jest  
 przedstawicielką biura   
 podróży. Jego biuro zatrudniło  
 nie dawno energetyczną  
 studentkę Sharon...
02:20     Noc Zagadek - teleturniej   
 interaktywny

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05.15     Sztukateria 05.40     Kinomaniak 
– magazyn fi lmowy 06.05     Muzyczne listy – 
program muzyczny 07.15     TV Market
07.50     Wielkie Happy Hour – informacyjny 
program rozrywkowy
08.50     Niekończąca się historia – fi lm famili- 
 jny Kanada/Niemcy, 2001 
10.55     Być jak ona 
 – reality show 
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     Żona dla zuchwałych – fi lm Indie.
 to jeden z najbardziej znanych  
 i najdłużej granych indyjskich  
 fi lmów w historii, nagrodzony  
 wieloma nagrodami, w tym za  
 najlepszy fi lm 1995 roku.
20.00     Istne Szalenstwo 
 – program rozrywkowy
21.00     Discovery “Pogromcy mitów II” -  
 fi lm dokumentalny USA, 2005 r.
22.05     Galileo – program popularno- 
 naukowy  
23.05     Jazda Figurowa – nowy program  
 Michała Figurskiego
00.05     Miss Intercontinental, cz.1
00.40     Żona dla zuchwałych 
 – fi lm Indie, 1995 
04.15     Wydarzenia, Sport, Pogoda

 
 
         
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05:05     Uwaga! - magazyn  05:25     
Telesklep 06:25     Fabryka Gry - pr. 
interaktywny 08:00     Taniec z gwiazdami 
- kulisy 08:30     Dzień dobry TVN 11:00     
Pascal: po prostu gotuj - mag. kulinarny 
11:30     Nigella ekspresowo - reality show
12:05     Brzydula - serial
12:40     Taniec z gwiazdami 
 - widowisko rozryw. 
14:45     Agenci NCIS 
 - serial sensacyjny, USA
15:45     Rozmowy w toku - talk show
16:55     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 - serial dokumentalny 
17:55     Brzydula - serial komediowy
18:25     Detektywi - serial dokumentalny
19:00     Fakty, Sport, Pogoda 
19:50     Uwaga! - mag. reporterów
20:05     Na Wspólnej 
 - serial obyczajowy
20:45     W-11 Wydział Śledczy
  - serial dokumentalny
21:30     Szymon Majewski Show 
 - pr. rozrywkowy
22:35     Teraz my! - pr. publicystyczny
23:20     Superwizjer 
 - mag. reporterów
23:55     Kapitalny pomysł - teleturniej
00:55     Wydanie drugie poprawione 
01:25     Co za tydzień 
 - magazyn
01:50     Uwaga! - magazyn
02:10     Wrzuć na luz - pr. rozryw.
03:10     Telesklep

06:00     Kawa czy herbata? 07:50     
Leksykon PRL 08:00     Wiadomości
08:15     Kwadrans po ósmej08:35     
Sekretny świat misia.. 09:00     Bu-
dzik - pr. dla dzieci 09:30     Atlantis 
High - serial 10:00     Moda na suk-
ces - serial 10:50     Wielki świat ma-
łych odkrywców 
11:05     Jaka to melodia? 
12:00     Wiadomości
12:10     Plebania - telenowela
12:35     Klan - telenowela
13:00     Faceci do wzięcia - serial
13:35     Kanion smutku 
 - western, USA
15:00     Wiadomości, Pogoda
15:15     Jesteś tym co jesz - serial
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? 
18:30     Plebania - telenowela
18:55     300 % normy - teleturniej
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości
20:20     Wielki test z historii 
 - widowisko  
 publicystyczne
21:30     Pianista - fi lm, Polska/ 
 Francja `02
00:05     Max Havoc - fi lm, USA `04
01:45     Kojak - serial 

06:45     Smaki polskie - mag. 
kulinarny 07:00     Dzień dobry w 
sobotę 07:30     Rok w ogrodzie
 - pr. poradnikowy 08:00 Wia-
domości 08:15     Pod prasą - pr. 
publicystyczny 08:35     Hurtownia 
książek - magazyn 
09:00     Ziarno - magazyn
09:25     Siódme niebo - serial
10:15     Śmiechu warte - pr. rozr.
10:40     Stawka większa niż życie 
- serial
11:45     Jaka to melodia? 
 - teleturniej
12:15     Kuchnia z Okrasą 
12:35     Szkoda gadać 
 - pr. rozrywkowy
13:00     Wiadomości
13:15     Ja wam pokażę! - serial
14:15     Wszystko się sypie 
 - komedia, USA `03
16:05     Moda na sukces - serial
17:00     Teleexpress 
17:20     300 % normy - teleturniej
17:55     Mamy MAMY 
 - reality show
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości
20:15     Osaczony - fi lm akcji, 
 USA/Niemcy `05
22:20     Rambo - fi lm akcji, 
 USA `85
24:00     Weekendowy magazyn  
 fi lmowy
00:30     Paparazzi 
 - fi lm ,USA `01
02:05     Halifax 
 - fi lm katastrofi czny `03
03:35     Zakończenie dnia

05:25     Zaopiekuj się mną - serial 
06:45     Kadra 2012 - magazyn 
07:00     Transmisja Mszy Świętej 
08:00     Domisie - pr. dla dzieci
08:30     Klub przyjaciół Myszki 
Miki 08:55     Teleranek - magazyn
09:25     Księżniczka Łabędzi - fi lm 
anim. 10:35     Hannah Montana
11:30     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
13:55     Winnetou - serial przyg.
15:55     BBC w Jedynce - serial dok.
17:00     Teleexpress
17:20     300 % normy - teleturniej
18:05     Jaka to melodia?
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości
20:15     Seks, kasa i kłopoty - serial
21:10     Ranczo - serial obyczajowy 
23:15     Zabawa w Boga - fi lm,  
 USA `91. Żołnierze 
 przybywają  
 z zadaniem pacyfi kacji 
 prymitywnych  
 plemionom Indian,  
 sprzeciwiających się  
 postępowi.
02:25     Wszystko, co najważniejsze  
 - fi lm, Polska `92

05:35     Dla niesłyszących - Echa Panoramy
06:10     Plecak pełen przygód - serial 06:35     
Spróbujmy razem - magazyn  07:00   Magazyn 
Ligi Mistrzów 07:35     Poezja łączy ludzi - 
Antoni Słonimski 07:45     M jak miłość- serial 
08:35     Barwy szczęścia - serial obyczajowy
09:35     Na dobre i na złe - serial 
10:35     Nie tylko dla pań - fi lm dokum.
11:40     Odyseja rodzaju ludzkiego 
 - fi lm animowany 
13:25     Święta wojna - serial 
14:00     Familiada  - teleturniej
14:30     Złotopolscy - telenowela 
15:10     Gwiazdy tańczą na lodzie 
 - widowisko rozr.
17:00     Duże dzieci - talk show
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:00     Fort Boyard - reality show
20:10     U Pana Boga w ogródku 
 - serial komediowy 
20:55     Kabaretowa sobota w Dwójce
21:40     Cel wyższy - dramat, USA `01
23:20     Słowo na niedzielę 
23:30     Rzym - serial ,USA `05
00:30     Panorama
00:50     Krąg - thiller, Japonia `98. Wśród  
 japońskich nastolatków krąży  
 legenda o tajemniczym i  
 niepokojącym fi lmie wideo 
 niosącym w ciągu tygodnia  
 śmierć tym, którzy go oglądają.  
 Trzy dziewczyny giną nagle w 
 tydzień po wspólnym   
 weekendzie w górach,   
 spędzonym na oglądaniu fi lmów  
 grozy.
02:30     Ona i On - wojna płci - talk show
03:20     Noc Zagadek - teleturniej

05:20     Dla niesłyszących - Słowo na 
niedzielę 05:25     Dla niesłyszących - Radio 
Romans 06:00     Złotopolscy - telenowela 
06:55     Sto tysięcy bocianów - serial 
dok. 07:25     M jak miłość - serial 08:15     
Barwy szczęścia - serial obyczajowy 09:20     
Doktorologia stosowana - cykl dokumentalny
09:55     Wojciech Cejrowski - cykl reportaży
10:30     Życie nad wodospadem 
 - fi lm dokumentalny 
11:20     Makłowicz w podróży
  - mag. kulinarny
11:55     Samotny kowboj - fi lm, USA `03
14:00     Familiada  - teleturniej
14:30     Złotopolscy - telenowela 
15:10     Mini Szansa - Katarzyna Cerekwicka
16:10     Na dobre i na złe - serial 
17:10     Brzydula Betty - serial komediowy
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:05     Tak to leciało! - teleturniej
20:05     Czas honoru - serial
21:00     Tożsamość Bourne’a 
 - fi lm akcji, USA `02
22:55     Magazyn Ekstraklasy - Szybka piłka
23:50     EUROexpress - magazyn
24:00     Dolina Kreatywna
00:30     Panorama
00:45     Międzynarodowy Festiwal Szkół  
 Filmowych i Telewizyjnych
01:50     Śmiertelnie mroźna zima 
 - fi lm, USA `87
03:30     Noc Zagadek 
 - teleturniej interaktywny
04:30     Zakończenie dnia

05.50     Skrzydła – serial komediowy 06.20     
Niekończąca się historia – mini-serial
08.20     Nieposkromiona Australia – serial 
dokumentalny  08.55     Niekończąca się 
historia – fi lm familijny Kanada/Niemcy  11.00     
Galileo – program popularno-naukowy 
12.00     Kinomaniak – magazyn fi lmowy 
12.30     Dekoratornia – magazyn 
13.00     Wielkie Happy Hour – informacyjny  
 program rozrywkowy
14.00     Modne gwiazdy
15.00     PlusLiga - PGE Skra Bełchatów 
 - Jastrzębski Węgiel 
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     Oskar – komedia USA, 1991; reż.:  
 John Landis; wyst.: Sylvester  
 Stallone, Ornella Muti, Don  
 Ameche, Kirk Douglas, Marisa  
 Tomei, Tim Curry, Vincent  
 Spano 
22.45     Jazda Figurowa – nowy program  
 Michała Figurskiego. 
23.45     Ustawieni – dramat kryminalny USA,  
 2001; reż.: Jon Favreau; wyst.:  
 Jon Favreau, Vince Vaughn, Joe  
 Goossen, Famke Janssen, Jona 
 than Silverman
01.45     Future Sport – fi lm akcj  USA, 1998;  
 reż.: Ernest R. Dickerson 

05.30     Sztukateria – magzayn  05.55     De-
koratornia – magazyn 06.25     Cruzer Sport:Ex 
06.55     V-max – magazyn motoryzacyjny 
07.25     Gram.Tv  07.55     Beverly Hills 
90210 – serial USA 08.55     Niekończąca się 
historia – mini-serial 11.00     Galileo
12.00     Gram.Tv
12.30     V-max – magazyn motoryzacyjny 
13.00     VIP – magazyn kulturalny
13.30     cruZer-Sport:eX
14.00     Rajdowe Mistrzostwa świata 
 – Rajd Japonii
15.00     PlusLiga Kobiet - Farmutil Piła 
 - Gwardia Wrocław Na żywo!
16.55     KŁAMCZUCH
  –  program rozrywkowy
17.55     Discovery – program dokumentalny
19.00     Galileo 
 – program popularno-naukowy  
20.00     Helikopter w ogniu – dramat  
 wojenny USA, 2001; reż.:  
 Ridley Scott; wyst.: Josh Hart- 
 nett, Ewan McGregor, Jason  
 Isaacs, Tom Sizemore, Eric  
 Bana, Ewen Bremner, Sam  
 Shepard, Sam Shepard, William  
 Fichtner
23.00     Istne Szalenstwo 
 – program rozrywkowy
00.00     Pocałunek węża – fi lm fabularny  
 Francja / Niemcy / Wielka Bryta- 
 nia, 1997; reż. Philippe Rousselot;  
 wyst. Greta Scacchi, Richard E.  
 Grant, Pete Postlethwaite, Ewan  
 McGregor
02.25     Ustawieni – dramat kryminalny 
 USA, 2001
04.00     Yes – live in Amsterdam – koncert  
05.00     Wydarzenia 

05:30     Wstawaj! Gramy!, odc.702 06:15     
Kapitan Flamingo, odc.10 06:45     Yin! Yang! 
Yo!, odc.9 07:15     Action Man A.T.O.M., 
odc.3 07:45     Action Man A.T.O.M., odc.4
08:15     HUGO 08:45     Pasjonaci 09:15     
Ewa gotuje, odc.36 
09:45     Brown Sugar; USA, 2002; r. Rick  
 Famuyiwa; w. Taye Diggs, Boris  
 Kodjoe, Queen Latifah, Sanaa  
 Lathan, Mos Def, Nicole Ari  
 Parker Premiera. Komedia  
 romantyczna.
12:05     SIĘ KRĘCI, odc.88
12:35     Czarodziejki, odc.120
13:35     Fabryka gwiazd Gala, odc.8
15:30     Kokon; USA, 1985; r. Ron Howard; 
 w. Don Ameche, Brian Dennehy, 
 Gwen Verdon, Wilford   
 Brimley, Hume Cronyn, Jack  
 Gilford, Jessica Tandy, Maureen 
 Stapleton, Steve Guttenberg  
 Komedia fantastyczna. 
17:45     AGENTKI, odc.6
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Ranking Gwiazd, odc.17
20:00     Jak oni śpiewają, odc.48
22:00     Studio Lotto
22:05     Dirty dancing; USA, 1987; r. Emile  
 Ardolino; w. Jennifer Grey
00:15     Mucha; Wielka Brytania/Kanada/ 
 USA, 1986; r. David Cronenberg;  
 w. Jeff Goldblum, George  
 Chuvalo, Geena Davis, John Getz
02:00     Ale kasa, odc.96
03:00     Tajemnice losu, odc.34
04:00     Zakazana kamera, odc.219
05:15     TV MARKET

05:30     Wstawaj! Gramy!, odc.703 06:15     
Szalony Jack, pirat, odc.5 06:45     Miejskie 
szkodniki, odc.18 07:15     Power Rangers, 
odc.29 07:45     Power Rangers, odc.30 08:15     
Jak oni śpiewają, odc.48
10:45     Opiekunka; USA, 1999; r. Mark  
 Griffi ths; w. Gregory Harrison,  
 Jake Dinwiddie, Katie Volding,  
 Heidi Lenhart, John Rhys-Davies,  
 Jane Sibbett Komedia familijna.  
 Jenny zostaje opiekunką do  
 dzieci, w domu bogatego  
 biznesmena. Jej nowi podopieczni:  
 Alex i Katie nienawidzą spędzać  
 czasu z nianiami i dlatego  
 początkowo nie akceptują nowej  
 opiekunki. Jednak podczas  
 wspólnej podróży do Francji,  
 Jenny dzięki pomocy szofera 
12:30     Wyścig szczurów; Kanada, USA,  
 2001; r. Jerry Zucker
14:45     I kto tu rządzi, odc.44
15:15     Piotr Bałtroczyk na żywo, odc.6
16:45     Strzał w 10, odc.19
17:45     Rodzina zastępcza, odc.298
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Ranking Gwiazd, odc.18
20:00     Skazany na śmierć, odc.54
21:00     CSI: Kryminalne zagadki Miami,  
 odc.121
22:00     Studio Lotto
22:05     Kości, odc.34
23:05     Niebezpieczne miasto

05:35     Uwaga! - magazyn 05:55     Tele-
sklep 08:00     Turbo Ring - mag moto-
ryzacyjny 08:30     Dzień dobry TVN 10:55     
Pascal: po prostu gotuj 11:30     Na Wspólnej 
- serial obyczajowy 13:20     You can dance - 
Po prostu tańcz!
15:00     Siłacze - Strongman 2008
16:10     Lemur zwany Rollo - fi lm komedia,  
 USA `97
18:00     Milionerzy 
 - teleturniej
19:00     Fakty, Sport, Pogoda 
19:45     Uwaga! - mag. reporterów
20:00     Niania 
 - serial komedia
20:35     Mam talent - reality show
22:20     Morderstwo w Białym Domu  
 - fi lm sensacyjny, USA `97.  
 Detektyw prowadzi śledztwo  
 w sprawie morderstwa   
 popełnionego w siedzibie  
 prezydenta; ofi arą jest kobieta.  
 Partnerką detektywa jest  
 agentka służb specjalnych.  
 Obydwoje odkrywają spisek,  
 który może mieć katastrofalne  
 skutki dla całego kraju. 
 reżyseria: Dwight H. Little,  
 scenariusz: Wayne Beach,  
 David Hodgin, zdjęcia: Steven  
 Bernstein
00:25     Bar zachodzącego słońca - fi lm  
 sensacyjny, USA `93, reżyseria:  
 Kevin Connor scenariusz:  
 Faruque Ahmed, Marcus Wright,  
 zdjęcia: Douglas Milsome,  
 muzyka: Ken Thorne
02:25     Uwaga! - magazyn
02:45     Telesklep

05:35     Uwaga! - magazyn 05:55     Tele-
sklep 08:00     Niania - serial komedia 08:30     
Dzień dobry TVN  10:55     Kawa na ławę 
- pr. publicystyczny 11:45     Teraz albo nigdy 
- serial, Polska 
12:45     Kochany urwis - fi lm komedia,  
 USA `91
14:45     Mam talent - reality show
16:30     Co za tydzień - magazyn
17:00     Kapitalny pomysł - teleturniej
18:00     Milionerzy - teleturniej
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:45     Uwaga! - mag. reporterów
20:00     Taniec z gwiazdami - widowisko
22:05     Teraz albo nigdy - serial obyczajowy
23:05     Taniec z gwiazdami - kulisy
23:35     Seks w wielkim mieście 
 - serial
00:15     Rykoszet - fi lm sensacyjny, USA  
 `91 Los Angeles. Walka dwóch 
 mężczyzn, których różni  
 wszystko, a obaj nie widzą  
 miejsca dla tego drugiego  
 w swoim świecie. Nick Styles,  
 młody Afroamerykanin, jest  
 zdolnym, piekielnie ambitnym  
 policjantem, który marzy o  
 karierze prawniczej. Życie  
 zatruwa mu Earl Talbot Blake,  
 biały rasista i gangster. Kiedy 
 Styles pośle go do więzienia,  
 wojna dopiero się zacznie, bo 
 Blake musi się zemścić... 
02:15     Uwaga! - magazyn
02:35     Telesklep

05:15     Wstawaj! Gramy!, odc.704 06:00     
Żar młodości, odc.51 07:00     TV Market 
07:15     Wielka Wygrana, odc.371 08:00     
Dotyk anioła, odc.16 09:00     Miodowe Lata, 
odc.106 09:50     Rodzina zastępcza, odc.207
10:50     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.100
11:20     Samo życie, odc.1161
11:50     Nowe przygody Tequili i Bonettiego,  
 odc.6
13:00     Fabryka gwiazd, odc.35
14:00     Pierwsza miłość, odc.786
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.101
15:15     Świat według Bundych, odc.235
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.1214
16:40     Miodowe Lata, odc.107
17:30     Fabryka gwiazd, odc.36
18:00     Pierwsza miłość, odc.787
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1162
20:00     MEGA HIT - S.W.A.T. Jednostka  
 Specjalna; USA, 2003; r. Clark 
 Johnson; w. Samuel L.  
 Jackson, Brian Van Holt, 
 Jeremy Renner
22:00     Studio Lotto
22:35     Sceny zbrodni; USA/Niemcy, 2001; r.  
 Dominique Forma; w. Jeff Bridges
00:20     Fala zbrodni, odc.53

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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REKLAMA

Po ośmiu kolejkach z do-
robkiem 11. punktów zaj-
mujecie 4 miejsce w tabe-
li. Czy jest pan zadowolo-
ny z postawy swojego ze-
społu? 

Nie jestem usatysfakcjo-
nowany ostatnim naszym 
występem z Ruchem. Nie 
chodzi o to, że zlekceważy-
liśmy rywalki czy chcemy 
im coś ująć, sami jesteśmy 
sobie winni. 
Tutaj powinny być 2 punk-
ty. Zdaję sobie sprawę, że 
kaliber, przeciwnika był 
inny niż w meczu z Lu-

blinem. Szkoda też straco-
nych punktów w konfron-
tacji z Koszalinem. 
Wiem ,że narzekam i może 
wygląda na to jakbyśmy 
celowali w pierwsze miej-
sce w tabeli, ale moim zda-
niem w tych meczach byli-
śmy lepsi. 

W poprzednim sezonie 
gra Łączpolu opierała się 
głównie na Kamili Cału-
żyńskiej, która bez wąt-
pienia była liderką zespo-
łu. Dziś chyba możemy 
powiedzieć, że poziom w 
drużynie się wyrównał. 

Gdzie uplasuje się Łączpol?
Ławka rezerwowych jest 
bezapelacyjnie dłuższa, 
natomiast brakuje nam 
jeszcze takiego uderzenia 
z tyłu. Ania Musiał gra-
ła w Gdańsku przez 2 lata 
na lewym skrzydle i teraz 
musi z powrotem przesta-
wić się na nową pozycję. 
Monika Andrzejewska, też 
nie była nigdy taką zawod-
niczką, która rzuca z dru-
giej linii. Są jeszcze Moni-
ka Aleksandrowicz, Marta 
Szejerka oraz Paulina Wa-
sak, które również włącza-
ją się rzutowo. Nadal bra-
kuje nam jednak wiary we 
własne siły. Wszystkie te 
dziewczyny potrafi ą znako-
micie rzucać, dlatego mu-
simy popracować nad tym 
elementem, aby z drugiej 
linii zdobywać trochę wię-
cej bramek. Jestem głodny 
sukcesu. Zespół również 
chce powalczyć o wyższe 
cele. Wiadomo, że rywalki 
nie będą ułatwiać nam za-
dania, wiele zespołów jest 
chętnych aby zająć wyższe 
lokaty. 

Czy możemy już wskazać 
zespoły, które będą wio-
dły prym w tym sezonie? 

Same wyniki wskazują na 
to, że zespołem numer je-
den jest SPR, który nie 
znalazł jeszcze drużyny, 
która go pokonała. Na pew-
no do tej czołówki dołączy 
Koszalin, bardzo dobrze 
? sprzedaje? się Elbląg, 
mimo ubytków personal-
nych, wydaję się , że rów-
nież Dablex odegra istotną 
rolę. Walka o  miejsce w 
ósemce będzie równa i wy-
daję się, że nie będzie ta-
kich zespołów, oprócz Lu-
blina , które będą górować. 

A gdzie uplasuje się Łącz-
pol ? 

W zeszłym sezonie w play 
off-ach nam nie wyszło. 
Przed rokiem nasz zespół 
nie był jeszcze tak zgra-
ny, nie dorósł jeszcze do 
pewnych rzeczy. Mieliśmy 
kłopoty personalne, grali-
śmy bez Kamili Całużyń-
skiej. Gdzie się teraz upla-

sujemy? Wprawdzie i teraz 
mamy swoje problemy , 
które mam nadzieję szyb-
ko zażegnamy. Jest jeszcze 
druga runda, gdzie można 
zdobyć kupę punktów. Bę-
dziemy chcieli przystąpić 
do play off-ów z jak naj-
lepszej pozycji. 

Zmieńmy temat. Funkcję 
trenera Łączpolu łączy 
pan ze stanowiskiem dru-
giego trenera reprezenta-
cji Polski .Od niedawna 
nowym selekcjonerem ka-
dry jest Krzysztof Przy-
bylski, jak między wami 
przebiega współpraca? 

Z Krzyśkiem znamy się już 
od dawna, jeszcze z pracy z 
młodzieżówką. Współpra-
ca układa się znakomicie. 
Na pewno na linii Ja, Krzy-
siek i odwrotnie nie będzie, 
żadnych problemów. Na 
turnieju w Holandii Krzy-
siek chciał posprawdzać, 
kilka zawodniczek ponie-
waż jako trener kadry nie 
miał jeszcze okazji zoba-
czyć z bliska np. Dari Boł-

tromiuk czy Izy Dudy. Wy-
nik na turnieju był drugo-
rzędny. 

Niedawno pojawiły się 
informacje, że do kadry 
przymierzane są dwie 
Białorusinki: grająca na 
prawym rozegraniu Ale-
sia Mihdaliowa oraz do-
świadczona bramkarka 
Galina Łotariewa. Skąd 
pomysł aby posiłkować 
się zawodniczkami z za-
granicy? 

Krzysiek jeszcze Alesi nie 
powołał i z tego co wiem 
nie powoła jej na najbliższe 
mecze preeliminacyjne, ale 
nie zamyka przed nią dro-
gi do reprezentacji. Mecze 
ligowe rzeczywiście po-
kazują, że na leworęcznej 
prawej połówce jest ?nie-
urodzaj?. Tutaj brylują za-
graniczne zawodniczki jak 
wspomniana: Mihdaliowa, 
Knoroz czy kiedyś Na-
umienko. Jeśli chodzi o po-
mysł z bramkarką Łotarie-
wą jak na razie został po-
grzebany. 

Rozmowa z trenerem Łączpolu Gdynia - Grzegorzem Gościńskim, a zarazem drugim trenerem repre-
zentacji Polski piłkarek ręcznych. O zespole i kadrze rozmawia Michał Gapski
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05:05     Uwaga! - magazyn 05:25     Tele-
sklep 06:25     Fabryka Gry - pr. interaktywny 
08:00     Na Wspólnej - serial obyczajowy 
08:30     Dzień dobry TVN 11:00     Proste 
zycie - serial, USA 12:05     Brzydula - serial 
komedia
12:35     Milionerzy - teleturniej
13:35     W-11 Wydział Śledczy 
 - serial dokumentalny 
14:15     Telesklep 
14:45     Agenci NCIS - serial, USA `05
15:45     Rozmowy w toku - talk show 
16:55     Sąd rodzinny - serial dokumentalny
17:55     Brzydula - serial, Polska
18:25     Detektywi - serial dokumenatlny
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:50     Uwaga! - mag. reporterów
20:05     Na Wspólnej 
 - serial obyczajowy
20:45     W-11 Wydział Śledczy - serial  
 dokumentalny
21:30     Gliniarz z Beverly Hills II - fi lm  
 komedia, USA `87. Seria dziw- 
 nych npadów rabunkowych  
 sprowadza Axel’a Foley’a spo- 
 wrotem do Beverly Hills. 
 Wraca by pomóc swym   
 kolegom po fachu w rozwikła- 
 niu tej kryminalnej zagatki.
23:35     Twarzą w twarz - serial, Polska
00:35     Multikino - mag. fi lmowy
01:00     Uwaga! - magazyn
01:20     Wrzuć na luz - pr. rozryw.
02:20     Telesklep

06:05     Złotopolscy - telenowela 06:55     
Telezakupy 07:15     Program ekumeniczny 
07:40     Pomocnik św. Mikołaja - serial anim. 
08:00     Pytanie na śniadanie 10:15     M jak 
miłość - serial  11:05     Święta wojna - serial 
11:40     Rezerwat namiętności - serial 
12:40     Rodzina Trendych - widowisko
13:10     Morskie przygody 
 - serial dokum.
14:15     Everwood - serial obyczajowy
15:05     Dla niesłyszących - Pogoda na piątek
16:00     Pojedynek nie na żarty 
17:00     Bulionerzy - serial komediowy 
17:30     Nie ma to jak hotel 
 - serial komediowy
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:05     Jeden z dziesięciu - teleturniej
20:05     Barwy szczęścia - serial obyczajowy 
20:40     Trzeci Ofi cer 
 - serial sensacyjny
21:40     Dr House 
 - serial obyczajowy
22:30     Czas honoru - felieton
22:35     Warto rozmawiać
23:35     Magazyn kryminalny 997
24:00     Grzechy po polsku 
 - pr. Kamili Dreckiej
00:30     Panorama
00:50     Czy świat oszalał? 
 - fi lm dokumentalny
02:25     Europa da się lubić
03:10     Noc Zagadek - teleturniej interaktywny
04:15     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 Je-
dynkowe Przedszkole 09:30     Owo-
cowe ludki - serial 10:00     Moda na 
sukces - serial 10:50     300 % normy 
11:25     Celownik - magazyn
11:40     Telezakupy
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes; STEREO
12:20     Europa bez miedzy
12:40     Plebania - telenowela 
13:05     Klan - telenowela
13:35     Jaka to melodia?
14:00     Prawdziwa wyprawa do  
 Arktyki
14:30     My Wy Oni - magazyn
15:00     Wiadomości, Pogoda
15:15     Pomysł na mieszkanie - cykl
15:40     Kuchnia z Okrasą
16:05     Moda na sukces - serial
17:00     Teleexpress
17:20     Celownik  - magazyn
17:30     Klan - telenowela
18:00     Jaka to melodia? 
18:30     Plebania -telenowela
18:55     300 % normy - teleturniej
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości 
20:20     Terminator - serial, USA
21:10     Londyńczycy - serial 
22:05     Sprawa dla reportera
22:40     Kulisy serialu Londyńczycy

05:50     Piękna nieznajoma - dra-
mat, Polska 07:20     Bajki Pana Ba-
łagana 07:45     Złota kaczka - baśń 
fi lmowa `76 08:35     Jedynkowe 
Przedszkole  09:05     Krzyżacy cz. 
I - fi lm, 1960
10:45     Rówieśnicy Niepodległości  
 - fi lm dokum.
11:40     90. rocznica odzyskania  
 niepodległości 
 - transmisja
13:35     Wiadomości
13:45     Złote Berło 2008 
 - widowisk
14:35     Krzyżacy cz. II -fi lm
16:00     Plebania - telenowela 
16:30     Klan - telenowela 
17:00     Teleexpress
17:20     Ojciec Mateusz - serial  
 kryminalny
18:15     Przebojowa noc
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości 
20:15     Nasza Niepodległa 
 - koncert
21:15     Statyści - komedia, Polska
23:20     Na granicy ryzyka - fi lm,  
 USA `94
01:05     Śmiertelny wirus - fi lm,  
 USA `02. Organi- 
 zacja terrorystyczna  
 wchodzi w posiadanie  
 informacji, które mają  
 pozwolić na pokonanie  
 śmiertelnego wirusa  
 dziesiątkującego  
 mieszkańców Afryki. 
02:35     Notacje - Jadwiga Piłsudska  
 - Jaraczewska

 

05:55     Mistrz kamufl ażu - fi lm dokumental-
ny  06:50     Hrabia Monte Christo - fi lm anim.
07:45     Milion za Laurę - fi lm, Polska `71 
09:30     Polskie Orły - fi lm dokum. 
10:05     Kacper - fi lm przygodowy, USA
11:55     Ostatni zachód słońca 
 - western, USA `61
14:00     Familiada - teleturniej
14:30     Złotopolscy - telenowela
15:10     T jak TEY - pr. kabaretowy
15:40     Hulk - fi lm przygodowy, USA `03
 Naukowiec Bruce Banner  
 ma trudności z panowaniem  
 nad swoimi emocjami w mo-
 mentach stresu i złości. W  
 skutek niedopatrzenia przyj- 
 muje śmiertelną dla człowieka  
 dawkę promieniowania gamma.  
 Wkrótce zaczyna odczuwać nie  
 do końca sprecyzowaną obec- 
 ność kogoś w swoim wnętrzu...
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:05     Kabaretowa Noc Listopadowa 
 - widowisko
20:05     Barwy szczęścia 
 - serial obyczajowy
21:10     Kabaretowa Noc Listopadowa
23:30     Po latach niewoli wstaje Polska 1914  
 - 1918 - dok. fabularyzowany 
00:30     Panorama
00:50     W potrzasku - fi lm, Francja `04,  
 reżyseria: Thomas Vincent, sce- 
 nariusz: Thomas Vincent, Maxi- 
 me Sassier, zdjęcia: Dominique  
 Bouilleret
02:40     Noc Zagadek 
 - teleturniej interaktywny
03:45     Zakończenie dnia

06:00     Kawa czy herbata? 07:50     
Leksykon PRL 08:00   Wiadomości
08:15     Kwadrans po ósmej 08:35     
Strażak Sam - serial 08:45     Małe 
zoo Lucy - fi lm  08:55     Świnka 
Peppa - serial  09:05     Domisie 
09:35     Zagubieni z Lotu 29 - serial
10:00     Moda na sukces - serial
10:50     300 % normy - teleturniej
11:25     Celownik - magazyn
11:40     Telezakupy
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes
12:20     Laboratorium XXI wieku 
12:40     Plebania - telenowela 
13:10     Klan - telenowela
13:35     Golec uOrkiestra - koncert
13:55     Wizje przyszłości - cykl dok
14:30     Raj - magazyn
15:00     Wiadomości, Pogoda
15:15     Ogród z duszą - cykl dok
15:40     Między mamami - mag.
16:05     Moda na sukces - serial
17:00     Teleexpress 
17:20     Celownik - magazyn
17:30     Klan - telenowela
18:00     Jaka to melodia?
18:30     Plebania - telenowela 
18:55     300 % normy - teleturniej
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości
20:20     Seks z Internetu 
 - fi lm, USA `06
22:00     Wydział Zabójstw - serial
22:25     Bronisław Wildstein 

05:55     Złotopolscy - telenowela 06:50     Te-
lezakupy 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
11:40     Rezerwat namiętności - serial
12:45     Rodzina Trendych - widowisko
13:20     Pogromca węży - serial dok.
14:10     Everwood - serial obyczajowy
15:05     Dla niesłyszących - M jak miłość -
16:05     Nagrody Polskiej Muzyki Złote  
 Dzioby 2008 
17:00     Bulionerzy - serial komediowy
17:30     Nie ma to jak hotel - serial
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:10     Złote Kaczki magazynu Film 2008 
20:05     Barwy szczęścia - serial obyczajowy
20:40     Płk. Kwiatkowski - komedia, Polska 
 `95. Tytułowy bohater, lekarz  
 wojskowy, operuje w koszaro- 
 wym szpitalu na Ziemiach  
 Zachodnich Kiziorapułkownika  
 UB. W nagrodę za udany zabieg  
 Kwiatkowski otrzymuje tygo- 
 dniowy urlop.
22:50     Magazyn Ekstraklasy - Szybka piłka 
23:45     Złote Kaczki magazynu Film 2008 
00:30     Panorama
00:50     Rodzina Mulvaneyów
  - dramat, USA `02
02:25     Smaczne Go! - mag. kulinarny
03:05     Noc Zagadek - teleturniej 

04.50     Lalola – serial komediowy 05.35     
Muzyczne listy – program muzyczny 06.45     
TV Market 07.20     Cruzer Sport:Ex 
07.50     Beverly Hills 90210 – serial USA 
08.50     Kryształowy Kamień – fi lm przy- 
 godowy Hiszpania 1988; reż.  
 Antonio Pelaez; wyst. Frank  
 Grimes, Frank Grimes, Kamlesh  
 Gupta, Kamlesh Gupta, Laura  
 Goodwin, Laura Jane Goodwin
10.55     Miss Intercontinental, cz.1
11.25     Sissi – zbuntowana Cesarzowa 
 – fi lm Francja 2004; 
13.30     Bóg jeden wie, panie Allison 
 – komediodramat wojenny, 1957
15.45     Beverly Hills 90210 
 – serial USA
16.45     Reguły miłości – komedia 
 romantyczna USA 2004
18.40     Belfegor – upiór Luwru 
 – fi lm fantasy Francja 2001
20.40     Wielkie nadzieje – dramat USA  
 1998; reż. Alfonso Cuarón;  
 wyst. Ethan Hawke, Gwyneth  
 Paltrow, Robert De Niro, Anne  
 Bancroft, Hank Azaria, Chris  
 Cooper
22.55     Miss Intercontinental, cz.2 
 - program
23.25     Joe I Max – dramat biografi czny  
 USA/Niemcy 2002; reż. Steve  
 James; wyst. Leonard Roberts, Til  
 Schweiger, Peta Wilson, Richard  
 Roundtree, John Toles-Bey
01.50     Sissi – zbuntowana Cesarzowa 
 – dramat Francja 2004
03.40     Wydarzenia, Sport, Pogoda
04.15     Muzyczne listy
 - program

04.55     VIP – magazyn kulturalny 05.15     
Cruzer Sport:Ex 05.40     Muzyczne listy – 
program muzyczny  06.50     TV Market
07.25     Kasa Na Bank – interaktywny
08.25     Beverly Hills 90210 – serial USA 
09.25     Belfegor – upiór Luwru –
  fi lm fantasy Francja  
11.25     Kryształowy Kamień 
 – fi lm przygodowy Hiszpania 
13.30     Miss Intercontinental, cz.2
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     Zabójcza rzeka – thriller USA,  
 1999; reż.: Catherine Cyran;  
 wyst.: Connie Sellecca, Matt  
 McCoy, Alana Austin, Anthony  
 DeFilippo, Brent Hinkley,  
 Jeremy Roberts, Tim Elliott; 
22.00     Future Sport – fi lm akcji USA, 1998;  
 reż.: Ernest R. Dickerson; wyst.:  
 Dean Cain, Vanessa Williams,  
 Wesley Snipes
00.00     Happy Hour – informacyjny program  
 rozrywkowy
01.00     mała Czarna – talk how 
02.00     Bestie z morza – horror USA, 1999
03.45     Wydarzenia, Sport, Pogoda 
04.20     Muzyczne listy – program muzyczny 

05.00     V-max – magazyn motoryzacyjny 
05.20     Dekoratornia 05.45     Muzyczne listy 
– program muzyczny 06.55     TV Market
07.30     Kasa Na Bank – program interaktyw-
ny 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     Dekoratornia – magazyn 
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     KŁAMCZUCH
  –  program rozrywkowy
20.00     Tajna broń – fi lm akcji USA, 1996;  
 reż.: John Woo; wyst.: John  
 Travolta, Christian Slater, Sa- 
 mantha Mathis, Delroy Lindo,  
 Bob Gunton, Frank Whaley
22.10     KŁAMCZUCH –  program
  rozrywkowy
23.10     Geneza – serial sensacyjny  
00.25     mała Czarna – talk show 
02.25     Wydarzenia, Sport, Pogoda
03.00     Muzyczne listy – program muzyczny 
03.50     VIP – magazyn kulturalny 

05:30     Wstawaj! Gramy!, odc.705 06:15     
Szalony Jack, pirat, odc.6 06:45     Miejskie 
szkodniki, odc.19 07:15     Power Rangers, 
odc.31 07:45     Power Rangers, odc.32
08:15     Pupilek; USA, 2004; r. Timothy 
Björklund 
09:45     Podróż Sindbada do Złotej Krainy;  
 Wielka Brytania / USA, 1974; r.  
 Gordon Hessler
12:00     Modelka na medal; USA, 2000; r. 
 Mark Rosman; w. Maggie Law- 
 son, Daniel Clark
13:55     Fenomen 2; USA, 2003; r. Ken Olin;  
 w. Christopher Shyer, Alejandro  
 Abellan
15:45     W sercu Afryki; USA, 1993; 
 r. Mikael Salomon
18:00     Pierwsza miłość, odc.788
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1163
20:00     Wyznania Gejszy; USA, 2005; r.  
 Rob Marshall; w. Suzuka  
 Ohgo, Ken Watanabe, Kôji  
 Yakusho, Li Gong, Zhang Ziyi,  
 Michelle Yeoh Premiera. Film,  
 który podbił serca widow- 
 ni na całym świecie i zdobył  
 3 Oskary. Melodramat w re- 
 żyserii Roba Marshalla   
 (“Chicago”), który powstał na  
 podstawie bestsellerowej książ- 
 ki Arthura Goldena. 
22:00     Studio Lotto
23:15     Zaginiony batalion; USA, 2001;
  r. Russell Mulcahy; 
01:00     Fala zbrodni, odc.54
02:00     Rajska plaża

05:15     Wstawaj! Gramy!, odc.706 06:00     
Żar młodości, odc.52 07:00     TV Market
07:15     Wielka Wygrana, odc.372 08:00     
Dotyk anioła, odc.17 09:00     Miodowe Lata, 
odc.107 09:50     Rodzina zastępcza, odc.208
10:50     Samo życie, odc.1162 11:20     Samo 
życie, odc.1163
11:50     Nowe przygody Tequili i Bonettiego,  
 odc.7
13:00     Się Kręci
13:15     Pierwsza miłość, odc.787
14:00     Pierwsza miłość, odc.788
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.102
15:15     Świat według Bundych, odc.236
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.1215
16:40     Miodowe Lata, odc.108
17:30     Fabryka gwiazd, odc.37
18:00     Pierwsza miłość, odc.789
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1164
20:00     Świat według Kiepskich, odc.299
20:30     AGENTKI, odc.7
21:30     Stary, gdzie moja bryka?; USA,  
 2000; r. Danny Leiner; w. Ashton 
 Kutcher, Charlie O’Connell,  
 David Herman, Hal Sparks
22:00     Studio Lotto
23:15     Daleko od noszy, odc.160
23:45     Ranking Gwiazd, odc.17
00:15     Ranking Gwiazd, odc.18

05:15     Wstawaj! Gramy!, odc.707 06:00     
Żar młodości, odc.53 07:00     TV Market
07:15     Wielka Wygrana, odc.373 08:00     
Dotyk anioła, odc.18 09:00     Miodowe Lata, 
odc.108 09:50     Rodzina zastępcza, odc.209
10:50     Sabrina - nastoletnia czarownica, 
odc.102 11:20     Na kocią łapę, odc.20
11:50     Nowe przygody Tequili i Bonettiego
13:00     Fabryka gwiazd, odc.36
14:00     Pierwsza miłość, odc.789
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica, 
15:15     Świat według Bundych, odc.237
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.1216
16:40     Miodowe Lata, odc.109
17:30     Fabryka gwiazd, odc.38
18:00     Pierwsza miłość, odc.790
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Na kocią łapę, odc.21
20:00     Tylko miłość, odc.49
 Polska, 2008; r. Adek Drabiński  
 Sylwia rozpacza po aresztowa- 
 niu Aleksa. Inspektor Sobecki  
 informuje mecenasa Tudora o  
 powodach zatrzymania - zarzuty  
 przedstawione Aleksowi są  
 bardzo poważne. 
21:00     Piotr Bałtroczyk na żywo, odc.7
22:00     Studio Lotto
22:35     Gotowe na wszystko, odc.77
23:35     Dorota Gawryluk - Konfrontacje, 

05:05     Uwaga! - magazyn 05:25     Tele-
sklep 06:25     Fabryka Gry - pr. interaktyw-
ny  07:30     Brzydula - serial, Polska 08:00     
Na Wspólnej - serial obyczajowy 08:30     
Dzień dobry TVN  11:00     Looney Tunes - 
fi lm komedia, USA `03
12:55     Mała księżniczka - fi lm familijny,  
 USA `95 Urzekająca opowieść  
 o „Małej Księżniczce”, która  
 po śmierci matki wychowuje  
 się w pensjonacie dla panien,  
 z czasem zostaje służącą i musi  
 ciężko pracować na swoje  
 utrzymanie. Sarze pomaga  
 jednak przyjaciółka i tajem- 
 niczy człowiek, który ujawnia  
 się pod koniec historii i odmie- 
 nia na powrót życie dziew- 
 czynki. 
14:55     Harry Potter i kamień fi lozofi czny -  
 fi lm przygodowy, Wlk. Bryt. `01
17:55     Brzydula - serial komediowy
18:25     Detektywi 
 - serial dokumentalny
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:50     Uwaga! 
 - mag. reporterów
20:05     Na Wspólnej - serial, Polska
20:45     W-11 Wydział Śledczy 
 - serial dokumentalny
21:30     Twarzą w twarz - serial obyczajowo  
 - sensacyjny
22:30     Kuba Wojewódzki - talk show
23:30     Dexter 
 - serial kryminalny 
00:40     Siłacze - Strongman
01:45     Uwaga! - magazyn
02:05     Wrzuć na luz - pr. rozryw.
03:05     Telesklep

05:05     Uwaga! - magazyn 05:25     Tele-
sklep 06:25     Fabryka Gry - pr. interaktywny
08:00     Na Wspólnej - serial 08:30     Dzień 
dobry TVN  11:00     Podróż w nieznane 
- serial, Nowa Zelandia 12:05     Brzydula - 
serial komedia 12:35     Milionerzy 
13:35     W-11 Wydział Śledczy 
 - serial dokumentalny 
14:15     Telesklep
14:45     Agenci NCIS - serial, USA `05
15:45     Rozmowy w toku - talk show 
16:55     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
17:55     Brzydula - serial komedia
18:25     Detektywi - serial dokumentalny
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:50     Uwaga! - mag. reporterów
20:05     Na Wspólnej - serial obyczajowy
20:45     W-11 Wydział Śledczy
  - serial dokumentalny
21:30     You can dance - Po prostu tańcz! 
23:15     Blade II - fi lm horror, Niemcy `02
 Blade powraca. Tym razem  
 musi sprzymierzyć się z grupą  
 potężnych wampirów, by  
 wspólnie pokonać najpotęż- 
 niejszego wroga, jakiemu  
 zarówno on, jak i jego dawni  
 nieprzyjaciele stawili kiedykol- 
 wiek czoła - nowemu rodzajowi 
 superwampira, którego celem  
 jest eksterminacja obu ras.
01:35     Superwizjer - mag. reporterów
02:05     Uwaga! - magazyn
02:25     Wrzuć na luz - pr. rozr.
03:25     Telesklep
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