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NA RATUNEK

W Zespole Szkół nr 2 mło-
dzież z Państwowej Szkoły 
Muzycznej 1st. im. Fryde-
ryka Chopina oraz z ZS nr 2 
z Wejherowa przygotowała 
program patriotyczno-arty-
styczny pt. „Cud nad Wi-
słą”. Po występie młodzie-
ży nastąpiło wręczenie na-
gród laureatom szkolnego 
konkursu literackiego i pla-

stycznego związanego te-
matycznie z teraźniejszym 
patriotyzmem. Następnie 
uczestnicy uroczystości w 
asyście orkiestry wojsko-
wej spod Centrum Wspar-
cia Teleinformatycznego i 
Dowodzenia MW przeszli 
pod pomnik Powrotu Zie-
mi Wejherowskiej do Ma-
cierzy na Palcu Józefa Pił-

sudskiego, a stamtąd do 
Kolegiaty. Wejherowianie 
uczcili obchody odzyska-
nia niepodległości uroczy-
stą Mszą Świętą z udzia-
łem J.E. ks. bp Zygmunta 
Pawłowicza, duchowień-
stwa, władz miasta, staro-
stwa, straży pożarnej, woj-
ska, policji, cechu rzemiosł, 
bractwa kurkowego, zrze-

szonych Kaszubów, sto-
warzyszeń, kombatantów, 
pocztów sztandarowych, 
nauczycieli i uczniów, chó-
ru „Harmonia”, przedsta-
wicieli zakładów pracy, bi-
bliotekarzy, związkowców 
„Solidarności”, harcerzy i 
parafi an. Po Mszy Św. dal-
sze uroczystości przebie-
gały zgodnie z ceremonia-

łem wojskowym na Skwe-
rze Jana Pawła II z udzia-
łem pocztów sztandaro-
wych i kompani reprezen-
tacyjnej WP. Pod Krzyżem 
Wdzięczności przedsta-
wiciele licznych delegacji 
złożyli wiązanki kwiatów. 

Franciszek Sychowski

ŚWIĘTOWANO
NIEPODLEGŁOŚĆ

MIEJSKIE 
UROCZYSTOŚCI 
90-TEJ ROCZNICY 
NARODOWEGO ŚWIĘTA 
NIEPODLEGŁOŚCI 
Z UDZIAŁEM KMDR 
MR WALDEMARA 
KORNATOWSKIEGO, 
DZIEKANA DEKANATU 
WEJHEROWSKIEGO KS. 
PRAŁATA TADEUSZA 
RESZKA I PREZYDENTA 
MIASTA KRZYSZTOFA 
HILDEBRANDTA, 
ODBYŁY SIĘ WSZĘDZIE 
TAM GDZIE SĄ LUDZIE, 
KTÓRZY PAMIĘTAJ 
O TYM, CZYM JEST 
PATRIOTYZM.
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W nocy na 
drodze krajowej 
nr 6 doszło do 
makabrycznie 
wyglądającego 
wypadku. 

DROGIE ORLIKI

W całej Polsce 
w ramach 
programu „Moje 
boisko Orlik 
2012” powstają 
kompleksy boisk 
sportowych. Teraz 
okazuje się, że 
sprawiają coraz 
więcej problemów. 

SZWEDZI W RUMI

Rumię odwiedzili 
goście z Hultsfred 
w Szwecji z 
Kirą Berg nową 
burmistrz tego 
siostrzanego 
miasta i jej 
poprzednikiem Bo 
Bergmanem.
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Ważne telefony
POGOTOWIE

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

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

POLICJA
WEJHEROWO

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

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

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

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

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

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

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

Dyżuruje radny miasta Wejherowa

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

tel. 058 572 94 51
arekszczygieł@poczta.fm

Rysunkową Niepodleglość
Przedstawia Tadeusz Krotos
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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
Sobota 15.11.2008 r.
19.00 fi lm "Batman - Mroczny Rycerz" - WCK
19.00 spektakl "Piaf" - Gdynia, Teatr Miejski
Niedziela 16.11.2008 r.
19.00 spektakl "Piaf" - Gdynia, Teatr Miejski
Poniedziałek 17.11.2008 r.
17.00 wystawa znaczków "Kosmos" - WCK
Wtorek 18.11.2008 r.
10.00 spotkanie z pisarzem G. Gortatem - Wejhrowo, biblioteka
Czwartek 20.11.2008 r.
19.00 spektakl "Związek otwarty" - Gdynia, Teatr Miejski
Piątek 21.11.2008 r.
19.00 koncert polskiego dżezu - WCK
19.00 spektakl "Związek otwarty" - Gdynia, Teatr Miejski

Wypadkowa sobota 
Do pierwszego wypadku doszło w Szemudzie, 
gdzie kierowca vw golfa zakończył jazdę na 
drzewie. Później na trasie Rumia - Łęzyce 
dwa samochody zderzyły się czołowo. Dzień 
zakończył nastoletni kierowca bez żadnych 
dokumentów i na „podwójnym gazie”. 

Na ulicy Wejherowskiej w Szemudzie 25-latek stracił 
- na zakręcie - panowanie nad autem i jego samochód 
najpierw wylądował na drzewie, a potem się jeszcze 
od niego odbił. Na szczęscie nikt nie zginął, ale 
kierowca i pasażer są poturbowani. Tego samego dnia 
rano na trasie Rumia – Łężyce  doszło do następnego 
wypadku. Audi 80 zderzyło się czołowo z bmw. 
- Kierowca audi 80, jadąc w kierunku Rumi, na łuku 
drogi zjechał na przeciwny pas ruchu wprost przed 
nadjeżdżający z przeciwka samochód - poinformowała 
wejherowska policja. - Samochody nie zdazyły 
ominąć się. Przyczyną było najprawdopodobniej 
niedostosowanie prędkości do warunków na drodze. 
33-latek, który kierował audi, z urazem głowy trafi ł do 
Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie. 
W obu przypadkach kierowcy byli trzeźwi. Ale złapany 
jeszcze tego samego dnia nastolatek już nie. We krwi 
miał 2,5 promila. Było to w sobotnie popołudnie 
w Gościcinie, gdzie vw golf został zatrzymany do 
kontroli drogowej. 19-latek, który kierował autem, nie 
ma przy sobie jakichkolwiek dokumentów; ani prawa 
jazdy, ani obowiązkowej polisy ubezpieczeniowej OC, 
ani nawet dowodu rejestracyjnego. I było od niego 
czuć alkohol. Badanie potwierdziło, że prowadził 
na „podwójnym gazie”. A po sprawdzeniu młodego 
kierowcy w bazie danych okazało się, że już wcześnie 
dostał sądowy zakaz prowadzenia samochodów, który 
obowiazuje go aż do 2015 roku. Mimo to 19-latek 
znowu wsiadł za kółko. I do tego po alkoholu. 
- Samochód został zatrzymany na parkingu strzeżonym. 
Sprawca odpowie za złamanie obowiązującego zakazu 
sądowego, brak wymaganych dokumentów i kierowanie 
samochodem w stanie nietrzeźwości - poinformowała 
mł. asp. Anetta Potrykus z wejherowskiej policji. 

(TM)

- Rada gminy podjęła 
uchwałę o dofi nansowaniu 
radiowozu, ale jednocześnie 
podjęliśmy starania o 
środki z „zewnątrz” i to się 
udało - mówi Zbigniew En-
gelbrecht, wójt gminy Sze-
mud.  
Nowy radiowóz to już kole-
jne wsparcie, jakiego gmi-
na udzieliła policji. - Trzy 
razy fi nansowaliśmy zakup 
samochodów - dodaje wójt, 
- ale Szemud jest rozległą 
gminą i kupione wcześniej 
daewoo nie sprawdzało się 
w terenie. W związku z tym 

doszliśmy do wniosku, że 
możemy współfi nansować 
samochód, który będzie 
sprawdzać się lepiej. Radni 
zadecydowali o dofi nanso-
waniu go. 
Do pieniędzy gminy polic-
ja dołożyła kolejne 107 
tysięcy zł. I tak w min-
iony czwartek odbyło się 
uroczyste przekazanie i... 
poświęcenie terenowego 
auta marki kia sorento. 
Nowy, oznakowany, sre-
brno - niebieski, radiowóz 
będzie patrolować teren 
całej gminy.              (TM) 

Nowa patrolowa 
kia w Szemudzie
Gminę będzie patrolować nowy srebrno - niebieski 
radiowóz. W ponad 60 procentach to prezent od 
policji. Resztę pieniędzy wyłożył Szemud. 

Siła bezwładności była tak 
duża, że będąc już na da-
chu samochód okręcił się 
kilka razy dookoła. Kilka 
sekund po wypadku nadje-
chali strażnicy miejscy, pa-
trolujący nocą miasto. Sy-
tuacja była bardzo groźna, 
bowiem z przewróconego 
samochodu strumieniem 
lała się benzyna, nadal pra-
cował silnik, a wewnątrz 
pozostawały dwie osoby. 
Strażnicy włączyli światła 
ostrzegawcze swojego ra-
diowozu, wstrzymali ruch. 
Nieliczni o tej porze świad-
kowie krzyczeli, że trzeba 
natychmiast wyłączyć sil-
nik. Z samochodu o wła-
snych siłach wydostała się 
kobieta, ale za kierownicą 
pozostawał ranny, zakrwa-
wiony mężczyzna. Starszy 
strażnik Ireneusz Koleniec, 

nie bacząc na groźbę zapa-
lenia się benzyny położył 
się na asfalcie i dosięgnął 
ręką do stacyjki. Kluczyka 
w niej nie było! Wspólnie 
ze starszym strażnikiem Ja-
rosławem Łakomskim wy-
dobyli rannego z samocho-
du i odciągnęli na bezpiecz-
ną odległość. Po chwili sil-
nik zgasł. 
Strażnicy nie dopuścili do 
ruchu pojazdów do cza-
su zneutralizowania plamy 
benzyny przez straż pożar-
ną. Dzięki temu nie doszło 
do pożaru. Wzorowe, peł-
ne poświęcenia działania 
strażników prawdopodob-
nie doprowadziły do ura-
towania życia człowieka. 
Policja prowadzi postępo-
wanie wyjaśniające w celu 
ustalenia przyczyn wypad-
ku.                               (RS)

Na ratunek
W nocy na drodze krajowej nr 6 doszło do ma-
kabrycznie wyglądającego wypadku. Błękitny sa-
mochód marki skoda jechał z ogromną prędko-
ścią w kierunku Wejherowa. W pewnym momen-
cie, z nieznanych przyczyn pojazd zjechał na pra-
wą stronę, uderzył w płot znajdującej się tu pose-
sji, po czym odbił się i dachując wyleciał na lewy 
pas ruchu.
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Program „Moje Boisko – 
Orlik 2012” został przed-
stawiony w listopadzie 
2007 roku. Chodzi o 
ogólnodostępne, bezpłatne 
kompleksy boisk spor-
towych wraz z szatniami 
i zapleczem socjalnym. 
- Lokalizacja kompleksu 
powinna zapewniać bez-
pieczny i łatwy dojazd do 
obiektu oraz szybką i tanią 
realizację inwestycji - infor-
muje Ministerstwo Sportu i 
Turystyki na stronie inter-
netowej „Orlików”. - Mają 
to być boiska piłkarskie, do 
piłki koszykowej i piłki si-
atkowej. 
W informacji zawarte 
zostały również propozycje 
oświetlenia oraz budynku 
socjalnego. - Wstępny koszt 
budowy kompleksu wynosi 
około 1 000 000 zł netto - 
informuje ministersto, ale 
zastrzega, że „rzeczywisty 
koszt budowy znany będzie 
po wykonaniu dokumen-

tacji technicznej i ewen-
tualnie zweryfi kowany po 
zakończeniu procedury 
przetargowej i wyłonieniu 
wykonawcy kompleksu”.
I tu jest pies pogrzebany. 
Gminom pomysł się bard-
zo spodobał, ale praktyka 
pokazuje, że koszty „Or-
lików” nie przystają do 
rzeczywistości. 
- Nikt nie bierze pod uwagę 
warunków budowy, in-
frastruktury jaka była w 
tym miejscu przeddtem. 
Ceny kiedyś też były inne - 
przyznaje Krzysztof Selke, 
zastępca burmistrza Rumi. 
- Nie ma w województwie 
boiska, które udało się po 
tej cenie zrobić. 
Pierwszy etap budowy rum-
skiego boiska (przy Zespole 
Szkół Ogólnokształcących) 
pochłonął 1 milion 97 
tysięcy 390 zł. Ale dru-
gi etap inwestycji, którym 
właśnie zajmują się radni, 
to kolejne kilkaset tysięcy. 

Jak orliki pożerają pieniądze
W całej Polsce w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012” powstają 
kompleksy boisk sportowych. Teraz okazuje się, że sprawiają coraz 
więcej problemów. Reda musiała wydać kilkaset tysięcy więcej zł 
niż było to planowane. Gniewino po raz drugi ogłasza przetarg. W 
Rumi inwestycją właśnie zajmują się radni. A Wejherowo przełożyło 
relizację projektu na przyszły rok. 

- Możemy liczyć na zwrot 
660 tysięcy, jeśli wykonamy 
całość - zaznacza zastępca 
burmistrza.  
Na „Orlika” zdecydowała 
się również Reda, choć nie 
obeszło się bez komplikacji. 
- Przeszliśmy dwa etapy, ale 
powtórrnie ogłaszaliśmy 
przetarg. Teraz buduje-
my. Pod koniec miesiąca 
boisko powinno być go-
towe - mówi Janusz Molak, 
zastępca burmistrza miasta. 
A ile Reda wydała na „Or-
lika”? W praktyce zamiast 
1/3 kosztów miasto pokryło 
ponad połowę wartości 
całej inwestycji. - Płacimy 
więcej niż 660 tysięcy - 
przyznaje Janusz Molak. 
- Ceny nijak nie przystają 

do pieniędzy, które oferuje 
rząd. 
W Redzie boisko powsta-
je przy MOKSiRZ-e. Na 
terenie gminy Gniewino 
miałoby powstać przy sz-
kole w Kostkowie. W 
tym tygodniu mija ter-

min składania ofert. Dop-
iero teraz, bo poprzed-
ni przetarg nie został 
rozstrzygnięty, bo... - Takie 
ceny zaproponowały fi rmy 
- odpowiada Dariusz Rytc-
zak, zastępca wójta gminy 
Gniewino. - Jeśli ceny tym 
razem będą zbyt wysokie 
to znowu nie będzie można 
go rozstrzygnąć. Mam 
nadzieję, że teraz będą 
bardziej realne. 
Wicewójt przyznaje, że 
koszty wynoszą znacznie 
więcej niż planowane 1/3 
inwestycji, ale zakłada, że 
prace uda się rozpocząc 
jeszcze w tym roku i na 
wiosnę 2009 boisko będzie 
gotowe. Z pewnością w 
tym roku kompleks nie 
powstanie w Wejherowie. 
Podobnie jak w Gniewinie 
odbył się przetarg, ale na 
tym się skończyło. - Mi-
asto podjęło się budowy 
„Orlika”, a pieniądze w 
budżecie zostały zabez-
pieczone - tłumaczy ins-
pektor Anna Jabłońska z 
wejherowskiego magis-
tratu. - Po otwarciu ofert 
przetargowych okazało się 
jednak, że wartość budowy 
wyniosłaby prawie 2 mil-
iony zł. Takich pieniędzy 
w budżecie nie było, więc 
„Orlik” został przełożony 
na przyszły rok. 
Co na to wszystko minis-
terstwo sportu? - Statysty-
cznie w skali kraju kwoty 
najczęściej się zgadzają. A 
czemu są czasami wyższe? 

To już nie jest pytanie do 
ministerstwa, ale do in-
westorów - podsumowuje 
krótko biuro prasowe min-
isterstwa. 
Mimo trudności na tere-
nie całego województwa 
pomorskiego powstało już 
14 orlików. Kolejne są w 
„produkcji”. - 660 tysięcy 
to nie jest 2,50 zł - podsu-
mowuje Krzysztof Selke. 
- To kwota, o którą war-
to zawalczyć. Nie chcemy 

przecież, żeby młodzież 
siedziała cały czas przy 
komputerze. Zresztą gdyby 
nie te pieniądze, gdyby nie 
fundusze norweskie to nie 
wiem, czy pokusilibyśmy 
się o tyle inwestycji. Druga 
sprawa to, że jakość „Orli-
ka” jest zgodna z normami 
FIF-y. One mają zdecydow-
anie lepszą nawierzchnię, 
ale też przez to droższą. 

Tomasz Modzelewski 

„Mimo 
trudności 

na terenie 
całego 
województwa 
pomorskiego 
powstało już 14 
orlików. Kolejne 
są w produkcji”
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Starostwo Powiatowe
w Wejherowie
ul. 3 Maja 4

84-200 Wejherowo

WYDZIAŁY I KONTAKT:

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydział Edukacji:
tel. 0-58 572-94-29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.bip.powiat.wejherowo.pl 

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

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

Jacek Gafka
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We wspólnocie Europejskiego Ob-
szaru Gospodarczego, państwa 
Darczyńcy: Norwegia, Islandia i 
Liechtenstein złożyły się wspól-
nie na fundusz pomocy dla naj-
biedniejszych i nowych członków 
Wspólnoty Europejskiej. 
W następstwie akcesji Rzeczypo-
spolitej Polskiej do wspólnoty Unii 
Europejskiej  533,5 miliona euro z 
tego funduszu przyznanych zosta-
ło Polsce.  
Z tej to właśnie puli środków po-
wiat wejherowski otrzymał kwo-
tę grantu w wysokości 1.065.297 
euro, na realizację projektu: 
„Promocja zdrowia, opieki i wy-
chowania poprzez rozbudowę 
infrastruktury sportowo-rekre-
acyjnej szkół”, co licząc kursem 
z okresu projektowania stanowiło 
kwotę równą 5.000.000 zł. Obec-
na wartość projektu, ze wzglę-
du na ogólny wzrost cen materia-
łów budowlanych i robocizny oraz 
zmiany wartości euro, wzrosła do 
6.700.000 zł.
W ramach projektu powiat przewi-
dział działania „twarde” – inwesty-
cyjne oraz działania „miękkie” – 
czyli zajęcia sportowo-rekreacyj-
ne.

W ubiegłym tygodniu zamknięto 
etap realizacji zadań inwestycyj-
nych. Dotychczas zrealizowano i 
oddano w użytkowanie:
1. Strefę „Sobieskiego” przy 
SOSW Nr 1 w Wejherowie,
2. Strefę „Sabata” przy ZSS Nr 3 

w Rumi,
3. Strefę „Bukowa” przy ZSP nr 1 
w Wejherowie,
4. Strefę „Strzelecka” przy ZSP nr 
2 w Wejherowie,
5. Strefę „1000 Lecia” przy ZSP nr 
4 w Wejherowie,
6. Strefę „Łąkowa” przy ZSP w 
Redzie,
7. Strefę „Grunwaldzka” przy 
ZSP nr 2 w Rumi,
8. Strefę „Starowiejska” przy ZSP 
nr 1 w Rumi,
9. Strefę „Derdowskiego” przy 
ZSP w Strzepczu.

W ubiegły czwartek oddano w użyt-
kowanie ostatnią z zaplanowanych, 
dziesiątą ogólnodostępną strefę re-
kreacji dziecięcej „Budowlanych” 
przy ZSP nr 3 w Wejherowie. 
Zakres zadań zrealizowanych w 
strefi e „Budowlanych”:
- Uporządkowanie wraz z wybu-
rzeniami terenu działki szkolnej
- Budowa boiska wielofunkcyjne-
go do gry w koszykówkę i siatków-
kę
- Budowa placu rekreacyjnego ze 
stołami do gier planszowych i te-
nisa stołowego. Wartość realizacyj-
na: 278.926,55 zł.

W ramach projektu powiat wy-
budował 10 ogólnodostępnych 
stref rekreacji dziecięcej. W tych 
strefach zrealizowano łącznie 38 
obiektów sportowo-rekreacyjnych, 
w tym: 9 boisk wielofunkcyjnych 
do gry w piłkę nożną, siatkówkę, 

koszykówkę, piłkę ręczną i tenisa,  
ponadto 2 korty tenisowe, 1 boisko 
do piłki ręcznej, 1 boisko do pił-
ki siatkowej, 1 boisko uniwersal-
ne, 1 boisko trawiaste, 5 bieżni, 7 
skoczni w dal, 1 padok i 10 placów 
rekreacyjnych ze stołami do gier 
planszowych i tenisa stołowego. 
Do tej imponującej listy dołączono 
w trakcie realizacji kolejne 2 bo-
iska i 1 dodatkową skocznię w dal. 
Uzupełnieniem tej inwestycji po-
wiat kończy też projekty dodatko-
we związane z zewnętrznym mo-
nitoringiem i oświetleniem wszyst-
kich obiektów sportowych, odbu-
dową dwóch trybun oraz projekta-
mi zagospodarowania zieleni. Na 
te zadania pozyskano część środ-
ków z konkursu rządowego Bez-
pieczna szkoła oraz Powiatowego 
Funduszu Ochrony Środowiska. 
W statystycznym ujęciu projekt 
przedstawiają liczby:
40 878 m2 zabudowy sportowej, w 
tym
12 564 m2 powierzchni sztucznej 
trawy,   
4 909 m2 powierzchni poliuretano-
wych,   
3 752 m2 powierzchni brukowa-
nych,
600 m2 padoku 
19 053 m2 powierzchni zieleni.

W części nieinwestycyjnej projek-
tu, na oddanych w użytkowanie 
obiektach sportowych stref rekre-
acji realizowane są, organizowane 
przez szkoły, ogólnodostępne zaję-

cia sportowo-rekreacyjne w ramach 
Powiatowego Programu Promocji 
Zdrowia, Opieki i Wychowania w 
limicie łącznym 4.800 godzin za-
jęć pozalekcyjnych pod nadzorem 
i opieką instruktorów sportu, wy-
chowawców i pielęgniarek. 
Projekt Samorządu Powiatu Wej-
herowskiego: „Promocja zdrowia, 
opieki i wychowania poprzez roz-
budowę infrastruktury sportowo-
rekreacyjnej szkół”, poprzez swo-
ją kompleksowość i rozmiar jest 
ewenementem w skali naszego wo-
jewództwa, a nawet całego kraju. 
W jednym z niedawnych wydań 
„Życia Warszawy” napisano, że 
powiat wejherowski jest najpew-
niej jedynym samorządem – orga-
nem prowadzącym w Polsce, który 
w ramach jednorazowej akcji oto-
czył wszystkie prowadzone szkoły 
nowoczesną infrastrukturą sporto-
wą. Działaniem tym wyprzedzili-
śmy decyzję o EURO 2012, rządo-
wy program Blisko Boisko, Boiska 
wielofunkcyjnego w każdej gminie 
i rządowego Orlika.
Obecnie, standardem  wyposażenia 
w infrastrukturę sportowo-rekre-
acyjną bazującą na najnowszych 
technologiach tartanowych i po-
liuretanowych nawierzchni spor-
towych sytuujemy wszystkie pu-
bliczne szkoły ponadgimnazjalne 
prowadzone przez powiat wejhe-
rowski w szeregu nowoczesnych 
na miarę XXI wieku, europejskich 
placówek oświatowo-wychowaw-
czych.                                      (SP)

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU
Boiska już dostępne

Trzy europejskie kraje: Norwegia, Islandia i Liechtenstein nie będące członkami Unii Europejskiej, skupione 
we własnej inicjatywie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, podpisały porozumienie o współpracy 
z Unią Europejską zawiązując inicjatywę Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

Dzień Niepodległości
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie 
odbyły się powiatowe obchody Dnia Niepodległości.
Uroczystość była okazją do uho-
norowania działalności wielu 
lokalnych patriotów. Najwyż-
sze odznaczenie przyznawane 
przez Starostę Wejherowskiego 
-„Bursztynowego Gryfa”- otrzy-
mał w tym roku ojciec Adam 
Ryszard Sikora OFM, tłumacz 
trzech Ewangelii (św. Marka, 
św. Jana i św. Mateusza) na ję-

zyk kaszubski. Wśród licznych 
zasług ojca Sikory wymienić 
można również zainicjowanie   w 
2004 r. kaszubskiego Verba Sa-
cra. W ramach tego programu w 
wejherowskiej kolegiacie co roku 
prezentowane są biblijne teksty 
czytane po kaszubsku przez Da-
nutę Stenkę - aktorkę pochodzącą 
z Kaszub.                 (JG)
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W niedzielę w Gościcinie 
o godzinie 17:45 policjanci 
z wejherowskiej komendy 
zatrzymali do kontroli dro-
gowej samochód osobowy 
marki VW Golf. W trakcie 

sprawdzenia okazało, się że 
19 –letni mieszkaniec Gdy-
ni nie ma przy sobie jakich-
kolwiek dokumentów, pra-
wa jazdy, dowodu rejestra-
cyjnego i polisy ubezpiecze-

niowej OC. Ponieważ poli-
cjanci poczuli także od za-
trzymanego woń alkoholu, 
postanowili przeprowadzić 
badanie na jego zawartość. 
Wydychane przez młodego 

człowieka powietrze wyka-
zało, że w jego organizmie 
może znajdować do 2,5 
promila alkoholu. Funkcjo-
nariusze ustalili również, że 
mężczyzna ten ma sądowy 

zakaz wsiadania za kierow-
nicę aż do 2015 roku. Sa-
mochód został zatrzymany 
na parkingu strzeżonym. 
Za złamanie obowiązujące-
go zakazu sądowego, jazdę 

samochodem bez upraw-
nień i odpowiednich doku-
mentów oraz za kierowanie 
samochodem w stanie nie-
trzeźwości, sprawcy grozi 
mu do 3 lat więzienia. (ajg)

Zimą w domach jedno-
rodzinnych sadza w kom-
inach zapala się bardzo 
często. Z zewnątrz widać 
po prostu, że na dachu... 
pali się komin. - To jest 
bardzo niebezpieczne, bo 
powoduje wzrost tepera-
tury i ciśnienia - tłumaczy 
st. asp. Frankowski. - Taki 
pożar potrafi  rozszczelnić 
całą konstrukcję albo 
nawet rozsadzić wnętrze i 
spowodować wybuch. 
We wtorek strażacy z 
Gniewina zostali wezwani 
do Rybna. Wygasili paleni-
sko, a potem weszli na 
poddasze i dach i stamtąd 
ugasili ogień. Zapaliła się 
„tylko” sadza w kominie. 
Na koniec przeczyścili 
cały przewód. Raptem pięć 
godzin później strażacy 
musieli jechać do Łęczyc. 
Korzystając z drabin dos-
tali się na dach. - Loka-
torom nakazano dokonanie 
przeglądu kominarskiego 
- podsumowuje st. asp. 
Frankowski. 
W ubiegłym roku straż 
pożarna na terenie powiatu 
wejherowskiego jeździła do 
takich pożarów prawie 100 
razy. Zdarzało się, że sy-

tuacje były trudniejsze niż 
w miniony wtorek w Ryb-
nie i Łęczycach. Szesnaście 
osób było poparzonych lub 
zatrutych. - Przede wszyst-
kim trzeba czyścić regular-
nie przewody kominowe, co 
najmniej kilka razy w roku 
- informuje straż pożarna. 
- Urządzenia muszą kon-
serwowane i sprawne. Przy 
otwartym źródle ognia trze-
ba zachować ostrożność. 
Można się zabezpieczyć 
czujkami dymu. Wszystkie 
produkty spalania zbierają 
się na górze, więc montu-
je się je pod sufi tem. Czu-
jki mają określony próg 
czułości. Gdy zostanie on 
przekroczony i dym może 
stwarzać zagrożenie czujka 
zacznie mrugać i piszczeć. 
Czasami wystarczy tylko, 
że komin nie jest długo 
czyszczony. Temperatura 
się podnosi i sadza pow-
oduje pożar. - W tym roku 
wrzesień był zimny, ale 
zimą, gdy temperatury będą 
jeszcze niższe, będzie apo-
geum, więc przewody trze-
ba czyścić - przestrzega st. 
asp. Zenon Frankowski. 

(TM) 

Podczas kilkudniowego 
pobytu odbyły się m. in. 
spotkania władz obu miast. 
Goście zwiedzili Gdynię 
Sopot i Gdańsk, a także na 
własne życzenie odwiedzili 
zakład EKO – DOLINA Sp. 
z o. o. w Łężycach. Spotka-
li się też z członkami rum-
skiego koła Zrzeszenia Ka-
szubsko – Pomorskiego.
Orkiestrę z Hultsfred gości-
li natomiast uczniiowie
Młodzież i członkowie or-
kiestry z Hultsfred, gości-
li m. in w Gimnazjum nr 
1 i w Szkole Podstawowej 

nr 6., gdzie dali koncert na 
zakończenie spotkania z 
kombatantami, które odby-
ło się tam z okazji  90 rocz-
nicy Odzyskania Niepodle-
głości. W sobotę kibicowali 
podczas meczu Ekstraklasy 
piłki ręcznej kobiet pomię-
dzy drużynami KS Zgoda 
- Ruda Śląska – KS Łącz-
pol Gdynia. By zagrzać za-
wodniczki do sportowej 
rywalizacji w przerwach i 
po meczu, muzycy zagra-
li dla nich specjalne mu-
zyczne dedykacje. Szwedz-
cy goście opuścili Rumię w 

Szwedzi w Rumi

Płoną kominy
... od środka

- W ubiegłym roku mieliśmy 99 takich zdarzeń, 
16 osób było zaczadzonych, poparzonych lub 
zatrutych. W tym roku już wrzesień był chłodny, ale 
zimą będzie apogeum - opowiada st. asp. Zenon 
Frankowski z wydziału operacyjno szkoleniowego 
wejherowskiej straży pożarnej.  

Jechał, a miał zakaz, do tego był pijany...
Pijanego 19-latka bez dokumentów, kierującego VW Golfem zatrzymali  wejherowscy policjanci. Po sprawdzeniu okazało się ponadto, że 
zatrzymany posiada sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych do 2015 roku. 

Rumię odwiedzili goście z Hultsfred w Szwecji z Kirą Berg nową burmistrz 
tego siostrzanego miasta i jej poprzednikiem Bo Bergmanem. Towarzyszyła 
im także Orkiestra Dęta Szkoły Muzycznej z Hulsfred. Gospodarzem wizyty 
była burmistrz Rumi Elżbieta Rogala - Kończak.

niedzielę rano zapraszając 
włodarzy Rumi i delegacje 

rumskich szkół do złożenia 
rewizyty.                    (ajg)

Nz od lewej z-ca burmistrz Rumi Krzysztof Selke oraz nowa burmistrz 
Hultsfred Kira Berg i jej poprzednik Bo Bergman.
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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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Jak to się dzieje po każdych wy-
borach, także po tych, przez me-
dia przetoczyła się fala komen-
tarzy na temat ich wyniku i kon-
sekwencji. Jedni zastanawiali się 
dlaczego doświadczony i solidny 
McCain przegrał z politycznym 
(przy nim) żółtodziobem Oba-
mą. Powodów wymienia się wie-
le. Moim zdaniem zadecydował 
nie Irak i nie Afganistan, a kry-
zys fi nansowy, z którym admi-
nistracja Busha nie potrafi  sobie 
jak dotąd poradzić. Sztab Obamy 
w perfekcyjny sposób to wyko-
rzystał. Od kryzysu fi nansowe-
go, czyli od września br, jak na-
pisała jedna z gazet „notowania  
McCaina poleciały w dół niemal 
tak szybko, jak słupki Dow Jone-
sa”, a Obamy odwrotnie, zaczęły 
zwyżkować. Zdobytej wówczas 
przewagi Obama nie pozwolił 
już sobie odebrać do końca kam-
panii, mimo ambitnego pościgu 
McCaina.  Amerykanie w tych 
wyborach ukarali nie tyle McCa-
ina, co republikanów za fatalną 
ich zdaniem politykę gospodar-
czą. Liczą teraz na ozdrowień-
cze zmiany, a nawet na głębo-
ki przełom,  nie tylko zresztą w 

tym obszarze. Ja w żaden prze-
łom nie wierzę, bo tak naprawdę 
programy dwóch największych 
partii na amerykańskiej scenie – 
republikanów i demokratów co-
raz mniej się różnią. Raczej spo-
dziewam się kontynuacji dotych-
czasowej polityki, z niewielkimi 
modyfi kacjami.
Co wybór Obamy oznacza dla 
Polski? Zacznę od tego, że w 
kampanii wyborczej, jak to zwy-
kle bywa, obaj kandydaci obie-
cywali Polakom zniesienie wiz, 
ale (znowu jak zwykle!) bez żad-
nych konkretów. Polskich polity-
ków najbardziej interesuje zda-
nie Obamy na temat przyszłości 
tarczy antyrakietowej. Z obozu 
demokratów od dawna płynęły 
sygnały, że nie są oni zaintereso-
wani kontynuowaniem tego pro-
gramu. Czy Obama zdecyduje 
się na przerwanie jego realizacji, 
tym bardziej teraz, gdy sytuacja 
ekonomiczna USA pogorszyła 
się? Po telefonicznej rozmowie 
Prezydenta Kaczyńskiego z Oba-
mą, szef Kancelarii Prezydenta 
P. Kownacki wprowadził w błąd 
(mówiąc delikatnie) krajowe me-
dia, przekazując im nieprawdzi-

wą jak się okazało informację, że 
Obama będzie honorował podpi-
sane z Polską umowy. Zanosiło 
się na skandal, bo okazało się, że 
o tym w ogóle nie rozmawiano. 
Tylko dzięki interwencji nasze-
go MSZ i osobiście ministra Si-
korskiego wiszący w powietrzu 
skandal został zażegnany. Czy 
był to tylko lapsus prezydenc-
kiego ministra, czy zamierzone 
wywołanie tematu? Moim zda-
niem to drugie. Jak wiadomo pan 
prezydent jest entuzjastą tarczy i 
pewnie nie dopuszcza myśli, że 
Obama mógłby się z tego projek-
tu wycofać.   
Już wiosną przyszłego roku Oba-
ma ma zamiar odwiedzić Pol-
skę. Będzie to więc jedna z jego 
pierwszych wizyt zagranicz-
nych. Wtedy dowiemy się więcej 
o jego stosunku do tarczy, wiz i 
do innych spraw, które  żywo nas 
interesują. 
                                                                                                  

Jerzy Budnik
                                                                                               

Poseł na Sejm RP
Archiwalne felietony posła

 można przeczytać na stronie 
www.budnik.pl

WYGRAŁ OBAMA
Niespodzianki nie było. Zgodnie z przewidywa-
niami, Amerykanie wybrali na 44 prezydenta swo-
jego kraju  demokratę  Baracka Obamę. Jest to 
wybór historyczny, bo po raz pierwszy w swojej 
historii, Stany Zjednoczone będą miały czarno-
skórego prezydenta. Czy o tym także marzył pre-
kursor walki o prawa Murzynów w tym kraju Mar-
tin Luther King? (pamiętacie Państwo jego słyn-
ne wystąpienie z 1963 roku – „marzę o tym, że 
pewnego dnia…” ).

Spotkanie odbyło się w strzelni-
cy Zespołu Szkół Elektrycznych 
przy ul. Strzeleckiej w Wejhero-
wie. Tarczę zdobył brat Andrzej 
Surowiecki. Członkowie bractwa 
używają broni sportowej KBKS.
Bractwo kurkowe w Wejherowie 

istnieje od 1836 roku. Bracia rok-
rocznie organizują różne imprezy 
strzeleckie na strzelnicy krytej w 
Zespole Szkół Elektrycznych w 
Wejherowie.

Henryk Kaźmierski

Wystrzałowe spotkanie
Z okazji 90-tej rocznicy Odzyskania Niepodległości Kurko-
we Bractwo Strzeleckie w Wejherowie zorganizowało strze-
lanie o „Tarczę Niepodległościową”.

Na zdjęciu stoją od lewej bracia: Andrzej Baranowski, Kazimierz Gołąbek -prezes brac-
twa, zdobywca tarczy Andrzej Surowiecki i Kazimierz Zaborowski.
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- Nagroda Bursztynowego 
Gryfa jest podziękowaniem 
za wielką dbałość o pomna-
żanie dziedzictwa kultury 
duchowej i materialnej na-
szej ojczyzny oraz za pro-
mocję ziemi wejherow-
skiej w kraju i na świecie, 
a zwłaszcza za tłumaczenie 
Pisma Świętego na język 
kaszubski, co przyczynia 
się do wzmacniania tożsa-
mości Kaszubów – wyjaśnił 
Józef Reszke, starostwa po-
wiatu wejherowskiego.
Wstępną mowę pochwalną, 
jak i krótki życiorys fran-
ciszkanina, wygłosił profe-
sor Jerzy Treder. Następnie 
Józef Reszke uhonorował 
osobę o. Adama Ryszarda 
Sikory  nagrodą Starosty 
Wejherowskiego - Burszty-
nowym Gryfem. Zabrzmia-
ły fanfary i gromkie brawa 
na stojąco. Do gratulacji z 

Turnieje eliminacyjne od-
bywać się będą dwa razy 
w  miesiącu w sali wido-
wiskowej na piętrze. W za-
wodach mogą wziąć udział 
gracze, którzy znają zasady 
gry w Baśkę, zapoznali się 
z regulaminem oraz prze-
strzegają ustalonych za-
sad i zostali zapisani przez 
przedstawiciela organizato-
ra na listę graczy. Podczas 
jednego turnieju gracze 
rozgrywają partię składają-
cą się z 60 rozdań. Najlep-
szych 5 graczy z każdego 

stolika uzyskuje punkty. O 
miejscach od 1 do 20 de-

cydują małe punkty. War-
to przypomnieć, że Baśka 
to gra bardzo popularna na 
Kaszubach i ma swoją bo-

gatą tradycję. Kaszubi gry-
wają w karty od ponad stu 
lat i gra ta przeważa nad 
wszystkimi innymi gra-
mi. Tuż za Baśką plasuje 
się skat, od którego Baśka 
zaczerpnęła pewne zapo-
życzenia. Do gry potrzeba 
czterech zawodników, któ-
rzy dostają po cztery karty. 
Tylko tyle ponieważ talia 
w tej grze wynosi zaledwie 
16 kart. W skład rozdania 
wchodzą dwie zasadnicze 
fazy: faza licytacji oraz roz-
grywki. W fazie pierwszej 

zawodnicy ustalają podział 
na tak zwanych młodych i 
starych oraz to w jaki ro-
dzaj Baśki grają. Następnie 
przechodzi się do fazy dru-
giej czyli rozgrywki. To, że 
w Redzie gra jest niezwy-
kle emocjonująca nie za-
skakuje nikogo kto miał z 
nią do czynienia. Krzyki, 
wrzaski, radość, ale i ner-
wy i uderzenia w stół. Ka-
szubi nie wstydzą się poka-
zywać naturalnych emocji 
ujawniających się podczas 
gry.                             (DD)

Fantastyczne i energetycz-
ne zajęcia prowadzone były 
przez znakomitego nigeryj-
skiego muzyka, bębniarza 
i tancerza Johna Enemuo. 
Na naukę gry na bębnach 
i innych tradycyjnych per-
kusjach afrykańskich oraz 
egzotycznego tańca przy-
szło sporo dzieci i mło-
dzieży. Zajęcia były opar-
te na korzennych rytmach i 
brzmieniach z serca Nigerii.
- Celem warsztatów bęb-
niarskich jest nauka spe-
cyfi cznych brzmień, ryt-
mów, współpracy i rozmo-
wy między instrumentami, 
charakterystycznych dla 
tradycyjnej muzyki igede i 
palm wine - wyjaśniai nige-
ryjczyk John Enemuo. - Od 
bardzo prostych i podsta-
wowych uderzeń po skom-
plikowane, wielopoziomo-
we struktury rytmiczno-
melodyczne, wreszcie po 
pełnię brzmienia i energii, 
które są dla tej muzyki pod-
stawowe.

Warsztaty są organizowane 
z fi nansową pomocą funda-
cji J&S Pro Bono Poloniae, 
w ramach projektu Zebra, 
realizowanego przez funda-
cję na rzecz Ochrony Dzie-
dzictwa Kultury Tradycyj-
nej Zakresy. Zajęcia pro-
wadzi grupa artystyczno-
edukacyjna Aka-Chukwu. 
- Gram na bębnie, bo wy-
rosłam w domu, w któ-
rym muzyka jest integral-
nym elementem codzien-
nego życia i jest obecna w 
nim znacznie bardziej, niż 
ma to miejsce u innych - 
mówi Piotr Kędzia, uczest-
nik warsztatów. 
Warto dodać, że Aka-Chu-
kwu skupia grupę czarno-
skórych muzyków miesz-
kających w Polsce. Zaj-
mują się oni propagowa-
niem kultury afrykańskiej 
w jej fascynującym, orygi-
nalnym, tradycyjnym wy-
daniu, poprzez koncerty i 
warsztaty. 

(DD)

W tym roku liczenie wier-
nych w powiecie wejhe-
rowskim zostanie przepro-
wadzone w niedzielę 23 
listopada br. i poprowadzi 
je Instytut Statystyki Ko-
ścioła Katolickiego. Li-
czenie obejmie wszystkich 
obecnych na mszy od 7 lat 
wzwyż, przy czym osobno 
zostaną policzeni mężczyź-

ni i chłopcy w wieku szkol-
nym oraz kobiety i dziew-
czynki w wieku szkolnym. 
Nie zobowiązani do uczest-
nictwa w niedzielnej mszy 
będą dzieci do lat siedmiu, 
chorzy i ludzie starsi. Wier-
ni zostaną policzeni przed 
lub po każdej mszy przy 
pomocy ministrantów. Do 
statystyki zaliczona zosta-

nie zarówno liczba obec-
nych wiernych, jak i liczba 
rozdanych komunii. Dodat-
kowo proboszczowie zliczą 
stowarzyszenia, wspólnoty, 
organizacje, ruchy religijne 
i niereligijnych, działające 
na terenie parafi i a także 
liczbę księży pracujących 
w duszpasterstwie parafi al-
nym.                           (DD)

Warsztaty
afrykańskie
W Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji 
w Redzie zainaugurowano warsztaty gry na afry-
kańskich bębnach. 

Pasja muzyki bębniarskiej ma wielu zwolenników w Redzie.

Bursztynowy Gryf 
dla zakonnika
Z okazji 90 rocznicy Święta Niepodległości, franciszkanin ojciec Adam Sikora otrzymał nagrodę staro-
sty wejherowskiego „Bursztynowego Gryfa” za szczególne zasługi dla powiatu i całej ziemi wejherow-
skiej. Nagroda przyznawana jest osobom, które w sposób szczególny poprzez swoje osiągnięcia przy-
czyniły się do promocji naszego powiatu. Uroczystość wręczenia odznaczenia odbyła się w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie w ramach powiatowych obchodów dnia narodowego.

kwiatami dołączyli się rad-
ni powiatu, poseł RP Jerzy 
Budnik oraz delegacja za-
rządu prowincji św. Fran-
ciszka z Asyżu. Na uroczy-
stość przybyły także siostry 
zakonnika, Hanna Ruchal-
ska i Ewa Lietzau.

- Dziękuję za przyznanie mi 
tej nagrody i przyjmuję ją 
bardzo osobiście ze wzru-
szeniem, a jako franciszka-
nin to moje uhonorowanie 
rozciągam na wszystkich 
moich współbraci – powie-
dział o.Adam Sikora. – W 

imieniu zakonników, którzy 
tu pracowali 10, 100 i 300 
lat temu pokazuję jak Wej-
herowo nas uczciło. Władze 
pokazały, że oprócz budo-
wy dróg, domów, fi rm dba-
ją także o ludzkiego ducha i 
ludzkie serce. Święty Fran-
ciszku to jest nagroda dla 
ciebie!
Warto wspomnieć, że o. 
Adam Sikora urodził się 
w 1955 roku w Wejhero-
wie. Jest absolwentem wej-
herowskiego LO z 1975 r. 
Franciszkanin, który w la-
tach 1997-2003 był prowin-
cjałem Braci Mniejszych 
Franciszkanów w Poznaniu. 
Doktor habilitowany, teolog 
biblijny, tłumacz Biblii z ję-
zyków oryginalnych na ję-
zyk polski i kaszubski, pra-
cownik naukowy uniwersy-
tetu w Poznaniu.

(DD)

Wręczenie statuetki -  podziękowanie przyjmuje o.Adam Sikora.

Tegoroczne badanie wiernych
Zgodnie z uchwałą konferencji Episkopatu Polski, co roku prowadzone są 
badania niedzielnych praktyk religijnych.

Dane statystyczne archidie-
cezji gdańskiej za rok 2007:

- liczba parafi i - 191
- liczba mieszkańców 
– 977.666 osób
- liczba wiernych – 916.622 
osoby
- liczba chrztów – 11.435
- liczba dzieci pierwszoko-
munijnych – 10.070
- liczba bierzmowanych 
– 11.798
- liczba małżeństw – 5.038
- liczba zgonów – 9.090
- wierni na mszach - 44,5%
- wierni przyjmujący komu-
nię - 19,1% 

Rusza Baśka Kaszubska
We wtorek 18 listopada br. rusz kolejna edycja redzkiej ligi „Baśki Kaszubskiej” o puchar burmistrza 
miasta Redy. Jej organizatorem jest Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji. Liga trwa od listo-
pada 2008 roku do marca 2009 roku i składa się z cyklu 10 turniejów eliminacyjnych, rozgrywanych 
we wtorki  o godzinie 20.

„Do gry po-
trzeba czte-

rech zawodni-
ków, którzy do-
stają po cztery 
karty.”

Już od godziny 8.00 do 
18.00 można oglądać wy-
stawę obrazów pod tytułem 
„Igłą i nitką malowane”. 
Wystawa będzie ekspono-
wana w klubie parafi i św. 
Józefa i św. Judy Tadeusza 
przy ulicy Podgórnej 1 a jej 
organizatorem jest Galeria 
Haftu.
Po południu, mieszkańcy 
spotkają się na mszy św. z 
liturgią w języku kaszub-
skim, która zostanie odpra-
wiona o godzinie 14  w ko-
ściele św. Jana z Kęt przy 

ul. Stoczniowców. O godzi-
nie 15 rozpoczną się pro-
gramy artystyczne w Domu 
Kultury Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Janowo” przy 
ul. Pomorskiej. Dla rum-
skiej publiczności wystąpi 
zespół Kaszubianki oraz 
Koło Gospodyń Wiejskich 
z Chwaszczyna. Można 
będzie zwiedzić wystawę 
unikatowej kolekcji akor-
deonów ze zbiorów Pawła 
Nowaka oraz wysłuchać 
koncertu kwartetu pana No-
waka.                         (DD) 

Kaszubska niedziela 
w Janowie
W najbliższą niedzielę 16 listopada br. mieszkań-
cy Rumi i okolic spotkają się na corocznej Ka-
szubskiej Niedzieli w Janowie.
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Wiele z nich powstało na 
potrzeby dziecięcych i 
młodzieżowych zespołów 
szkolnych. Pisane były do 
tekstów znanych autorów 
kaszubskich m.in. Aleksan-
dra Majkowskiego, Alojze-
go Nagla, Franciszka Sę-
dzickiego, Jana Trepczy-
ka, Leona Heyke, Antonie-
go Peplińskiego, Tomasza 
Fopke i Eugeniusza Prycz-
kowskiego. W koncercie 
usłyszeliśmy 19 pieśni Wa-

cława Kirkowskiego w wy-
konaniu znakomitej sopra-
nistki Aleksandry Kuchar-
skiej-Szefl er oraz Tomasza 
Fopke- baryton. W kon-
cercie wystąpił także Chór 
mieszany „Lutnia” z Luzi-
na pod bardzo dynamiczną 
dyrekcją Tomasza Fopke. 
Akompaniament na forte-
pianie, prezentację twór-
czości oraz spontaniczny 
wywiad z kompozytorem 
poprowadziła jak zwykle 

Muzyka Kaszub
W MUZEUM PIŚMIENNICTWA 
I MUZYKI KASZUBSKO-
POMORSKIEJ W WEJHEROWIE 
ODBYŁ SIĘ KOLEJNY, XIX 
JUŻ KONCERT Z CYKLU 
SPOTKANIA Z MUZYKĄ 
KASZUB P.T. „TESKNIĄCZKA”. 
KONCERT POŚWIĘCONY 
BYŁ PREZENTACJI 
TWÓRCZOŚCI KASZUBSKIEGO 
KOMPOZYTORA WACŁAWA 
KIRKOWSKIEGO. TWÓRCZOŚĆ 
KOMPOZYTORA OBEJMUJE 
BLISKO 180 PIEŚNI.

z wielkim wdziękiem, ele-
gancją i profesjonalizmem 
Witosława Frankowska. 
Dyrektor MPiMKP Ra-
dosław Kamiński, zauro-
czeni pięknym koncertem 
przyjaciele, wejherowia-
nie, uczniowie Szkoły Pod-

stawowej z Koloni, Gim-
nazjum ze Staniszewa, po-
dziękowali  autorowi oraz 
wszystkim wykonawcom 
gromkimi oklaskami, bu-
kietami kwiatów i dorod-
nymi różami. 

Franciszek Sychowski

Aleksandra Kucharska-Szefl er jak zawsze z najwyższym mistrzostwem 
prezentuje klimat kaszubskiej pieśni.

Chórem mieszanym Lutnia dyryguje Tomasz Fopke.
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Była okazja posłuchać in-
strumentów mało znanych 
- harfy celtyckiej i wibrafo-
nu, a towarzyszył im forte-
pian i skrzypce. Kilka pieśni 
operowych oraz kuplety ze 
„Skrzypka na dachu” wy-
konał basem Adam Palka z 
Opery Bałtyckiej. Koncert 
poprowadziła i przybliżyła 
publiczności historię harfy 
i wibrafonu Barbara Zurow-
ska-Sutt. 
- Harfa celtycka ma bardzo 
dawne, irlandzkie korzenie 
– wyjaśniła – i była niegdyś 
instrumentem powszechnie 
występującym i używanym 
na dworach. Dziś gra na 
tego typu harfi e tylko kilka 
osób w Polsce.
Harfi stka Paulina Poraziń-
ska z Filharmonii Poznań-

skiej pokazała, jak się stroi 
harfę celtycką, różniącą się 
od zwykłej harfy wielko-
ścią, mniejszą liczbą strun i 
brakiem pedałów. Wyjątko-
we brzmienie harfy współ-
grało w niektórych utwo-
rach z wibrafonem, melo-
dycznym instrumentem per-
kusyjnym, stworzonym na 
początku XX wieku w Ame-
ryce i wprowadzonym do 
jazzu a później także do mu-
zyki operowej i symfonicz-
nej. Na wibrafonie i instru-
mentach perkusyjnych zgrał 
prof. Piotr Sutt z Bydgoskiej 
Akademii Muzycznej.
Przy fortepianie zasiadła 
Aleksandra Bieg-Piaseczna, 
a na skrzypcach grała Beata 
Glaza-Sutt.  

Barbara Miruszewska

Koncert jesienny
Na niedzielny koncert w Domu Kultury Spółdziel-
ni Mieszkaniowej „Janowo” przybyło wielu miło-
śników muzyki, którzy wysłuchali kilku utworów 
muzyki klasycznej (z popularnym „Tańcem z sza-
blami Arama Chaczaturiana na zakończenie).
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Powiatowe obchody Dnia 
Niepodległości odbyły 
się w Zespole Szkół Po-
nadgimnazjalnych nr 2 
w Wejherowie. Ucznio-
wie przygotowali multi-
medialny rys historyczny. 

Staroście Józefowi Resz-
ke nadano tytuł człon-
ka wspierającego Związ-
ku Inwalidów Wojennych 
RP, a przewodniczącemu 
Rady Powiatu Wiesławo-
wi Szczygłowi wręczono 

Srebrny Pierścień Kom-
batantów. Natomiast Me-
dal za Zasługi dla Powia-
tu Wejherowskiego otrzy-
mali żołnierz Józef Szan-
drach i strażak Alfons 
Langa. Koncert pieśni 

patriotycznych w wyko-
naniu chóru Państwowej 
Szkoły Muzycznej I stop-
nia w Wejherowie zakoń-
czył się owacjami na sto-
jąco i wspólnym zaśpie-
waniem „Marszu Pierw-

szej Brygady”. 
Święto Niepodległości w 
Gminie Wejherowo od-
było się w kościele para-
fi alnym w Kąpinie, gdzie 
odprawiono mszę w in-
tencji ojczyzny. Młodzież 

Samorządowego Gimna-
zjum w Bolszewie przed-
stawiła program patrio-
tyczny a orkiestra dęta za-
grała pieśni żołnierskie.

(DD)

Od 90 lat jesteśmy wolni
11 LISTOPADA 1918 ROKU, PO 
123 LATACH ZABORÓW POLSKA 
ODZYSKAŁA WOLNOŚĆ I POJAWIŁA 
SIĘ NA MAPIE ŚWIATA. TEGO 
DNIA PODPISANO Z NIEMCAMI 
POROZUMIENIE O ZAWIESZENIU 
BRONI. SKOŃCZYŁA SIĘ I WOJNA 
ŚWIATOWA. NARÓD ŚWIĘTOWAŁ 
ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI. 11 
LISTOPADA TO SYMBOL MIŁOŚCI DO 
OJCZYZNY, WIARY W ZWYCIĘSTWO, 
WALKI O WOLNOŚĆ. Fo
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Do tej pory oczom szerszej 
publiczności ukazywały 
się głównie dzieła ukazu-
jące widoki Gdańska, dla-
tego prezentowana ekspo-
zycja jest wyjątkowa już 
ze względu na samą różno-
rodność prezentowanych 
prac, jak i sposób ich eks-
ponowania. Wernisaż roz-
począł się wystąpieniem 
dyrektora muzeum Rado-
sława Kamińskiego, przy 
współudziale starosty po-
wiatu Józefa Reszke, ku-

stosza muzeum Gdańska 
Wiolety Kmiecik oraz ad-
iunktów Izabeli Jastrzemb-
skiej i Anny Kubery. 

- Artysta znany jest ze swo-
ich dzieł, przedstawiają-

cych widoki miast a jego 
osoba od wielu lat cieszy 
się nie słabnącym zainte-
resowaniem muzealników, 
kolekcjonerów i ludzi zwią-
zanych ze sztuką – mówił 
dyrektor Radosław Kamiń-
ski. -  Spośród technik gra-
fi cznych stosował akwatin-
tę oraz litografi ę piórkową 
i barwną a z technik malar-
skich najchętniej wybierał 
akwarelę, gwasz i techniki 
olejne. 
Szerokie grono miejsco-

wych plastyków, jak i zwy-
kłych mieszkańców mogło 
zapoznać się z niezwykle 
cenionymi wśród kolekcjo-
nerów jego pocztówkami 
wyciskanymi z płyty, jak 
również z serią pocztówek i 
kart pocztowych z widoka-
mi Gdańska na podstawie 
akwareli, gwaszy, akwa-
fort i litografi i. Artystycz-
nie zaprojektowane znacz-
ki pocztowe i banknoty a 
także szkicowniki artysty, 
wzbudzały podziw i uzna-

nie. Poza niezwykłymi wi-
dokami miast, które Ber-
thold Hellingrath zwiedzał 
przy różnych okazjach, 
ściany wejherowskiego 
muzeum przyozdobiły por-
trety przygodnie napotka-
nych ludzi oraz przyjaciół.
- Wystawa jest wspomnie-
niem o Gdańsku, tym nie-
istniejącym i tym zachowa-
nym sprzed prawie 100 lat, 
gdzie prezentowane są nie 
eksponowane wcześniej 
prace artysty, wywodzące 

się z różnych dziedzin arty-
stycznych – dodała kustosz 
Wioleta Kmiecik. – Mistrz 
Hellingrath był uczestni-
kiem wystaw zbiorowych, 
pedagogiem i podróżni-
kiem oraz niezłomnym ob-
serwatorem i sprawozdaw-
cą codziennego życia miast 
i ich mieszkańców. 
Wystawę można oglądać w 
trzech salach do 20 grudnia 
br., codziennie od 9.00 do 
15.30, w soboty i niedziele 
od 9.00 do 15.00.       (DD)

Kolekcja ocalona 
od zapomnienia
W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w 
Wejherowie uroczyście otwarto unikatową wystawę twórczości 
Bertholda Hellingratha w zbiorach polskich. „Ekspozycja jest częścią 
kolekcji, która została przygotowana z okazji 130-tej rocznicy urodzin 
artysty przez Muzeum Historyczne Miasta Gdańska. 

„Artysta 
znany jest 

ze swoich dzieł, 
przedstawia-
jących widoki 
miast”
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- 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 – Sprzedam mieszkanie 3 
pokoje 61 m2 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. 517 329 930
- 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
- ATRAKCYJNA WDOWA, lat 60 pozna kulturalnego, 
niepalącego pana w wieku 60-67 z Wejherowa lub okolicy. 
Wykształcenie i samochód mile widziane, tel. 693 065 522
KRYSIA-wolna, lat 54, pozna miłego pana w stosownym 
wieku, wolnego, chętnie zmotoryzowanego, „do tańca i ...”
tel. 513879479

- 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 

NIERUCHOMOŚCI

do lutego 2009r., przegląd do maja 2009r. - cena 5500 zł (do 
uzgodnienia), kontakt tel. 058 719 79 38 lub 0 501 065 999
- SPRZEDAM AUDI A6 C4 97 r. kombi, ABS, AAAF, klima, 
ppx2, WK, ES, EL, CZ, IG sekwencja, nowe opony, 18.000 
zł. - 607 867 901
- SILNIK ELEKTRYCZNY, 1,5 kw 950 obr/min, sprzedam, 
058 672 19 69
- SPRZEDAM VW Passat kombi 1,8 B/gaz, ESD, H, stan bdb. 
cena 5,500 zł tel. 506 521 300
- SPRZEDAM OPEL CORSA, 1,5 + diesel, uszkodzona 
skrzynia, 92 r. cena 1,300 zł tel. 664 664 558
- SPRZEDAM samochód mazda 323 1,7 D sedam 91r. Cena 
1,200 zł (do uzgodnienia) tel. 887-927-826
- SPRZEDAM POLONEZ TRACK 1200 zł, 1,6; 2 drzwi na 5 
osób bezn/gaz, silnik dobry tel. 0602 624 791
- SPRZEDAM części do Fiata 126p - nowe, lampa H4 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
- WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE, miła, uczciwa, pracowita, 
podejmie pracę na pół etatu w obsłudze lub administracji, 
najchętniej w budżetówce, tel. 692 82 30 30

- 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 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

WYKAŃCZANIE
WNĘTRZ

Tapety i farby natryskowe, tynki 
szlachetne, mieszkania, biura, 

klatki schodowe, sklepy

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

Matematyka 
- nauczyciel, przygotowanie 

do egzaminów gimnazjalnych.
System indywidualny, centrum 
Gdyni, cena 25 zł - 45 min.

tel. (058) 620 60 39
kom 0 608 34 29 49
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Początek tego spotkania nie 
był widowiskowy i tak wła-
ściwie na boisku nic cieka-
wego się nie działo. Dopie-
ro po zmianie stron piłka-
rze obydwu drużyn zaczę-
li walczyć i obraz gry uległ 
radykalnej zmianie. Efek-
tem tego była bramka zdo-
byta pięć minut po przerwie 
przez Jakuba Gronowskie-
go, ale goście nie odpusz-
czali i dwadzieścia minut 
później Tomasz Mach z 
najbliższej odległości po-
konał bezradnego w tej sy-
tuacji Adama Dudę. Przed-
tem jednak na podwyższe-
nie wyniku tego spotkania 
dużą szansę mieli: Michał 
Skiercz (jego groźny strzał 
obronił Maciej Czyżniew-
ski) i Rafał Siemaszko, któ-
rego atomowy strzał minął 
o dobre 3 metry lewy słupek 
kartuskiego bramkarza. 
Po wyrównującej bramce 

Remis Orkana z Cratusią 
Trzecioligowi piłkarze Orkana Rumia zaledwie zremisowali z niżej notowaną plasującą się 
na 12 pozycji drużyną z Kartuz 1:1 (0:0), a jedynego gola na wagę 1 punktu w 49 minucie 
strzelił głową  w zamieszaniu podbramkowym Jakub Gronowski. Do remisu doprowadził 
dwadzieścia minut później Tomasz Mach. 

piłkarze z Kartuz zaczęli 
przeważać na boisku i ata-
kami z kontry nękali obro-
nę i bramkarza gospodarzy. 
W 82 minucie podopiecz-
nym trenera Kotasa udało 
się zdobyć bramkę, jednak 
arbiter główny tych zawo-
dów jej nie uznał, bowiem 
sędzia liniowy zasygna-
lizował pozycję spaloną. 
Ostatecznie mecz w Rumi 

zakończył się podziałem 
punktów i trudno powie-
dzieć, która drużyna w 
przekroju całego spotkania 
była lepsza. 
Orkan Rumia: Duda, Fera, 
Skwiercz, Kolanowski  
(Butowski), Prokopów, 
Broner, Cirkowski (Bodza-
k),Gronowski, Kłos (He-
bel), Dubicki, Siemaszko. 
W ostatniej kolejce jesien-

nej rundy rumianie wyja-
dą na mecz wyjazdowy do 
14 drużyny w tabeli Sławy 
Sławno i to spotkanie roz-
pocznie się 15 listopada o 
godzinie 12:00. Prawdopo-
dobnie 22.11  awansem zo-
stanie rozegrane także spo-
tkanie 1 kolejki wiosny z 
Regą w Trzebiatowie.

(APAT) 

Pierwsza połowa należała 
jednak do gości, a prowa-
dzenie dla Orkana uzyskał 

w 17 minucie Tomasz Twa-
róg, jednak potem przy-
jezdnym zabrakło szczę-

Przegrana rezerw Orkana  
W 13 ostatniej kolejce rundy jesiennej V ligi Orkan II Rumia przegrał z przedostatnią drużyną 
w tabeli Sportingiem Leźno 1:4 (1:0).

ścia. Mimo wielu sytuacji 
podbramkowych żadnej nie 
wykorzystali i jedno bram-
kowym prowadzeniem dru-
żyny z Rumi kończy się 
pierwsza odsłona.
Gospodarze po przerwie 
uwierzyli we własne siły i 
już w 60 minucie przy bez-
radności rumskich obroń-
ców rozpoczęli festiwal 
strzelecki. Pierwszy na listę 
strzelców wpisał się Grze-
gorz Karbowski, za kwa-
drans było już 2:1, a au-
torem gola był Mirosław 
Feith. Goście jeszcze nie 

zdążyli wyprowadzić kon-
try i ku zaskoczeniu rumian 
Michał Pasta strzelił w 76 
minucie kolejną bramkę dla 
swojej drużyny Dziesięć 
minut przed końcowym 
gwizdkiem ten sam zawod-
nik ustalił wynik meczu na 
4:1 dla Sportingu Leźno. 
Orkan: Elżanowski,Kwi-
dziński,Paliga, (Damaszk 
– Bochentyn),Czerwiński-
,Butowski,Socha (Brzeski-
),Tyszko,Bojaruniec,Syma-
nowicz (Portalski),Olszew-
ski,Twaróg. 

(APAT)  

Forma podopiecznych tre-
nera Skrobeckiego wyraź-
nie wzrosła po wygranym 
meczu PP w Krakowie, zo-
baczymy jednak jak nasze 
siatkarki zaprezentują się w 
następnym spotkaniu ligo-
wym z Budowlanymi Łódź. 
Z drużyną z Łodzi TPS ma 
do uregulowania stare po-
rachunki (porażka w bara-
żach o I ligę), ale przy for-
mie i bojowym nastawie-
niu do gry, jaką reprezentu-
ją ostatnio rumskie zawod-
niczki wygrana będzie w 

zasięgu ręki. Podczas me-
czu w Policach sytuacja na 
boisku nie układała się ró-
żowo, bo w pierwszym se-
cie gospodynie skutecznie 
się broniły, a o tym może 
świadczyć rzadko spoty-
kany w siatkówce wynik 
31: 33. Punktacja zmienia-
ła się jak w kalejdoskopie, 
ale po bardzo emocjonują-
cej końcówce siatkarkom 
gości udało się przechylić 
szalę zwycięstwa na swo-
ją korzyść i rumianki obję-
ły prowadzenie 1:0. W dru-

giej odsłonie zawodnicz-
ki obydwu zespołów po-
pełniały mnóstwo błędów. 
Chemikowi udało się uzy-
skać trzypunktową prze-
wagę, jednak wtedy ciężar 
gry wzięła na siebie Izabel-
la Hohn i dzięki jej udanym 
zagrywkom, oraz dobrej 
grze w bloku całej drużyny 
rumiankom udało się wyjść 
na prowadzenie, które-
go już nie pozwoliły sobie 
odebrać. W tym momencie 
TPS Rumia wygrywał już 
2:0. Na początku trzeciego 

(jak się okazało ostatniego) 
seta policzankom udało się 
osiągnąć trzypunktową róż-
nicę w oczkach, ale ekipa 
gości szybko zniwelowała 
straty i kilka akcji przepro-
wadzonych między innymi 
przez Kingę Kasprzak i Jo-
witę Jaroszewicz sprawi-
ły to, że rumianki zaczęły 
przeważać na boisku .Ru-
mia objęła pięciopunkto-
we prowadzenie w tym se-
cie i nie pozwoliła sobie do 
końca spotkania tego zwy-
cięstwa odebrać . 

W Igrzyskach wzięło udział 
5 drużyn. Zwycięski zespół 
z SSP w Gniewinie będzie 
reprezentował Powiat Wej-
herowski w Wojewódzkich 
Półfi nałach, które odbędą 
się w Gniewinie. Przeciw-
nikami zespołu z Gniewi-
na będą mistrzowie powia-
tu Puckiego, Lęborskiego 
i Kartuskiego. Z zawodów 
półfi nałowych, dwie dru-
żyny awansują do Finałów 
Wojewódzkich, które odbę-
dą się 15.11.2008 r. w Prze-
chlewie. Na zakończenie 
zawodów najlepsze zespoły 
zostały nagrodzone dyplo-
mami i medalami ufundo-
wanymi ze środków Powia-
tu Wejherowskiego. Nagro-
dy zespołom wręczyła Pani 
Henryka Szpica - Sekretarz 
Zarządu Gminnego Związ-

ku Sportowego w Łęczy-
cach.
Skład zwycięskiego zespo-
łu:Krystian Patok, Grze-
gorz Maschota, Mateusz 
Franczak, Paweł Blizna, 
Krzysztof Tarnowski, Ka-
mil Kankowski, Remigiusz 
Sirocki.
Królem strzelców został Ja-
kub Olszowiec z SP w Cho-
czewie.
Klasyfi kacja końcowa:
Samorządowa Szkoła Pod-
stawowa w Gniewinie
Szkoła Podstawowa w 
Choczewie
Szkoła Podstawowa w 
Kębłowie
Szkoła Podstawowa w 
Bożympolu Wielkim
Szkoła Podstawowa w 
Gościcinie

(AB)

W swoim szóstym spo-
tkaniu na  drugoligowym 
parkiecie zespół UKS Łę-
czyce pokonał Bondu-
elle Gniewkowo 88:80 
(23:18,22:25,23:19,20:18)
Po tym zwycięstwie drużna 
trenera Jacka Bagneckiego 
zajmuje szóste miejsce ta-
beli II ligi grupy A.
Najlepszy strzelec dru-
żyny UKSu Bogusz Ja-
kub zdobył w tym spotka-
niu 16 punktów. Najwięcej 
oczek drużynie z Gniewko-
wa rzucił : Krzysztof Mar-

chewka 20,Łukasz Nielesz-
cuk 16,Paweł Strychalski 
11,Marcin Wilk 10,Mar-
cin Nikonowicz 6,Łukasz 
Ziemniewicz 6,Artur Fir-
golski 3.Na swój kolejny 
mecz zawodnicy z Łęczyc 
jadą do stolicy na mecz z 
Legią. Przed własna pu-
blicznością koszykarze 
Jacka Bagneckiego zagra-
ją 22 listopada o godzinie 
18:00 z Astorią Bydgoszcz 
na który już dzisiaj wszyst-
kich miłośników koszy-
kówki zapraszamy.    (PiR)

Gniewino 
najlepsze

W hali sportowej Szkoły Podstawowej im. J. 
Kosocińskiego w Bożympolu Wielkim odbyły się 
Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego w Halowej 
Piłce Nożnej Wiejskich Szkół Podstawowych. 

Bonduelle 
pokonane

Cenna wygrana w Policach
Siatkarki rumskiego TPS-u, po zaciętym i wyrównanym spotkaniu zwyciężyły na wyjeździe z 9 drużynę 
w tabeli I ligi siatkówki kobiet Chemikiem Police 3:0 w setach (31:33,20:25,19:25).

Mecz 6 kolejki I ligi siat-
kówki kobiet Chemik Poli-
ce – TPS Rumia zakończył 
się zwycięstwem rumia-
nek 3:0 i ostatecznie kom-
plet punktów przyjechał do 
Rumi. 
TPS: Jaroszewicz, Jeromin, 

Kasprzak, Biernatek, Zyg-
muntowicz, Hohn, Jago-
dzińska, Kocemba. 
W następnej kolejce już 
w sobotę 15.11 o godzinie 
18:00  TPS podejmie wice 
lidera tabeli Budowlanych 
Łódź.                      (APAT) 
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06:00      Kawa czy herbata? 07:50      
Leksykon PRL 08:00      Wiadomo-
ści 08:15      Kwadrans po ósmej
08:35      Małgosia i buciki - serial 
anim. 09:00      Moliki książkowe 
09:15      ZOO bez tajemnic 
 - cykl dok.
09:30      Ranczo pod Zieloną  
 Siódemką 
10:00      Moda na sukces - serial 
10:50      Psi psycholog - telenowela
11:15      Celownik - magazyn
11:25      Zapytaj prawnika
11:40      Telezakupy
12:00      Wiadomości
12:10      Agrobiznes
12:20      Gdzie przyszłość 
 przeszłości 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 - 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
21:20      Na krawędzi - fi lm, USA
23:20      Rozkosze Emmy - fi lm,  
 Niemcy `07
01:00      Życie po życiu - serial 
02:40      Notacje - Krystyna Nowak

 
 
 06:00      Złotopolscy - telenowela 06:55      
Telezakupy 07:10      Niezwykły świat natury
07:40      Pomocnik św. Mikołaja - anim.
08:00      Pytanie na śniadanie 10:15      M 
jak miłość - serial  11:10      Marynia - fi lm 
obyczajowy, Polska `84
13:00      Wojciech Cejrowski - cykl reportaży
13:30      Dzięki Bogu już piątek! - magazyn
14:00      Złote Kaczki magazynu Film 2008
14:50      Dla niesłyszących - Czas honoru 
15:50      Tak to leciało! - teleturniej
16:50      Bulionerzy - serial komediowy
17:20      Przygody psa Cywila - serial 
17:50      Magazyn Ekstraklasy
18:00      Program lokalny
18:30      Panorama
19:05      Dzieciaki górą - teleturniej
19:55      Gwiazdy tańczą na lodzie
  - wid. rozrywkowe
22:40      Czas honoru - felieton
22:45      Chłopak pilnie poszukiwany 
 - komedia, USA 2003
00:15      Z kabaretowego archiwum
00:30      Panorama
00:50      Przesilenie zimowe - fi lm, USA 
 `04; Jim Winters (Anthony  
 LaPaglia) prowadzi spokojne  
 i poukładane życie. Po  
 śmierci żony poświęcił się  
 wychowywaniu dwóch synów.  
 Starszy z nich, Gabe (Aaron  
 Stanford) chce opuścić   
 rodzinny dom - postanawia  
 wyjechać na Florydę,   
 zostawiając pierwszą lepszą  
 szansę na trwały związek  
 ze swoją koleżanką Stacey.
02:20      Dzięki Bogu już piątek!
02:45      Noc Zagadek - teleturniej

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04.55     cruZer-Sport:ex 05.15     Gram.Tv
05.40     Muzyczne listy 06.50     TV Market
07.25     Kasa Na Bank – program interaktyw-
ny 08.25     Beverly Hills 90210 – serial USA  
09.25     Idiotki nie idą do nieba – serial mek-
sykański,  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     Modne gwiazdy - „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 – survival show
21.05     Geneza – serial sensacyjny, serial  
 „Geneza” opowiada o elitarnej  
 brygadzie madryckiej policji  
 powołanej do przeprowadza- 
 nia śledztw w przypadkach ekstre- 
 malnie skomplikowanych zbrod- 
 ni. Kierowana przez Mateo grupa  
 składa się z inspektorów policji,  
 techników i specjalistów medycy- 
 ny sądowej.
22.20     Kłamczuch 
 – program Krzysztofa Ibisza
23.20     Objąć mrok cz.3 – fi lm USA
01.35     Selekcja – survival show
02.10     Papillon – dramat USA, 1973; reż.:  
 Franklin J. Schaffner; wyst.:  
 Steve McQueen, Dustin  
 Hoffman, Victor Jory
04.45     Wydarzenia, Sport, Pogoda   

05:05     Uwaga! - magazyn 05:25     
Telesklep 06:25     Fabryka Gry - pr. 
interaktywny  08:00     Na Wspólnej - serial 
obyczajowy 08:30     Dzień dobry TVN 
11:00     Republika malolatów  - serial 
12:05     Brzydula - serial komediowy
12:35     Szymon Majewski Show 
 - pr. rozrywkowy
13:35     W-11 Wydział Śledczy - serial  
 dokumnetalny
14:15     Telesklep
14:45     Agenci NCIS - serial sensacyjny
15:45     Rozmowy w toku - talk show 
16:55     Sędzia Anna Maria Wesołowska
  - serial dokumnetalny 
17:55     Brzydula - serial, Polska
18:25     Detektywi - serial dokumentalny
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:50     Uwaga! - mag. reporterów
20:00     Step Up - fi lm obyczajowy, USA 
 `06;Główny bohater Tyler w  
 skutek konfl iktu z prawem 
 sąd orzeka jako karę prace  
 społeczne w Akademii Muzyki  
 i Tańca. Zjawia się tam jako  
 gniewny outsider z wiadrem 
 i mopem w garści, lecz nie  
 przypadkiem ujawnia swoje  
 talenty taneczne przed Norą,  
 która jest pod wrażeniem  
 popisów street dancera  
 postanawia uczynić go swym  
 partnerem. 
22:10     Domino Day 2008 
00:20     To nie tak, kotku - kulisy
00:50     Kuba Wojewódzki  - talk show
01:50     Uwaga! - magazyn
02:10     Wrzuć na luz - pr. rozryw.
03:10     Telesklep  

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

REKLAMA
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05:15     Wstawaj! Gramy!, odc.708 06:00     
Żar młodości, odc.54 07:00     TV Market
07:15     Wielka Wygrana, odc.374 07:50     
Dotyk anioła, odc.19 08:50     Ranking 
Gwiazd, odc.17 09:20     Ranking Gwiazd, 
odc.18 09:50     Rodzina zastępcza, odc.210
10:50     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.103
11:20     Na kocią łapę, odc.21
11:50     Nowe przygody Tequili i Bonettiego,  
 odc.9
13:00     Fabryka gwiazd, odc.37
14:00     Pierwsza miłość, odc.790
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.104
15:15     Świat według Bundych, odc.238
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.1217
16:30     Tylko miłość, odc.4
17:30     Fabryka gwiazd, odc.39
18:00     Pierwsza miłość, odc.791
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Na kocią łapę, odc.22
20:00     Fabryka gwiazd, odc.9
22:00     Studio Lotto
22:05     Wampir w Brooklynie; USA,  
 1995; r. Wes Craven; w. Eddie  
 Murphy, Allen Payne, John  
 Witherspoon, Kadeem   
 Hardison, Zakes Mokae
00:15     Caribe; Kanada, 1989; r. Paul  
 Donovan; w. John Savage, Karla  
 Glover, Maury Chaykin, Michael 
 Kennedy, Paul Koslo, Sam  
 Malkin, Stephen Mc Hattie, Zack  
 Nesis. Thriller. 

Obaj szkoleniowcy znają się od 
dawna, jeszcze z pracy z młodzie-
żową reprezentacją kobiet, zaś w 
ostatnim czasie wspólnie trenują 
kadrę narodową.-Umówiłem się, 
z Grześkiem, że mecz zakończy 
się remisem-żartował przed spo-
tkaniem opiekun gości Krzysztof 
Przybylski. Opcja ta jednak nie 
przypadła do gustu miejscowym, 
czego dowodem były pierwsze 
minuty. Wynik spotkania silnym 
rzutem z dystansu odtworzyła 
Monika Aleksandrowicz, a chwi-
lę później w niemal identyczny 
sposób na 2:0 podwyższyła Ka-
mila Całużyńska, która po raz 
pierwszy w tym sezonie po dłu-
giej przerwie pojawiła się na bo-
isku od początku meczu. -Jestem 
bardzo wygłodniała grania. Wej-
ście na parkiet od pierwszych mi-
nut ułatwia grę, natomiast, kiedy 
wchodzi się z ławki jest się go-

rzej przygotowanym-mówi Cału-
żyńska. I rzeczywiście mogliśmy 
się o tym przekonać, kiedy popu-
larna „Kama” precyzyjnie dogry-
wała piłki do koleżanek bądź de-
cydowała się na rzuty z drugiej 
lini, co bez wątpienia wniosło 
sporo ożywienia w szeregi Łącz-
polu. Już po niespełna 10. mi-
nutach gry, gdynianki prowadzi-
ły 4:1 i jak się okazało nie mia-
ły zamiaru na tym poprzestać. 
Po chwili ich prowadzenie po-
większyło się do 5. bramek, nato-
miast na postać numer jeden wy-
rastała znakomicie usposobiona 
strzelecko tego dnia Monika Sta-
chowska, na którą długo nie mo-
gły znaleźć recepty rywalki. Do 
przerwy Łączpol prowadził ze 
Zgodą (13:9). Po przerwie ini-
cjatywę przejęły przyjezdne, któ-
re w 35 minucie zbliżyły się do 
gdynianek na dwie bramki. Jad-

nak wraz z upływającym cza-
sem w ich poczynaniach brako-
wało dokładności oraz pomysłu 
na grę, co Łączpolowi umożliwi-
ło przeprowadzanie skutecznych 
kontrataków. Na 5 minut przed 
końcem podopieczne trenera Go-
ścińskiego prowadziły już 8. tra-
fi eniami, ale Zgoda walczyła do 
końca i zmniejszyła rozmiary po-
rażki do 5 bramek. Łączpol Gdy-
nia- Zgoda Ruda Śląska-Bielszo-
wice 29:24 
Łaczpol: Shyverska, Jurkowska-
Stachowska 9, Szejerka 4, Mu-
siał 3, Całużyńska 3, Szott 3, Za-
grodzka 3, Wasak 2, Aleksandro-
wicz 2, Sulżycka 
Zgoda: Mieńko- Waga 7, Ku-
cińska 6, Świszcz 3, Mrożek 3, 
Gleń 2, Pawlik 2, Olek 1, Jasiń-
ska, Weselak

Michał Gapski

Zgoda została pokonana
DŁUGO NA TAKI MECZ 
CZEKALI GDYŃSCY 
KIBICE. ŁĄCZPOL 
GDYNIE PEWNIE 
POKONAŁ ZGODĘ 
RUDA ŚLĄSKA-
BIELSZOWICE 29:24 I PO 
DZIESIĄCI KOLEJKACH 
LIGOWYCH Z 
DOROBKIEM 13. 
PUNKTÓW ZNÓW 
PLASUJE SIĘ W 
CZUBIE TABELI. TUŻ 
PRZED MECZEM, TAK 
JAK MOŻNA BYŁO 
SIĘ SPODZIEWAĆ 
PANOWAŁA PRZYJAZNA 
ATMOSFERA. 
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06:10      Złotopolscy - telenowela 07:00      
EUROexpress - magazyn 07:10      Telezakupy
07:25      Przystanek praca 07:40      Pomocnik 
św. Mikołaja - serial anim. 08:00      Pytanie na 
śniadanie 10:15      M jak miłość - serial
11:10      Codzienna 2 m. 3 - serial komediowy
11:40      Rezerwat namiętności - serial 
12:40      Harry i Hendersonowie - serial
13:05      Anna Dymna - spotkajmy się
13:35      Znaki czasu - magazyn
14:05      Everwood - serial obyczajowy
14:55      Dla niesłyszących - Na dobre i na złe
16:00      Fort Boyard - reality show
17:00      Bulionerzy - serial komediowy
17:30      Zdolne bestie - serial dokumentalny
18:00      Program lokalny
18:30      Panorama
19:05      Koło fortuny - teleturniej
19:35      Zacisze gwiazd - Bernadetta Machała
20:05      Barwy szczęścia 
 - serial obyczajowy 
20:35      M jak miłość - serial 
21:25      Kulisy serialu „M jak miłość”
21:40      Tomasz Lis na żywo - talk show
22:45      Kryminalne zagadki Las Vegas 
 - serial
00:30      Panorama
00:50      Andrzej Bobkowski 
 - chuligan wolności  
01:35      Credo - Krzysztof Penderecki
  - koncert
02:25      Noc Zagadek
  - teleturniej interaktywny
03:25      Zakończenie programu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05.05     cruZer-Sport:eX 05.25     Gram.Tv
05.50     Muzyczne listy 07.00     TV Market
07.35     Kasa na bank 08.40     Saint Tropez
09.45     Saint Tropez  10.55     Być jak ona
11.25     Skrzydła – serial komediowy
11.55     Skrzydła – serial komediowy
12.25     Lalola – serial komediowy
13.30     V-max – magazyn motoryzacyjny 
14.00     Dziewczyny fortuny 
15.00     Beverly Hills 90210 – serial USA 
16.00     Idiotki nie idą do nieba 
 – serial meksykański
17.00     mała Czarna – talk show 
18.00     Idiotki nie idą do nieba 
 – serial meksykański 
19.00     Happy Hour – informacyjny program  
 rozrywkowy
20.00     Jazda Figurowa – nowy program  
 Michała Figurskiego. 
21.00     Discovery „W poszukiwaniu  
 Edenu”- fi lm dokumentalny 
22.05     Galileo – program popularno
 -naukowy
23.05     Galileo – program popularno
 -naukowy 
00.05     Happy Hour – informacyjny 
 program rozrywkowy
01.05     mała Czarna – talk show 
02.05     Lalola  
 – serial komediowy
03.05     Wydarzenia, Sport, Pogoda
03.40     Muzyczne listy 
 – magazyn muzyczny
04.30     Sztukateria – magazyn 

 
 
         
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05:05     Uwaga! - magazyn05:25     Telesklep
06:25     Fabryka Gry - pr. rozrywkowy
08:00     Taniec z gwiazdami - kulisy 08:30     
Dzień dobry TVN 11:00     Pascal: po prostu 
gotuj 11:30     Nigella ekspresowo - reality 
show
12:05     Brzydula - serial komediowy
12:35     Taniec z gwiazdami - reality show
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, Spor, 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 PRL08:00      Wiadomości
08:15      Kwadrans po ósmej08:35      
Sekretny świat misia... 09:00      
Budzik - dla dzieci 09:30      Atlantis 
High - serial 10:00    Moda na sukces 
10:50      Wielki świat małych  
 odkrywców 
11:05      Jaka to melodia?
12:00      Wiadomości
12:10      Agrobiznes
12:20      W kolejce po euro - cykl
12:40      Plebania - telenowela 
13:05      Klan - telenowela 
13:30      Palce lizać - serial
14:00      Zwierzęta świata - fi lm dok.
14:30      Errata do biografi i
15:00      Wiadomości, Pogoda
15:14      Jesteś tym co jesz - serial 
15:40      Pora na doktora - magazyn
16:05      Moda na sukces - serial 
16:50      Przed meczem Irlandia 
 - Polska
17:00      Teleexpress
17:20      Celownik - magazyn
17:35      Klan - telenowela 
18:00      Jaka to melodia?
18:30      Plebania - telenowela
18:55      300 % normy - teleturniej
19:00      Wieczorynka
19:30      Wiadomości
20:20      Przywracanie Pamięci
22:00      Wydział Zabójstw - serial
22:30      Doktor No - sensacyjny, 

06:40      Schudnij - pr. porad.07:00      
Dzień dobry w sobotę 07:30      Rok 
w ogrodzie 08:00      Wiadomości 
08:15      Pod prasą - pr. publ. 08:35      
Hurtownia książek - magazyn 09:00      
Ziarno - magazyn 09:30      Siódme 
niebo - serial, USA
10:20      Śmiechu warte
10:45      Stawka większa niż życie  
 - serial
11:45      Jaka to melodia?
12:10      Kuchnia z Okrasą
12:35      Szkoda gadać
  - pr. rozrywkowy
13:00      Wiadomości
13:10      Budzimy do życia
  - felieton
13:15      Od słów do głów 
 - magazyn
13:30      Ja wam pokażę! - serial 
14:25      Czwarty tenor
  - komedia, USA
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      Van Helsing
  - fi lm, USA `04
22:35      Prawdziwy romans 
 - fi lm, Kanada `93
00:40      Weekendowy magazyn  
 fi lmowy
01:10      Odwieczny wróg 
 - horror, USA `98
02:45      Halifax 
 - fi lm katastrofi czny

06:45      Kadra 2012 07:00      Msza 
Święta 08:00      Domisie - pr. dla 
dzieci 08:30      Klub przyjaciół 
Myszki... 08:55      Teleranek - 
mag.09:25      Akademia Kick 
Boxingu 10:55      Hannah Montana 
- serial 
11:25      Tydzień - magazyn 
12:00      Anioł Pański  
12:15      Między ziemią a niebem 
13:00      Wiadomości
13:10      Świry - serial kryminalny 
14:00      Winnetou - serial przyg.
15:45      BBC w Jedynce
  - fi lm dokumentalny
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      Sommersby 
 - fi lm, USA/Francja `93
01:10      Rewolucja - dramat, `8;  
 Trwa euforia, która 
 doprowadza do  
 przeciwstawienia się  
 dominacji brytyjskiej 
 w koloniach  
 amerykańskich. Do 
 portu w Nowym  
 Jorku wpływa ubogi  
 rybak ze swoim synem.
03:15      Wokół wielkiej sceny

05:30      Dla niesłyszących - Słowo na 
niedzielę 05:35      Dla niesłyszących - Radio 
Romans 06:00      Złotopolscy - telenowela
07:00      Ostoja - serial 07:30      M jak miłość 
- serial 08:20      Barwy szczęścia -serial
09:25      Doktorologia stosowana 
 - cykl dokumentalny
10:00      Wojciech Cejrowski- cykl reportaży
10:30      Bohaterowie Jane Goodall 
 - fi lm dokumentalny 
11:20      Makłowicz w podróży
  - mag. kulinarny
11:55      Viva Maria! - komedia, Francja `65
14:00      Familiada 
 - teleturniej
14:30      Złotopolscy - telenowela 
15:05      Szansa na Sukces - Zakopower
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      Goldeneye - fi lm sensacyjny, 
 USA `95
23:05      Magazyn Ekstraklasy - Szybka piłka
00:15      EUROexpress - magazyn
00:30      Panorama
00:50      Stanisław Lem 
 - fi lm dokumentalny
01:40      Ekstremalne randki 
 - fi lm, USA `04
03:10      Noc Zagadek
  - teleturniej interaktywny
04:15      Zakończenie dnia

05.30     cruZer-Sport:eX 05.55   Dekoratornia
06.25     Koniec rzeki – western USA, 2005;  
 reż.: William Katt; wyst.: Amanda  
 Brooks, Barry Corbin, Charles  
 Robinson, Sam Huntington
08.25     Nieposkromiona Australia 
 – serial dokumentalny
09.00     Tomcio Grubasek – komedia USA,  
 1995; reż.: Peter Segal; wyst.:  
 Chris Farley, David Spade, Brian 
 Dennehy, Bo Derek, 
 Dan Aykroyd, Julie Warner
11.00     Galileo 
12.00     Kinomaniak – magazyn fi lmowy 
12.30     Dekoratornia – magazyn 
13.00     Wielkie Happy Hour – informacyjny  
 program rozrywkowy
14.00     Być jak ona – reality show 
14.30     PlusLiga - KS Jastrzębski Węgiel S.A.  
 - Domex Tytan AZS Częstochowa  
 - Na żywo!
17.00     Kłamczuch – program rozrywkowy
18.00     Modne gwiazdy „25 Most Stylish”
19.00     Galileo – program popularno
 -naukowy 
20.00     Włatcy Móch – serial animowany 
20.30     Policyjna opowieść – fi lm akcji  
 Hongkong 1985; reż.: Jackie  
 Chan; wyst.: Jackie Chan, Maggie  
 Cheung, Brigitte Lin, Bill Tung
22.40     Jazda Figurowa – nowy program  
 Michała Figurskiego. 
23.40     Timecode - komediodramat USA,  
 2000; reż.: Mike Figgis; wyst.:  
 Xander Berkeley, Salma Hayek

05.55     Lalola 06.55     V-max  07.25     Gram.
Tv  07.55     Beverly Hills 90210 – serial USA 
1992  11.00     Galileo 12.00     Gram.Tv 12.30     
V-max – magazyn muzyczny 
13.00     VIP – magazyn kulturalny 
13.30     cruZer-Sport:eX
14.00     mała Czarna 
 – talk show 
14.30     PlusLiga Kobiet - Muszynianka Fakro  
 Muszyna - Aluprof Bielsko-Biała  
 Na żywo!
16.55     Kłamczuch 
 – program Krzysztofa Ibisza
17.55     „4 Discovery” „W poszukiwaniu  
 Edenu” – fi lm dokumentalny 
19.00     Galileo – program popularno
 -naukowy 
20.00     Papillon – dramat USA, 1973; reż.:  
 Franklin J. Schaffner; wyst.:  
 Steve McQueen, Dustin  
 Hoffman, Victor Jory, Anthony  
 Zerbe, Don Gordon. Oparta  
 na autentycznych wydarze- 
 niach opowieśc o Henri Char- 
 riere, znanym również jako  
 Papillon, drobnego przestęp- 
 cy, który niesłusznie zostaje  
 oskarżony o morderstwo i  
 zesłany do kolonii karnej w  
 Południowej Ameryce.
23.15     Nowa Generacja – talent show 
00.30     Pocałunek Jessiki Stein – USA, 2001;  
 reż. Charles Herman-Wurmfeld
02.35     Skrzydła
  – serial komediowy
03.05     Montreux Years 2005 
 – koncert  
04.35     Wydarzenia 
05.10     TV Market

05:30     Wstawaj! Gramy!, odc.709 06:15     
Kapitan Flamingo, odc.11 06:45     Yin! Yang! 
Yo!, odc.10 07:15     Action Man A.T.O.M., 
odc.5 07:45     Action Man A.T.O.M., odc.6
08:15     Hugo, odc.177 08:45     Pasjonaci, 
odc.126 09:15     Ewa gotuje, odc.37
09:45     Sprawa sercowa
12:00     SIĘ KRĘCI, odc.50
12:45     Czarodziejki, odc.121
13:45     Fabryka gwiazd, odc.9
15:45     Kokon 2; USA, 1988; r. Daniel  
 Petrie; w. Don Ameche, Hume  
 Cronyn, Jack Gilford, Jessica  
 Tandy, Maureen Stapleton,  
 Steve Guttenberg, Wilford  
 Brimley. Komedia fantastyczna. 
17:45     AGENTKI, odc.7
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Ranking Gwiazd, odc.19
20:00     Jak oni śpiewają, odc.49
22:00     Studio Lotto
22:05     Miłość na zamówienie; Premiera.  
 Tripp (Matthew McConaughey)  
 jest przystojny, czarujący,  
 wysportowany, ma dobrą pracę 
 i pieniądze. Jest z nim tylko  
 jeden problem: ma 35 lat, ale  
 ani myśli wyprowadzać się 
 z domu rodziców. Nic zresztą  
 dziwnego- mamusia sprząta mu,  
 podaje śniadanie i pierze jego  
 rzeczy. To jak wieczny pobyt na  
 wakacjach. 
00:15     Mucha 2; Wielka Brytania/Kanada/ 
 USA, 1989; r. Chris Walas
02:15     Ale kasa, odc.99
03:15     Tajemnice losu, odc.41

05:30     Wstawaj! Gramy!, odc.710 06:10     
Szalony Jack, pirat, odc.7 06:40     Miejskie 
szkodniki, odc.20 07:10     Power Rangers, 
odc.1 07:35     Power Rangers, odc.2
08:05     Jak oni śpiewają, odc.49
10:05     Świat według Kiepskich, odc.298
10:30     Buddy, pies na gole; USA/Kanada,  
 2000; r. Bill Bannerman
12:05     Pani Doubtfi re; USA, 1993; r.  
 Chris Columbus; w. Robin 
 Williams, Mara Wilson,  
 Matthew Lawrence, Sally Field,  
 Pierce Brosnan, Harvey 
 Fierstein, Polly Holliday Wielki  
 przebój kinowy. Znakomita  
 komedia familijna w   
 gwiazdorskiej obsadzie.  
 Lekkomyśly ojciec (Robin  
 Williams) po rozwodzie usiłuje  
 zachować bliski kontakt z  
 dziećmi. 
14:45     I kto tu rządzi, odc.45
15:15     Piotr Bałtroczyk na żywo, odc.7
16:45     Strzał w 10, odc.20
17:45     Rodzina zastępcza, odc.299
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Ranking Gwiazd, odc.20
20:00     Skazany na śmierć, odc.55
21:00     CSI: Kryminalne zagadki Miami,  
 odc.122
22:00     Studio Lotto
22:05     Kości, odc.35
23:05     Morderstwo na festiwalu w Cannes

05:35     Uwaga! - magazyn05:55     Telesklep
08:00     Turbo Ring 08:30     Dzień dobry 
TVN  10:55     Pascal: po prostu gotuj 
11:30     Na Wspólnej Omnibus 
13:15     You can dance - Po prostu tańcz!
14:55     Siłacze 10 - Strongman
16:00     RRRrrrr!!! - fi lm komedia,  
 Francja `04. Jak grzeszyli  
 Adam i Ewa wszyscy wiedzą,  
 ale jak doszło do pierwszego  
 morderstwa? Tego dowiecie się 
 z pierwszej komedii
 prehistorycznej. Znajdujemy  
 się w czasach prehistorycznych, 
 jakieś 35 000 lat p.n.e. Oto 
 historia dwóch plemion,  
 żyjących pośród mamutów  
 i innych włochatych stworzeń.  
 Jedno z plemion wiedzie  
 spokojny żywot, ściśle strzegąc  
 sekretnej formuły szamponu  
 do włosów, podczas gdy drugie  
 plemię chce im ten przepis  
 wykraść. Pewnej nocy zdarzy  
 się coś, co zakłóci spokój  
 plemienia posiadającego  
 formułę. Po raz pierwszy w  
 historii ludzkości popełnione  
 zostanie morderstwo. 
18:00     Milionerzy 
19:00     Fakty, Sport, Pogoda 
19:45     Uwaga!
20:00     Niania 
20:35     Mam talent
22:20     Kod Merkury - fi lm sensacyjny,  
 USA `98
00:35     Śnieżna pułapka - fi lm sensacyjny,  
 USA `94
02:15     Uwaga!

05:10     Uwaga! - magazyn 05:30     
Telesklep 07:30     Niania - serial komediowy
08:00     To nie tak, kotku - kulisy 08:30     
Dzień dobry TVN  10:55     Kawa na ławę
11:45     Teraz albo nigdy - serial sensacyjno 
- obyczajowy
12:50     Rybki z ferajny 
  - fi lm komedia, USA
14:40     Mam talent - reality show
16:25     Co za tydzień - magazyn
17:00     Kapitalny pomysł - teleturniej
18:00     Milionerzy - teleturniej
19:00     Fakty, Sport, Pogoda 
19:45     Uwaga! 
20:00     Taniec z gwiazdami 
 - reality show 
21:55     Teraz albo nigdy - serial sensacyjno  
 - obyczajowy
22:55     Taniec z gwiazdami - kulisy
23:25     Seks w wielkim mieście 
 - serial komedia
00:05     Freddy kontra Jason - fi lm   
 horror, Włochy `03;Wszelka  
 wzmianka o Freddy’im  
 Kruegerze została usunięta  
 z wszelkich gazet i innych  
 źródeł. Ulica Wiązów jest 
 znów bezpieczna. Ale Freddy  
 się nie poddaje. Postanawia  
 ściągnąć na ulicę Wiązów  
 brutalnego Jasona Voorhees’a  
 by odświeżył pamięć o   
 morderstwach. 
02:00     Uwaga! - magazyn
02:20     Telesklep

05:15     Wstawaj! Gramy!, odc.711 06:00     
Żar młodości, odc.55 07:00     TV Market
07:15     Wielka Wygrana, odc.375 08:00     
Dotyk anioła, odc.20 09:00     Miodowe Lata, 
odc.109 09:50     Rodzina zastępcza, odc.211
10:50     Sabrina - nastoletnia czarownica, 
odc.104 11:20     Samo życie, odc.1164
11:50     Nowe przygody Tequili i Bonettiego,  
 odc.10
13:00     Fabryka gwiazd, odc.38
14:00     Pierwsza miłość, odc.791
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.105
15:15     Świat według Bundych, odc.239
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.1218
16:40     Miodowe Lata, odc.110
17:30     Fabryka gwiazd, odc.40
18:00     Pierwsza miłość, odc.792
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1165
20:00     MEGA HIT - Mission: Impossible 2
 „Mission Impossible II”; USA/ 
 Niemcy, 2000; r. John Woo; w.  
 Tom Cruise, Anthony Hopkins,  
 Brendan Gleeson, John Polson
22:00     Studio Lotto
22:50     Na żywo; USA, 1995; r. John  
 Badham; w. Johnny Depp,  
 Bill Smitrovich, Peter Strauss
00:35     Fala zbrodni, odc.55

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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05:30      Dla niesłyszących - Echa Panoramy
06:05      Plecak pełen przygód - serial 
06:30      Spróbujmy razem - mag. dla 
niepełnosprawnych 07:00      Magazyn Ligi 
Mistrzów 07:30      Poezja łączy ludzi - K. I. 
Gałczyński 07:35      Złotopolscy - telenowela
08:05      Barwy szczęścia - serial obyczajowy
09:35      Na dobre i na złe - serial
10:30      Nie tylko dla pań - fi lm dok.
11:25      90 - ta rocznica odzyskania   
 Niepodległości
11:55      Czarodziej z Harlemu
  - komedia, Polska `91
13:25      Święta wojna - serial
14:00      Familiada - teleturniej
14:30      Złotopolscy - telenowela 
15:05      Gwiazdy tańczą na lodzie 
 - widowisko rozrywkowe
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
21:00      Kabaretowa sobota w Dwójce 
21:40      Ucieczka z Nowego Jorku - fi lm  
 sensacyjny, USA `81
23:20      Słowo na niedzielę
23:25      Czas honoru - felieton
23:35      Rzym - serial, USA 
00:30      Panorama
00:50      Krąg 2 - fi lm, Japonia `98   
 Bohaterowie pierwszej części  
 Kręgu nie rozwiązali zagadki  
 Sadako - młodej kobiety, która z 
 za grobu mści się za dawne  
 krzywdy.
02:30      Hity na czasie - pr. muz.
03:10      Noc Zagadek - teleturniej
04:15      Zakończenie dnia



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

SPONSOR TYTULARNY

NORTHPOL-BUD

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

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

ALMARES
SKŁADY BUDOWLANE

WKS GRYF ORLEX WEJHEROWO
www.gryf.wejher.info

14 redakcja: 058 736 16 92  - reklama: 601 300 14314 listopada 2008  POWIAT  OFICJALNA STRONA KLUBU

Panie Maćku piąty mecz 
bez wpuszczonej bramki. 
Wcześniej różnie to bywa-
ło. Poprawa formy?

Na początku sezonu doszło 
kilku nowych zawodników 
i potrzeba było trochę czasu 
by to trochę zgrać. Oprócz 
tego popełnialiśmy indywi-
dualne błędy, które w kon-
sekwencji często kończy-
ły się straceniem bramki. 
Od kilku spotkań wygląda 
to lepiej i widać również 
efekty. Każdy bierze odpo-

Około 50 – osobowa grupa 
kibiców z Wejherowa za-
witała w sobotnie popołu-
dnie na stadion w Bożym-
polu Wielkim, by oglądać 
zmagania podopiecznych 
trenera Wojciecha Waska 
w Pucharze Polski. Gry-
fi ci byli zdecydowanie 
lepszym zespołem i moż-
na było zauważyć różnicę 
klas, jaka dzieli oba zespo-
ły. Jedyna bramka i jak się 
później okazało zwycięska 
bramka dla Gryfa padła 
już w 12 minucie meczu. 
Dośrodkowanie Łukasza 
Kozłowskiego idealnie 
wykorzystał obrońca żół-

Trenerem tego zespołu jest występujący kiedyś w Gryfi e 
Sławomir Walczewski. Jego drużyna całkiem sobie radzi 
na boiskach IV ligi. Nadal myślą o awansie, ale tego celu 
raczej nie osiągną bo maja na swoim koncie 20 punktów, a 
na przykład trzeci w tabeli Gryf Orlex Wejherowo ma tych 
punktów 29 i jedno zaległe spotkanie. Będzie to jedno z 
ciekawych spotkań w tej rundzie, zapraszamy wszystkich 
mieszkańców, kibiców i sympatyków Gryfa. 

Początek pojedynku o godzinie 13.00 
w sobotę 15 listopada. 

Wierzę w nasz awans!
Z BRAMKARZEM GRYFA ORLEX WEJHEROWO MACIEJEM 
SZLAGĄ ROZMAWIA ŁUKASZ NOWACZYK.

wiedzialność za swoje czy-
ny na boisku, a na to od sa-
mego początku uczulał nas 
trener. Ja się cieszę, że gra-
my na zero i jest to ważne 
dla mnie, jak i myślę dla 
całego zespołu. Chwała 
nam za to, że potrafi my nie 
tracić bramek i mam rów-
nież nadzieję, że do końca 
rundy utrzymamy tę passę. 

Jak się Pan czuję wejhe-
rowskim zespole?

Od początku było dobrze, 
gram tu już półtora roku. 
Świetnie przyjęli mnie w 
swoje grono zawodnicy 
klubu, jak i działacze. W 
tym klubie panuje bardzo 
dobra atmosfera do tego są 
wyniki, a te dobre wyniki 
jeszcze bardziej podbudo-
wuję tę atmosferę. Wszyst-

ko to idzie w dobrym kie-
runku, a co będzie dalej to 
czas pokażę. 

Co z Pana przyszłością 
piłkarską? Wiąże się Pan 
z tym klubem na dłużej?

Mam swoje określone am-
bicje, a co z tego będzie to 
ciężko powiedzieć. Piłka 
wiadomo to różnego ro-
dzaju układy. Mam ambi-
cje, aby grać wyżej. A czy 
to się ułoży to nie wiem. W 
Wejherowie buduje się cał-
kiem ciekawy zespół, dzia-
łacze robią wszystko, aby-
śmy tutaj zrobili wynik i 
tutaj też będzie możliwość 
grania na wyższym pozio-
mie i to już niedługo, ale ja 
też mam troszkę większe 
ambicje i może uda mi się 
je spełnić. 

Do końca rundy jeszcze 
trzy mecze do tego runda 
wiosenna. Jak Pan ocenia 
szanse Gryfa na awans 
do III ligi?

Myślę, że po to się tutaj 
zebraliśmy, aby zrobić ten 
upragniony awans. W ze-
szłym sezonie się nie uda-
ło. Zabrakło dosłownie jed-
nego punktu, aby zagrać w 
barażach. My zawodnicy, 
działacze oraz trener zro-
bimy wszystko by już w 
przyszłym roku grać na bo-
iskach trzeciej ligi. Wierzę 
w nas i jestem w stu pro-
centach przekonany co do 
awansu. Widać, że dużo 
dzieje w środowisku kibi-
ców to również nam dużo 
pomaga i mobilizuje do od-
dania całego serca na bo-
isku. 

Kolejny szczebel Pucharu Polski
Gryf Orlex Wejherowo W IV rundzie Pucharu Polski zagrał na wyjażdzie z piątoligowym zespołem 
prowadzonym przez Dariusza Germana Sokołem Bożepole Wielkie. Gryfi ci okazali się lepszym 
zespołem od swoich sobotnich rywali i zwyciężyli w tym spotkaniu 0:1 (0:1). Jedyną bramkę zdobył 
w 12 minucie obrońca Paweł Politowski. Dzięki tej zasłużonej wygranej wejherowianie awansowali 
do kolejnej rundy Pucharu Polski na szczeblu regionalnym. 

to – czarnych Paweł Poli-
towski i strzałem z głowy 

pokonał bramkarza Soko-
ła. Piłkarze gospodarzy 

próbowali konstruować 
jakiekolwiek ataki, jednak 
bardziej musieli skupić się 
na obronie. Gospodarze co 
rusz musieli odpierać ataki 
swoich rywali nie pozwa-
lając im na żadne dośrod-
kowania, a ni wejścia w 
pole karne. Drugie 45 mi-
nut meczu wyglądało po-
dobnie do drugiej odsło-
ny spotkania. Na uwagę 
najbardziej jednak zasłu-
gują wejherowscy kibice, 
którzy przez całe 90 minut 
gorąco dopingowali swój 
ulubiony klub. Dla nich 
również należą się brawa.

Łukasz Nowaczyk 

Gryf Orlex Wejherowo 
wystąpił w składzie: M. 
Szlaga – J. Przybylski (P. 
Tusk 60’), K. Jezierski, M. 
Pliński, P. Politowski, S. 

Kiełb (K. Kosicki 89’), J. 
Felisiak, J. Banaszak, O. 
Bąkowski (K. Czarnocki 
60’), Ł. Kozłowski (B. Ga-
łek 46’), M. Filipski. 

Następny mecz
W najbliższą sobotę rozegrana zostanie 15 
kolejka IV ligi. Gryf Orlex Wejherowo zagra 
na własnym stadionie z piątym zespołem w 
tabeli GTS Kolbudy.
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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     Jak dobrze wyglądać nago 
 - reality show 
12:05     Brzydula - serial, Polska
12:35     Superniania - reality show
13:35     W-11 Wydział Śledczy
  - serial dokumentalny
14:15     Telesklep
14:45     Detektyw Monk - serial sensacyjny
15:45     Rozmowy w toku - talk show 
16:55     Sąd rodzinny - 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, Polska
20:45     W-11 Wydział Śledczy 
 - serial dokumentalny
21:30     Po zachodzie słońca
  - fi lm sensacyjny, USA `04.  
 Akcja fi lmu rozpoczyna się w 
 momencie, w którym większość 
 podobnych gatunkowo się koń- 
 czy - oto mistrz kradzieży  
 odpływa łodzią do tropików po  
 udanym ostatnim skoku. 
23:30     Twarzą w twarz - serial, Polska
00:30     Multikino - mag. fi lmowy
00:55     Uwaga! - magazyn
01:15     Wrzuć na luz - pr. rozryw.
02:15     Telesklep

06:05      Złotopolscy - telenowela 06:55      Te-
lezakupy 07:10      Niezwykły świat natury 
07:40      Pomocnik św. Mikołaja - serial animo-
wany 08:00      Pytanie na śniadanie 
10:15      M jak miłość - serial
11:10      Święta wojna - serial komediowy
11:40      Rezerwat namiętności - serial
12:40      Koło fortuny - teleturniej
13:15      Michel Cousteau - serial dok.
14:15      Everwood 
 - serial obyczajowy
15:05      Dla niesłyszących - Pogoda na piątek
16:00      Pojedynek nie na żarty 
 - widowisko
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
22:35      Warto rozmawiać
23:30      Magazyn kryminalny 997
23:55      Grzechy po polsku
00:30      Panorama
00:50      Czy świat oszalał? 
 - serial dokumentalny
02:20      Europa da się lubić 
03:10      Noc Zagadek - teleturniej
04:10      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 animowany 
09:00      Jedynkowe Przedszkole
09:30      Owocowe ludki - anim.
10:00      Moda na sukces - serial 
10:50      300 % normy - teleturniej
11:25      Celownik - magazyn
12:00      Wiadomości
12:10      Agrobiznes
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 
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: Kroniki Sary  
 Connor - serial
21:10      Londyńczycy - serial 
22:05      Sprawa dla reportera

06:00      Kawa czy herbata?07:50      
Leksykon PRL 08:00     Wiadomości
08:15      Kwadrans po ósmej08:35      
Tata Lew - serial animowany 
08:45      Fifi  - serial animowany 
09:00      Jedynkowe Przedszkole 
09:30      Legenda Nezha 
 - serial animowany
10:00      Moda na sukces - serial 
10:50      Faceci do wzięcia - serial 
11:15      Celownik - magazyn
11:25      W-skersi
11:40      Telezakupy
12:00      Wiadomości
12:10      Agrobiznes
12:20      Tak jak w Unii
12:40      Plebania - telenowela 
13:05      Klan - telenowela 
13:35      Jaka to melodia? 
14:10      Podróżnik - Wielka Piątka
14:30      Ktokolwiek widział,  
 ktokolwiek wie...
15:00      Wiadomości, Pogoda
15:14      Bądź modna - cykl dok.
16:05      Moda na sukces - serial
16:50      Przed meczem Irlandia
  - Polska
17:00      Teleexpress
17:20      Celownik - magazyn
17:35      Klan - telenowela 
18:00      Jaka to melodia? 
18:30      Plebania - telenowela
18:55      300 % normy - teleturniej
19:00      Wieczorynka
19:30      Wiadomości 
20:20      Wirus zagłady 
 - serial, USA `07
22:00      Wydział Zabójstw - serial
22:25      Misja specjalna - mag. 

 

06:10      Złotopolscy - telenowela
07:00      Telezakupy 07:15      Jestem przy 
Tobie - reportaż 07:40      Pomocnik św. Mi-
kołaja - serial animowany 08:00      Pytanie na 
śniadanie  10:15      M jak miłość - serial
11:10      Codzienna 2 m. 3 - serial kom.
11:40      Rezerwat namiętności - serial 
12:40      Harry i Hendersonowie - serial
13:10      Sekrety chińskich mumii 
 - fi lm dokumentalny
14:15      Everwood - serial obyczajowy 
15:05      Dla niesłyszących - M jak miłość
16:05      Dzieciaki górą - teleturniej
17:00      Bulionerzy - serial komediowy 
17:30      Nie ma to jak hotel - serial 
18:00      Program lokalny
18:30      Panorama
19:05      Koło fortuny - teleturniej
19:35      Kocham Kino
 - mag. fi lmowy
20:05      Barwy szczęścia 
 - serial obyczajowy 
20:40      M jak miłość - serial 
21:35      Kulisy serialu „M jak miłość” 
21:45      Magazyn Ekspresu Reporterów
22:35      Z odzysku - dramat, Polska `05;  
 Wychowywany bez ojca 19-letni  
 Wojtek mieszka na Śląsku. Tam  
 świat ma szary kolor, a wśród  
 upadłych kopalń i dzielnic  
 nędzy trudno patrzeć z wiarą w  
 przyszłość. Nawet miłość jest tu  
 trudniejsza.
00:30      Panorama
00:50      Kawa i papierosy 
 - fi lm obyczajowy, USA `03
02:25      Noc Zagadek 
 - teleturniej interaktywny
03:30      Zakończenie programu

06:00     Kawa czy herbata? 07:50      
Leksykon PRL 08:00  Wiadomości
08:15  Kwadrans po ósmej 08:35      
Strażak Sam - anim. 08:45    Małe 
zoo Lucy - anim .08:55    Świnka 
Peppa - serial anim.
09:05      Domisie - pr. dla dzieci
09:35      Zagubieni z Lotu 29 - serial 
10:00      Moda na sukces - serial
10:50      300 % normy - teleturniej
11:25      Celownik - magazyn
12:00      Wiadomości
12:10      Agrobiznes
12:20      Siła z natury - magazyn
12:40      Plebania - telenowela 
13:05      Klan - telenowela 
13:30      Jaka to melodia?
14:00      Wizje przyszłości - cykl
14:30      Raj - magazyn
15:00      Wiadomości, Pogoda
15:15      Ogród z duszą - cykl
16:05      Moda na sukces - serial 
16:50      Przed meczem Irlandia 
 - Polska
17:00      Teleexpress
17:20      Celownik - magazyn
17:30      Klan - telenowela 
18:00      Jaka to melodia?
18:30      Plebania - telenowela
18:55      300 % normy - teleturniej
19:00      Wieczorynka
19:30      Wiadomości 
20:15      PN: Irlandia - Polska 
22:30      Wydział Zabójstw - serial 
23:05      Bronisław Wildstein - show

06:00      Złotopolscy - telenowela 06:50      
Telezakupy 07:10      Żydowski Lublin - repor-
taż 07:40      Pomocnik św. Mikołaja - serial 
animowany 08:00      Pytanie na śniadanie 
10:15      M jak miłość - serial obyczajowy
11:10      Święta wojna - serial 
11:40      Rezerwat namiętności - serial kraj 
12:40      Koło fortuny - teleturniej
13:15      Historia Singapuru 
 - fi lm dokumentalny
14:15      Everwood - serial obyczajowy
15:05      Dla niesłyszących - M jak miłość 
16:05      Mini Szansa - Katarzyna Cerekwicka
17:00      Bulionerzy - serial komediowy
17:30      Nie ma to jak hotel -serial 
18:00      Program lokalny
18:30      Panorama
19:05      Jeden z dziesięciu - teleturniej
19:35      Wideoteka dorosłego człowieka
20:05      Barwy szczęścia - serial obyczajowy 
20:40      Róże Gali - widowisko
22:35      Jak wykończyć panią T.? - ko- 
 media, USA `99; Bohaterka  
 marzy, żeby wydostać się z  
 rodzinnego miasteczka i pójść  
 do college’u. Niestety, staje się  
 kolejną ofi arą nauczycielki zna- 
 nej z dręczenia uczniów. Zostaje  
 przez nią oskarżona o kradzież  
 odpowiedzi na pytania z testu.
00:10      Stop! Reportaż
00:30      Panorama
00:50      Buffalo 66 - dramat, USA `98
02:40      Smaczne Go! - mag. kulinarny
03:25      Noc Zagadek - teleturniej

04.55     Saint Tropez 05.45     Muzyczne listy
06.55     TV Market 07.30     Kasa na bank 
08.30     Beverly Hills 90210 – serial USA 
09.30     Idiotki nie idą do nieba 
 – serial meksykański
10.30     mała Czarna 
11.30     Idiotki nie idą do nieba 
 – serial meksykański
12.30     Happy Hour – informacyjny program  
 rozrywkowy
13.30     cruZer Sport:eX
14.00     Dziewczyny fortuny 
15.00     Beverly Hills 90210 – serial USA 
16.00     Idiotki nie idą do nieba 
 – serial meksykański
17.00     mała czarna – talk show
18.00     Idiotki nie idą do nieba 
 – serial meksykański 
19.00     Happy Hour – informacyjny program  
 rozrywkowy
20.00     Biały labirynt - thriller Dania/Szwe- 
 cja, 1997; reż.: Bille August;  
 wyst.: Julia Ormond, Gabriel  
 Byrne, Jim Broadbent, Jim  
 Broadbent, Richard Harris,  
 Robert Loggia, Tom Wilkinson,  
 Tom Wilkinson, Vanessa Red- 
 grave;  Kopenhaga 1993 rok,  
 na cztery dni przed Bożym Na- 
 rodzeniem Smilla Jasperson  
 (Julia Ormond) - piękna i  
 niezależna półkrwi Eskimo- 
 ska- znajduje na śniegu przed  
 domem ciało 6-letniego Izajasza.
22.30     Kowboje i idioci – komedia krymi 
 nalna USA, 2002; reż.: David  
 Semel; wyst.: Joshua Jackson
00.20     Happy hour – informacyjny program  
 rozrywkowy

04.55     Saint Tropez  05.45     Muzyczne listy 
06.55     TV Market 07.30     Kasa Na Bank 
08.30     Beverly Hills 90210 – serial USA 
09.30     Idiotki nie idą do nieba – serial
10.30     mała Czarna 11.30     Idiotki nie idą  
 do nieba – serial meksykański
12.30     Happy Hour – informacyjny program  
 rozrywkowy
13.30     Kinomaniak – magazyn fi lmowy 
14.00     Dziewczyny fortuny 
15.00     Beverly Hills 90210 – serial USA
16.00     Idiotki nie idą do nieba 
 – serial meksykański
17.00     mała Czarna – nowe odcniki 
18.00     Idiotki nie idą do nieba 
 – serial meksykański
19.00     Happy Hour – informacyjny program  
 rozrywkowy
20.00     Bestie z morza – horror USA, 1999;  
 reż.: Bob Misiorowski; wyst.: 
 Casper Van Dien, Ernie Hud- 
 son, Jenny McShane, Tony  
 Caprari, Paul Ditchfi eld; Ame- 
 rykański biolog, Steven McKray 
 (Van Dien), jedzie do niewiel- 
 kiego portu rybackiego w RPA,  
 gdzie w niewyjaśnionych oko- 
 licznościach zginął jego przy- 
 jaciel, dr Mark DeSantis, który  
 prowadził badania nad rekina- 
 mi i ich atakami na ludzi. 
22.05     Nieśmiertelny 3: Mag – fi lm fantasy  
 Kanada/Francja/Wielka Brytania
00.10     Happy Hour – informacyjny program  
 rozrywkowy

05.00     V-max 05.20     Dekoratornia
05.45     Muzyczne listy 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 Carna 
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     Wydział zabójstw, Hollywood  
 – komedia sensacyjna USA,  
 2003; reż.: Ron Shelton;  
 wyst.: Harrison Ford, Josh  
 Hartnett, Lena Olin, Bruce  
 Greenwood, Dwight Yoakam,  
 Isaiah Washington, Keith  
 David, Lolita Davidovich, Lou  
 Diamond Phillips, Martin Lan- 
 dau, Meredith Scott Lynn, Tom  
 Todoroff; Akcja fi lmu rozgrywa  
 się w Hollywood. 
22.30     Kłamczuch –  program rozrywkowy
23.30     Geneza – serial sensacyjny

05:15     Wstawaj! Gramy!, odc.712 06:00     
Żar młodości, odc.56 07:00     TV Market
07:15     Wielka Wygrana, odc.376 08:00     
Dotyk anioła, odc.21 09:00     Miodowe Lata, 
odc.110 09:55     Rodzina zastępcza, odc.212
10:55     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.105
11:25     Samo życie, odc.1165
11:55     Nowe przygody Tequili i Bonettiego,  
 odc.11
13:00     Fabryka gwiazd, odc.39
14:00     Pierwsza miłość, odc.792
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.106
15:15     Świat według Bundych, odc.240
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.1219
16:40     Miodowe Lata, odc.111
17:30     Fabryka gwiazd, odc.41
18:00     Pierwsza miłość, odc.793
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1166
20:00     Speed 2: wyścig z czasem; USA,  
 1997; r. Jan de Bont; w. Sandra  
 Bullock, Jason Patric, Willem  
 Dafoe, Temuera Morrison,  
 Brian McCardie, Christine  
 Firkins 
22:00     Studio Lotto
22:50     Lekcja przetrwania; USA, 1997;  
 r. Lee Tamahori; w. Anthony  
 Hopkins, Alec Baldwin
01:15     Rajska plaża
01:25     Fala zbrodni, odc.56
02:15     Tajemnice losu, odc.44
03:15     Zakazana kamera, odc.229

05:15     Wstawaj! Gramy!, odc.713 06:00     
Żar młodości, odc.57 07:00     TV Market
07:15     Wielka Wygrana, odc.377 08:00     
Dotyk anioła, odc.22 09:00     Miodowe Lata
09:55     Rodzina zastępcza, odc.213
10:55     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.106
11:25     Samo życie, odc.1166
11:55     Nowe przygody Tequili i Bonettiego,  
 odc.12
13:00     Fabryka gwiazd, odc.40
14:00     Pierwsza miłość, odc.793
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.107
15:15     Świat według Bundych, odc.241
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.1220
16:40     Miodowe Lata, odc.112 
17:30     Fabryka gwiazd, odc.42
18:00     Pierwsza miłość, odc.794
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1167
20:00     Świat według Kiepskich, odc.300
20:30     AGENTKI, odc.8
21:30     Sposób na blondynkę; USA, 1998; r.  
 Bobby Farrelly, Peter Farrelly;  
 w. Cameron Diaz, Matt Dillon,  
 Ben Stiller, Lee Evans
22:00     Studio Lotto
00:15     Daleko od noszy, odc.161
00:45     Ranking Gwiazd, odc.19
01:15     Ranking Gwiazd, odc.20

05:15     Wstawaj! Gramy!, odc.714 06:00     
Żar młodości, odc.58 07:00     TV Market
07:15     Wielka Wygrana, odc.378 08:00     
Dotyk anioła, odc.23 09:00   Miodowe Lata
09:55     Rodzina zastępcza, odc.214
10:55     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.107
11:25     Na kocią łapę, odc.22
11:55     Nowe przygody Tequili i Bonettiego,  
 odc.13
13:00     Fabryka gwiazd, odc.41
14:00     Pierwsza miłość, odc.794
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.108
15:15     Świat według Bundych, odc.242
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.1221
16:40     Miodowe Lata, odc.113
17:30     Fabryka gwiazd, odc.43
18:00     Pierwsza miłość, odc.795
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Na kocią łapę, odc.23
20:00     Tylko miłość, odc.50
21:00     Piotr Bałtroczyk na żywo, odc.8
22:00     Studio Lotto
22:35     Gotowe na wszystko, odc.78; USA,  
 2007; r. Jay Torres
23:35     Dorota Gawryluk 
 - Konfrontacje, odc.15
00:35     Miasteczko Point Pleasant, odc.8
01:25     Ale kasa, odc.101

05:05     Uwaga! - magazyn 05:25     Tele-
sklep 06:25     Fabryka Gry - pr. interaktyw-
ny 08:00     Na Wspólnej - serial obyczajowy
08:30     Dzień dobry TVN 11:00     Zostań 
top modelką - show 12:05   Brzydula - serial, 
12:35     Milionerzy - teleturniej
13:35     W-11 Wydział Śledczy 
 - serial dokumentalny
14:15     Telesklep
14:45     Agenci NCIS - serial, USA
15:45     Rozmowy w toku - talk show 
16:55     Sąd rodzinny 
 - 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 dokumetalny
21:30     Twarzą w twarz 
 - serial obyczajowy
22:30     Kuba Wojewódzki 
 - talk show
23:30     Dexter - serial kryminalny
 Drugą serię „Dextera” TVN  
 pokaże w przyszłym roku.  
 Obecnie można ją oglądać na 
 Universal Channel. Trzecia jest  
 zaś wyświetlana w Stanach  
 Zjednoczonych. 
00:45     Szkoła Auto
01:05     Siłacze - Strongman
02:10     Uwaga! - magzyn
02:30     Wrzuć na luz - pr. rozrywkowy
03:30     Telesklep

05:05     Uwaga! - magazyn 05:25     Tele-
sklep 06:25     Fabryka Gry - pr. rozrywkowy
08:00     Na Wspólnej - serial 08:30     Dzień 
dobry TVN  11:00     Podróż w nieznane - se-
rial, Nowa Zelandi 12:05     Brzydula - serial, 
Polska 12:35     Milionerzy - teleturniej
13:35     W-11 Wydział Śledczy - serial 
dokum. 14:15     Telesklep
14:45     Detektyw Monk 
 - serial sensacyjny, USA
15:45     Rozmowy w toku - talk show 
16:55     Sędzia Anna Maria Wesołowska
  - serial dokumentalny
17:55     Brzydula - serial, Polska
18:25     Detektywi - serial dokumentalny
19:00     Fakty, Sport, Pogoda 
19:50     Uwaga! - mag. reporterów
20:05     Na Wspólnej - serial, Polska
20:45     W-11 Wydział Śledczy 
 - serial dokumentalny
21:30     You can dance - Po prostu tańcz!
23:15     Dom woskowych ciał - fi lm horror,  
 Australia, 2005;Grupa   
 młodych ludzi, której psuje się  
 w lesie samochód, dostaje się  
 do miasteczka Ambrose, któ- 
 rego nie ma na żadnych ma- 
 pach. Ambrose wygląda na  
 opuszczone, a jego główną  
 atrakcją jest Dom Woskowych  
 Figur, te zaś wyglądają bardzo  
 realistycznie. 
01:35     Superwizjer - mag. reporterów
02:05     Uwaga! - magazyn
02:25     Wrzuć na luz - pr. rozryw.
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