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Miejski Klub 
Honorowych 
Dawców Krwi 
w Rumi był 
inicjatorem akcji 
poboru krwi.
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Od 1 stycznia 
2009 roku w 
Wejherowie 
właściciele 
psów zapłacą 
więcej za 
posiadanie 
czworonogów. 

Reda, Szemud, 
Linia, a w środę 
jeszcze Zamost-
ne. W ciągu 
ostatniego tygo-
dnia doszło na 
terenie powiatu 
wejherowskiego 
do kilku wypad-
ków.

KONIEC KARIERY?
ODEBRANY TYTUŁ 
GÓRSKIEGO MISTRZA 
POLSKI I DYSKWALIFIKACJA 
NA DWA LATA TO PIERWSZE, 
ALE BYĆ MOŻE NIE JEDYNE 
KONSEKWENCJE JAKIE 
SPOTKAŁY 18-LETNIEGO 
KOLARZA PAWŁA 
POLJAŃSKIEGO Z RUMI 
PO TYM, JAK KONTROLA 
ANTYDOPINGOWA NA GMP 
WYKRYŁA W ORGANIZMIE 
NIEDOZWOLONY ŚRODEK 
O NAZWIE SULBATAMOL. 
SPECYFIK PRZYPISAŁ 
KOLARZOWI LEKARZ 
RODZINNY, KIEDY ZŁAPAŁ 
ZAPALENIE OSKRZELI. JEŻELI 
KOMISJA DYSCYPLINARNA 
NIE ZMIENI SWOJEJ DECYZJI, 
TO DLA TEGO ZAWODNIKA 
KLUBU GKS KELLY’S 
CARTUSIA W KARTUZACH 
MOŻE TO BYĆ KONIEC 
BARDZO OBIECUJĄCEJ 
KARIERY SPORTOWEJ 
RUMIANINA.
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KULISY (forum MTK) Premiera Tuska
Przedstawia Tadeusz Krotos

2 redakcja: 058 736 16 92  - reklama: 601 300 14321 listopada 2008  POWIAT  AKTUALNOŚCI

Rysownik „Expressu” zgarnia kolejne nagrody
Tadeusz Krotos zdobył wyróżnienie na festiwalu rysunku satyrycznego "Umor La... Gura 
Humorului" Editia XVII – Romania, którego tematem była: "Reklama, materiały reklamowe, 
kampanie reklamowe". Nagrodzone rysunki prezentowane były na wystawie pokonkurso-
wej w Muzeul Obiceiurilor Populare din Bucovina. Poniżej najnowsze rysunki dotyczące 
naszej komicznej rzeczywistości.

Piątek 21.11.2008 r.
19.00 koncert polskiego dżezu - WCK
19.00 spektakl "Związek otwarty" - Gdynia, Teatr Miejski
Sobota 22.11.2008 r.
17.00 fi lm "Łowcy smoków" - WCK
19.00 spektakl "Związek otwarty" - Gdynia, Teatr Miejski
20.00 koncert piosenek Jacka Kaczmarskiego - WCK
Niedziela 23.11.2008 r.
16.00 spotkanie z Agatą Passent - WCK
18.00 fi lm "Świadectwo" - WCK
19.00 spektakl "Związek otwarty" - Gdynia, Teatr Miejski
Wtorek 25.11.2008 r.
18.00 fi lm "Świadectwo" - WCK
Środa 26.11.2008 r.
18.00 fi lm "Świadectwo" - WCK
Czwartek 27.11.2008 r.
19.00 spektakl "Niebezpieczne związki" - Gdynia, Teatr Miejski
Piątek 28.11.2008 r.
17.00 rozstrzygnięcie konkursu literackiego im. M. Stryjewskiego - 
Lębork, aula LO
19.00 spektakl "Kocham, więc jestem" - WCK
19.00 spektakl "Niebezpieczne związki" - Gdynia, Teatr Miejski

OBWIESZCZENIE 
Starosta Wejherowski

- działając na podstawie  art. 2, art. 3, art. 4 i  art. 5, art. 7, art. 12  ustawy 
z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania  i   realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych /Dz.U. Nr. 80 z 2003r. poz. 721 
z późn. zm./ oraz art. 49 i art. 61 ustawy  z   dnia   14  czerwca  1960r. 
Kodeksu  postępowania administracyjnego /tekst jedn. Dz. U. nr 98 z 
2000r. poz. 1071 z późn. zm./  z a w i a d a m i a,  ż e:

1. w dniu 17.11.2008r. na wniosek Burmistrza Miasta Rumi, ul. Sobie-
skiego 7,  84-230 Rumia, wydana została  decyzja o ustaleniu lokalizacji 
drogi  dla inwestycji polegającej na:

BUDOWIE DROGI GMINNEJ  – ULICY HUTNICZEJ   W RUMI 

na terenie Gminy Rumia położonej  w obrębie 19 na działkach nr ewi-
dencyjny  281, 282, 283, 286, 287, 288, 293/1, 294, 302/1, 344/1, 345/1, 
346/1, 347/1, 351/1, 352/1, 352/3, 352/5, 352/6, 363/23

Strony mają  prawo składania uwag i wniosków w w/w sprawie w termi-
nie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia do Starostwa Wej-
herowskiego,  Wydział Architektury i Budownictwa, 84-200 Wejherowo  
ul. 3 Maja 4, lub osobiście w pokoju 212 w godzinach 8-15 (tel. 
058-572-94-48).       

Dzierżawa szczytuje
Otrzymałem pismo z urzędu, że opłata za wieczystą dzierżawę 
wzrasta o 400%. 1 metr kwadratowy 255 metrowej działki przy Dą-
browskiego został wyceniony na kwotę ponad 1000 zł. Czyli cała 
działka za 250 000zł. (ostatnio duży Developer kupował działku w 
Rumi na przetarg po 300zł za metr). Chyba komuś się przecinki 
pomieszały. Ciekawy jestem jak wzrosną czynsze w mieszkaniach 
komunalnych na Zagórzu (niskie bloki, atrakcyjny teren). Szybki i 
prosty sposób na znalezienie pieniędzy. Przecież nikt wykupionego 
mieszkanie nie przestawi i można go bezkarnie łupić. 

(DM)

Odpowiedź pani burmistrz:
Szanowny Panie Dariuszu 
W wycenie gruntów w Rumi rzeczoznawca bierze pod uwagę ceny 
faktycznych transakcji w ostatnim roku w Rumi i nie tylko w obro-
cie gruntami gminnymi, ale także w obrocie prywatnym.W Rumi 
ceny w tym roku pod budownictwo wielorodzinne były w grani-
cach prawie 1tys. zł, stąd taki wzrost opłaty za wieczystą dzierżawę 
na ul. Dąbrowskiego. W innych rejonach Rumi wzrost jest niższy, 
chociaż też wysoki, bo od 2001 rku nie było podwyżki tej opłaty. 
Obowiązkiem urzędników jest przeszacowanie gruntów gdy wystę-
puje znaczny wzrost cen, co wynika z ustawy.Dlatego namawiałam 
wspólnoty, aby wykupiły na własność z 95% bonifi katą swoje grun-
ty pod budynkami w zeszłej kadencji, ale żadna się na to nie zdecy-
dowała.Teraz rada Miasta większością glosów koalicji POPIS uchy-
liła uchwałę o bonifi katach i nie ma już takiejn możliwości. 

(ERK)
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Lekarze pobierali krew od 
pełnoletnich, zdrowych 
osób, które zadeklarowały 
dobrą wolę podzielenia się 
swą płynną tkanką. Jednak 
zanim to nastąpiło wypeł-
niali kwestionariusz, doty-
czący przebytych chorób i 
przechodzili badanie wstęp-
ne - ciśnienie krwi, poziom 
hemoglobiny, badanie osłu-
chowe i palpacyjne oraz 
wywiad lekarski. 
- Cieszymy się, że wspól-
nie z właścicielami sklepów 

Oddając krew ratujesz życie
Miejski Klub Honorowych Dawców Krwi w Rumi był inicjatorem akcji poboru krwi, która odbyła się na parkingu Centrum 
Handlowego Auchan. Krew była pobierana w specjalnym czerwonym autobusie – ambulansie i przez cztery godziny zachęciła 
około stu śmiałków do jej oddania. 

centrum handlowego prze-
konaliśmy kolejnych pola-
ków do idei honorowego 
krwiodawstwa a szpitalom 
dostarczyliśmy nieustan-
nie potrzebnej krwi – mówi 
Andrzej Skucha, sekretarz 
miejskiego klubu. - Mimo 
ogromnych postępów, jakie 
czyni w ostatnich latach me-
dycyna, nie udało się wyna-
leźć preparatu sztucznie wy-
twarzanego, który mógłby 
w pełni zastąpić krew.
Świadomość wielu ludzi, że 
tylko oni sami mogą poda-
rować służbie zdrowia je-
dyny w swoim rodzaju, nie-
zastąpiony i niezwykle cen-
ny lek, sprawiła, że akcja z 
pozyskiwania krwi od osób 
zdrowych na rzecz osób wy-
magających transfuzji krwi 
lub do produkcji prepara-

tów krwiopochodnych za-
kończyła się sukcesem. I to 
dzięki członkom rumskie-
go klubu - Grażynie Kąska, 
Janowi Kąkol, Andrzejowi 
Blok, Andrzejowi Skucha 
i Stanisławowi Rudnemu, 
którzy konkretnym działa-
niem zachęcali młodych lu-
dzi, kobiety i mężczyzn do 
oddania krwi.
- Kilka tabliczek czeko-
lady, torby i gadżety Pck 
przyciągały potencjalnych 

krwiodawców w wieku od 
18 do 65 lat jak magnes – 
dodaje Andrzej Skucha. 
- Każdy w 10 minut mógł 
oddać jednorazowo 450 ml 
krwi przy wadze ciała po-
wyżej 50 kg.
Następna taka akcja odbę-
dzie się w sobotę 22 listopa-
da br. na targowisku miej-
skim w Rumi przy ul. De-
bogórskiej w godz.10-14. 
Warto z niej skorzystać. 

(DD)
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Również pasażerowie Miej-
skiego Zakładu Komunika-
cji liczyć się muszą z pod-
wyżkami cen biletów au-
tobusowych. Nowe opłaty 
ustalili radni podczas listo-
padowej sesji Rady Miasta. 
Ustalono stawkę opłaty od 
posiadania psów w wysoko-
ści 60 zł rocznie od każdego 
psa. Opłatę należy uiścić do 
31 marca 2009 roku. Nato-
miast jeśli nabędzie się psa 
po 30 czerwca wpłaca się 
połowę opłaty. Radni za-
twierdzili też nowe ceny za 
przewozy środkami miej-
skiej komunikacji pasażer-
skiej w Wejherowie. Bilet 
normalny papierowy wzro-
śnie do 2,40 zł a ulgowy 

Noworoczne podwyżki
Od 1 stycznia 2009 roku w Wejherowie właściciele psów zapłacą więcej za 
posiadanie czworonogów. 

do 1,20 zł. Za bilet elektro-
niczny normalny zapłaci-
my 2,20 zł a ulgowy 1,10 
zł. Ustalono także ceny bi-
letów czteroprzejazdowych 
tzw. karnetów, normalny za 
9,60 zł i ulgowy  za 4,80 zł. 
Podwyżce ulegną też bilety 
okresowe o niekontrolowa-

nej liczbie przejazdów. Bi-
let miesięczny ważny od 
poniedziałku do piątku - 
normalny za 74 zł, ulgowy 
za 37 zł a bilet miesięczny 
ważny codzienne – normal-
ny za 84 zł i ulgowy za 42 
zł.

(DD)
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Dlaczego wstrzymał się 
Pan przy głosowaniu pro-
jektu uchwały w sprawie 
przyjęcia Lokalnego Pro-
gramu Rewitalizacji Mia-
sta Wejherowa?

Zostałem po raz kolejny po-
stawiony w niezręcznej sy-
tuacji. Program ten zawiera 
wiele pozytywnych elemen-
tów, niestety najdroższy z 
nich to tzw. „Filharmonia 
Kaszubska”. Ponieważ nie 
mogę zgodzić się z tym ele-
mentem, musiałem wstrzy-
mać się od głosu. 

Należy Pan do grona prze-
ciwników budowy fi lhar-
monii, dlaczego?

Na wstępie chciałbym zde-
mentować informację ja-
kobym był przeciwnikiem 
rozbudowy Wejherowskie-
go Centrum Kultury. Są 
to informacje rozsiewane 
przez Panów prezydentów 
i koła im zbliżone. Proszę 
wrócić do ostatniej sesji, na 
której zastępca prezyden-
ta Wojciech Kozłowski ko-
mentując moją wypowiedź  
próbował wzbogacić ją o 
to czego w ogóle nie po-
wiedziałem. Jestem za roz-
budową WCK jako obiek-
tu stanowiącego bezpośred-

nią bazę dla wejherowskich 
dzieci i młodzieży. Jednak 
aby to osiągnąć nie trzeba 
wydawać 72 milionów zło-
tych, z czego miasto będzie 
musiało wydać ok. 49 mi-
liomów z własnego budże-
tu. Są to zbyt wielkie kosz-
ty, którymi zostaniemy ob-
ciążeni. W tym miejscu na-
leży uświadomić sobie, że 
tak wielkie wydatki zablo-
kują nam na długie lata inne 
inwestycje np. drogi lub 
tzw. Węzeł Zryw. Jestem 
ciekawy czy z takiego roz-
wiązania będą zadowoleni 
mieszkańcy ulic St. Panek, 
Kolejowej, oraz innych któ-
re od dziesięcioleci czekają 
na remont, a obecnie toną w 
kurzu i błocie. 

Jeżeli nie taka forma bu-
dynku to jaka?

Jestem pewny, że przede 
wszystkim nie ta skala. 
Przedstawiony projekt ma 
jeden plus. Jest ładny, ale co 
z tego. Wciskamy ogromny 
budynek w samo centrum 
zakorkowanego już mia-
sta. Wracając do projektu, 
to byłem przekonywany do 
niego brakiem odpowied-
niej ilości i wielkości sal 
warsztatowych dla uczest-
ników zajęć prowadzo-

Do takiego programu 
przystąpiło Nadleśnictwo 
Gdańsk z siedzibą w Gdy-
ni, do którego mieszkań-
cy naszego powiatu mogą 
zgłaszać się do 15 grudnia 
br. Program rozwoju obsza-
rów wiejskich będzie reali-
zowany przez Europejski 
Fundusz Rolny, w ramach 
poprawy środowiska.
- Planujemy rozpoczęcie 

akcji w pierwszym kwar-
tale przyszłego roku i kie-
rujemy ją do gospodarzy 
lasów prywatnych nie sta-
nowiących własności Skar-
bu Państwa – wyjaśnia 
Piotr Pieleń z Nadleśnic-
twa Gdańsk. – Muszą oni 
uzasadnić swój udział w 
programie oraz przedłożyć 
dokument, potwierdzający 
prawo własności do lasu.

Zakres planowanych kosz-
tów przyjęty będzie na po-
ziomie wartości kosztory-
sowej robót, przedstawio-
nych w wnioskach roz-
patrzonych pozytywnie. 
Przyznanie pomocy fi nan-
sowej ma pomóc w odtwa-
rzaniu potencjału produkcji 
leśnej, który został znisz-
czony a także zacząć wpro-
wadzać instrumenty zapo-

biegawcze. 
- Nadleśniczy włączając 
gospodarzy lasów do ak-
cji, realizowanej przez na-
sze nadleśnictwo, podpisze 
z nimi stosowną umowę 
cywilno-prawną – dodaje 
Piotr Pieleń. – Zaznaczam, 
że udział właścicieli w pro-
gramie nie jest uzależniony 
od ponoszenia przez nich 
kosztów operacji.       (DD)

Przyszłość fi lharmonii
Z Witoldem Mockiem, radnym miasta Wejherowa rozmawia Piotr Ruszewski.

nych przez WCK. Niestety  
w nowym projekcie część 
przeznaczona na tego typu 
zajęcia stanowi nieznacz-
ną część całości budynku. 
Uważam, że powinniśmy 
pójść w kierunku budowy 
nowego WCK zapewniają-
cego odpowiednią ilość sal 
przeznaczonych do prowa-
dzenia zajęć, co w konse-
kwencji wymagałoby wy-
budowania o wiele mniej-
szego i tańszego, niż propo-
nowany, budynku. Należało 
by zastanowić się także nad 
miejscem nowego WCK.

W wypowiedzi na sesji po-
ruszył Pan sprawę natęże-
nia ruchu drogowego?

Tak, dla mieszkańców jest 
to już duży problem. Jestem 
pewny, że jeszcze się on po-
większy. Natężenie ruchu 
w Wejherowie jest potężne. 
Nie można tu już mówić o 
godzinach szczytu. Wystę-
puje ono od wczesnych go-
dzin rannych do późnych 
godzin wieczornych. Tym-
czasem funduje się nam 
potężny obiekt w centrum 
miasta, kompletnie nie bio-
rąc pod uwagę ilości miejsc 
parkingowych. Mówi się 
o wykorzystaniu parkin-
gów obok dworca kolejo-
wego i budynku PZU, ale 
przecież te parkingi już są 
zapełnione. Natomiast po-
mysł organizacji parkingu 
przy budynku WTBS (róg 
ulic Hallera i Sobieskiego) 
na pewno nie zabezpieczy 
potrzeb, a z drugiej strony 
pozbawi miasto kolejnego 
terenu zieleni. 

W. Kozłowski stwierdził, 
że z tym problemem sobie 
poradzi.

Tak, ale jak sobie przypo-
minam, twierdził także, że 
nowy obiekt ma żyć od rana 
do wieczora. Oczywistą 
rzeczą jest to, że do „kul-
tury” trzeba dopłacać. Jed-
nak dobry manager powi-
nien także pamiętać o tym, 
by te dopłaty były jak naj-
mniejsze. To wymaga wy-
korzystania takiego obiektu 
także w godzinach przed-
południowych. Przecież 
nie można doprowadzić do 
tego by sala na niemal 400 
osób wykorzystywana była 
tylko w godzinach wieczor-
nych. Wszelkiego rodza-
ju spotkania, konferencje 
szkolenia trwają kilka dni. 
Wejherowo nie ma tak du-

żego zaplecza hotelowe-
go. Dlatego też uczestnicy 
tzw. spotkań komercyjnych 
będą musieli dojechać do 
miejsca spotkania i na pew-
no nie będą korzystać tylko 
z autobusów. Sam wiem jak 
to wygląda. Każdy korzysta 
z własnego środka trans-
portu, a czas przyjazdu tych 
osób nie będzie przypadał 
na godziny wieczorne.

Jednak zastępca prezy-
denta miasta W. Kozłow-
ski powiedział, że sytu-
ację tą rozładuje mająca 
powstać wejherowska ob-
wodnica.

Jest to wyjątkowo zabaw-
na wypowiedź i ocena W. 
Kozłowskiego. Po pierw-
sze kto widział  obwodnicę 
przebiegającą przez środek 
miasta. Po drugie będziemy 
mieli niezwykle „komfor-
tową” sytuację. Tak oto na 
krótkim odcinku ul. Sobie-
skiego mamy rondo (a tam 
w miarę szybko rozładowu-
jące się korki na ul.3 Maja), 
kolejnym kwiatkiem bę-
dzie skrzyżowanie ul. So-
bieskiego z ulicami Hallera 
i Dworcową. No i tu prze-
bojem będzie budynek fi l-
harmonii. Następnym ele-
mentem wpisującym się 
w krajobraz ul. Sobieskie-
go jest i tu muszę powie-
dzieć niezbędna sygnali-
zacja świetlna przy SP nr 
9. Dalej mamy sygnaliza-
cję świetlną przy urzędzie 
skarbowym. Zaś na samo 
zakończenie chce się nam 
zafundować wlot tzw. ob-
wodnicy, gdzie też trzeba 
będzie postawić światła lub 
wybudować rondo. Muszę 
powiedzieć, że nie wyobra-
żam sobie możliwości roz-
ładowania  korków na tym 
odcinku ul. Sobieskiego, 
zwłaszcza kiedy stanie tam 
fi lharmonia. 

Jak pan ustosunkuje się 
do wyników społecznych 
konsultacji?

W bardzo prosty sposób. 
Gdybym miał dostać od 
kogoś samochód i dom, a 
od innej osoby tylko dom 
to wybrałbym to pierwsze. 
Wszystko zależy od tego 
jakie postawimy pytanie.  
Uważam, że konsultacje te 
pokazały, że Lokalny Pro-
gram Rewitalizacji Miasta 
Wejherowa jest niezbędny. 
Wynik konsultacji pozy-

tywnie ocenił także wkład 
pracy poniesiony przez 
wszystkich pracujących nad 
tym programem. Jednak 
jak dla mnie fi lharmonia 
jest zbyt drogim jego ele-
mentem. Myślę, że ta roz-
rzutność władz miasta jest 
zbyt wielka. Pytam się czy 
potrzebne są miastu takie 
wydatki jak przeniesienie 
czołgu za ok. 100.000,00; 
wybudowanie kawiarenki 
za blisko 900.000,00; wy-
stawienie tandetnej ekspo-
zycji manekinów koni za 
ok. 200.000,00 czy też roz-
budowa urzędu miasta za 
blisko 8,5 mln złotych, kie-
dy to niedawno wyremon-
towany za potężne pienią-
dze ratusz stoi praktycznie 
pusty. Zastanawiam się ja-
kie to eksponaty chciano w 
nim wyeksponować? Nato-
miast wracając do społecz-
nych konsultacji szkoda, że 
nie zapytano mieszkańców 
na co chcą przeznaczyć 49 
mln złotych czy na fi lhar-
monię, czy na drogi i roz-
wiązania komunikacyjne 
takie jak na przykład Węzeł 
Zryw, czy też organizację 
przycmentarnego parkingu 
i drogi dojazdowej do połu-
dniowej części cmentarza. 
Jestem ciekawy jaki byłby 
wynik. Przypominam, że 
prezydent Warszawy umia-
ła zapytać mieszkańców co 
na najbliższe lata wybie-
rają czy odbudowę Pałacu 
Saskiego, czy też budowę 
i modernizację dróg. Oczy-
wiście wybrano drogi. Swo-
ją drogą zabrakło mi jedne-
go elementu, który można 
było przegłosować. 

Jakiego?

Nadania imienia nowo po-
wstającej fi lharmonii. 

„Zastępca 
prezydenta 

Wojciech 
Kozłowski 
komentując 
moją 
wypowiedź  
próbował 
wzbogacić ją 
o to, czego 
w ogóle nie 
powiedziałem.”

„Tak wielkie 
wydatki 

zablokują nam 
na długie lata 
inne inwestycje 
np. drogi lub 
tzw. Węzeł 
Zryw”

Razem przeciw pożarom w lasach
Właściciele lasów prywatnych z powiatu wejherowskiego będą mogli uczestniczyć w akcji, której celem będzie poprawa bezpieczeństwa pożarowego. 
W lasach zostaną wykonane i odnowione pasy przeciwpożarowe oraz zakupione środki łączności. 
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Na ulicy Obwodowej w Re-
dzie młody kierowca gol-
fa potrącił pieszego, który 
wyszedł zza autobusu. Jego 
życiu nie zagraża niebez-
pieczeństwo, ale mężczy-
zna trafi ł do szpitala w Wej-
herowie. Z kolei na trasie 
Przetoczyno – Szemud czo-
łowo zderzyły się dwa auta. 
Również młody, raptem 
18-letni kierowca, uderzył 
w inne auto. Kolejny wypa-
dek miał miejsce pod Linią. 
- Kierowca zjechał na pobo-
cze i uderzył w przydrożne 
drzewo. Dwaj pasażerowie 
z obrażeniami ciała zostali 
przewiezieni do szpitala w 
Wejherowie - poinformo-
wała mł. asp. Anetta Potry-
kus z wejherowskiej poli-
cji. Kolejny wypadek miał 
miejsce w Strzepczu. 24-la-
tek jadący oplem skończył 
swój „kurs” na drzewie. 
Jego pasażerowie po od-
wiezieniu do szpitala zo-
stali tam na obserwacji. Z 
kolei w niedzielny wieczór 

kierowca jadący przez Redę 
zakończył swoją jazdę na... 
lampie. 
Kierowca mazdy na skrzy-
żowaniu z ulicą Pucką naj-
prawdopodobniej stracił 
panowanie nad pojazdem i 
uderzył w słup oświetlenio-
wy na pasie zieleni między 
jezdniami. - Kierowcę pod-
dano badaniu na zawartość 
alkoholu w organizmie - był 
trzeźwy - poinformowała 
po zdarzeniu policja. 
W środę doszło do dwóch 
kolejnych wypadków. Rano, 
w miejscowości Zamostne 
srebrny peugeot 106 na pro-
stej drodze zjechał do rowu 
i dachował. Trzy osoby zo-
stały odwiezione do szpita-
la. Dosłownie dziesięć mi-
nut przed tym wypadkiem 
w tej samej okolicy doszło 
do drugiego zdarzenia. Ko-
bieta, która właśnie wy-
przedzała inne auto, żeby 
uniknąć zderzenia lądowała 
na drzewie. 

 (t.)

Wypadkowy 
tydzień 
Reda, Szemud, Linia, a w środę jeszcze Zamostne. 
W ciągu ostatniego tygodnia doszło na terenie 
powiatu wejherowskiego do kilku wypadków. 

Wzruszający program 
słowno – muzyczny przy-
gotowała młodzież z Ze-
społu Szkół w Strzepczu 
pod opieką nauczycie-
li Ewy Szczepkowskiej – 
Roman i Krzysztofa Chy-
ły. Krótki koncert pieśni 

patriotycznych wykonał 
Chór „Pięciolinia” z Lini 
pod kierownictwem Jana 
Szulc. Następnie rozpo-
częła się uroczysta Eucha-
rystia w intencji Ojczyzny, 
którą koncelebrowali księ-
ża proboszczowie z Lini 

Wojciech Senger i gospo-
darz uroczystości ksiądz 
Andrzej Kmiecik z Strzep-
cza. Prowadzący koncele-
brę podkreślali, że obecnie 
nie trzeba wielkich czynów 
patriotycznych, bo dzięki 
walce wielu naszych boha-

terskich przodków wolno-
ści już mamy, jednak pa-
triotyzm należy kojarzyć 
z sumiennym wykonywa-
niem swoich obowiązków 
wobec rodziny, lokalnego 
społeczeństwa oraz ojczy-
zny. Po Mszy Świętej pod 

eskortą druhów z OSP z 
Strzepczu uczestnicy uro-
czystości przy dźwiękach 
orkiestry przeszli na miej-
scowy cmentarz aby złożyć 
wiązanki kwiatów i zapalić 
znicze pod pomnikiem – 
zbiorowej mogile polskich 

żołnierzy zamordowanych 
w 1939 roku oraz w miej-
scu spoczynku 75 ofi ar 
Marszu Śmierci z Obozu 
Stutthof. Przy dźwiękach 
orkiestry licznie przyby-
li mieszkańcy odśpiewali 
hymn państwowy.       (JT)

Gminne obchody 90-tej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
Na początku uroczystości przy dźwiękach Gminnej Orkiestry Dętej pod przewodnictwem Ewy Studzińskiej wprowadzono do kościoła poczty sztandarowe: 
Gminnego Koła Kombatantów, szkół w Niepoczołowicach, Lini i Strzepczu, jednostek OSP w Lini i Strzepczu oraz Gminnego Koła Pszczelarzy. 

Swoją sportową przygo-
dę z kolarstwem rozpoczął 
w Uczniowskim Klubie 
Sportowym przy Miejskim 
Domu Kultury w Rumi. 
Zanim trafi ł do Cartusii, w 
której jest do chwili obec-
nej, trenował też w gdyń-
skiej Flocie. Sukcesy Pawła 
sprawiły, że trafi ł on do ka-
dry juniorów i Szkoły Mi-
strzostwa Sportowego w 
odległej Świdnicy. 
Jego pierwszym trenerem 
był Andrzej Andrzejewski. 
- Paweł to niesamowicie 
zdolny zawodnik – mówi 
Andrzejewski, – w każ-
dych zawodach, w których 
brał udział plasował się w 
pierwszej piątce, ale wy-
niki te osiągał ciężką pra-
cą na treningach. Znam go 
dobrze. To bardzo ambitny 
i pracowity chłopak. Nie 
wierzę by świadomie wziął 
niedozwoloną substancję.
O tym jak doszło do tej bar-
dzo do sytuacji w jakiej dziś 
znajduje się Paweł Poljań-
ski opowiedział Expresso-
wi Waldemar Cebula – tre-
ner Kadry Narodowej Ju-
niorów:
- Niedozwolony środek, 
który wykryto u Pawła 
znajdował się w syropie, 
przypisanym przez lekarza 
rodzinnego, kiedy przecho-
dził zapalenie oskrzeli. Po 
Mistrzostwach Polski  w 
Kartuzach, kilku zawod-
ników się rozchorowało. 

Wśród nich m. in. Gawroń-
ski i Poljański, którzy byli 
przygotowywani do sta-
rów w Mistrzostwach Euro-
py we Włoszech i Mistrzo-
stwach  Świata w RPA. Po-
ljańskiemu bardzo zależało 
na tych startach. Chciał jak 
najszybciej stanąć na nogi 
i uznał, że najlepiej mu w 
tym pomoże lekarz rodzin-
ny, do którego się zgło-
sił. Ten przypisał mu leki, 
wśród których znalazł się 
m. in. syrop Sulbatamol. Po 
kilkudniowej kuracji choro-
ba ustąpiła. W trzy tygodnie 
później Paweł wystarto-
wał na ME, a po kolejnych 
dwóch tygodniach na MŚ. 
Przed Górskimi  Mistrzo-
stwami Polski w Sosnówce 
znowu zachorował. Sięgnął 
wówczas po leki, były jesz-
cze w domu, a poprzednio 
pomogły szybko wrócić do 
zdrowia.
Po jakimś czasie Paweł Po-
ljański otrzymał wezwa-
nie na komisję dyscypli-
narną. Ku swemu przeraże-
niu przeczytał w wezwaniu, 
że kontrola antydopingowa 
wykryła niedozwolony śro-
dek. Członkowie komisji 
podjęli bardzo surową dla 
młodego kolarza - u progu 
wspaniale wprost zapowia-
dającej się kariery – decy-
zję. Wyrok brzmiał dwulet-
nia dyskwalifi kacja. Od de-
cyzji odwołały się zarówno 
władze klubu jak również w 

imieniu szkoły trener Cebu-
la.
- Dla mnie to jakaś komplet-
na paranoja – mówi szkole-
niowiec juniorskiej kadry. 
- Ewidentne przypadki do-
pingu w kolarstwie kończą 
półroczną, a czasem nawet 
3-miesięczną dyskwalifi ka-
cją. Paweł to bardzo zdol-
ny i ambitny kolarz. Jego 
sukcesy spowodowały, że 
zainteresowały się nim klu-
by europejskie. Nie wierzę, 
żeby zdając sobie sprawę, 

że po zawodach tej rangi 
będzie kontrola antydopin-
gowa, świadomie wziął nie-
dozwolony środek. Najbar-
dziej przeraża mnie w tej 
sprawie fakt, że członko-
wie komisji nie wzięli pod 
uwagę ani młodego wieku 
zawodnika, ani jego sukce-
sów, ani też tego, że tak dłu-
ga kara to praktycznie ko-
niec jego kariery. Prawdo-
podobnie nigdy nie praco-
wali z młodzieżą.

Waldemar Cebula doda-
je, że w 10. letniej historii 
szkoły nigdy nie było po-
dobnego przypadku.
Paweł Poljański ma nadzie-
je, decyzja komisji zostanie 
zmieniona na jego korzyść. 
Nie wyobraża sobie, że po 
tylu latach ciężkiej pracy 
i wyrzeczeń . teraz kiedy 
przed nim najlepszy okres 
– miał w taki sposób zakoń-
czyć karierę. Wielką karą, 
jest już samo odebranie ty-
tułu mistrzowskiego. Nato-
miast dwuletnia dyskwali-
fi kacja może być ciężarem 
nie do udźwignięcia. Paweł 
będzie może musiał opuścić 
Szkołę Mistrzostwa Spor-
towego w Świdnicy (jest 
w klasie maturalnej) i klub 
sportowy w którym trenuje, 
bo któż zechce inwestować 
w młodego zawodnika z tak 
długą dyskwalifi kacją.
W świadome wzięcie środ-
ka dopingowego nie wierzy 
również burmistrz Rumi 
Elżbieta Rogala – Kończak, 
która jako jedna z pierw-
szych zainwestowała w roz-
wój młodego kolarza, kupu-
jąc mu wyczynowy rower 
za kilka tysięcy złotych.
- Nic mi nie wiadomo o dys-
kwalifi kacji Pawła – powie-
działa Expressowi, - ale jak 
najszybciej skontaktuję się 
z jego trenerem i dowiem 
się szczegółów. Może będę 
mogła jakoś pomóc.

Andrzej Gojke

KONIEC KARIERY?
Paweł zaczął uprawiać kolarstwo zupełnie przypadkowo, kiedy jego ojcu w ramach rehabilitacji po 
złamaniu nogi lekarz zalecił jazdę na rowerze. Wielokrotnie towarzyszył ojcu, a jazda na rowerze 
spodobała mu się na tyle, że postanowił się zapisać do klubu.

„Podjęli bar-
dzo suro-

wą dla młode-
go kolarza - u 
progu wspania-
le wprost zapo-
wiadającej się 
kariery – decy-
zję. ”
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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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Trudno mi jako posłowi Platfor-
my Obywatelskiej obiektywnie 
ocenić pracę rządu, bo go popie-
ram.  Podeprę się więc wynikami 
sondażu przeprowadzonego przez 
PBS dla „Gazety Wyborczej”. 
Najwyżej oceniane są dokona-
nia rządu w polityce zagranicz-
nej. Premier ma rację mówiąc, że 
liderzy PiS i prezydent Kaczyń-
ski chcieli nas skłócić  z Brukse-
lą, Berlinem i Moskwą, niczego 
sensownego w zamian nie propo-
nując. Było to  działanie wbrew 
polskiej racji stanu, bo groziło  
nam osamotnienie na arenie mię-
dzynarodowej, a w pojedynkę – 
o czym uczy nas historia - nicze-
go nie zdziałamy. Dziś w najważ-
niejszych stolicach europejskich 
wokół Polski jest zdecydowanie 
korzystniejszy klimat, niż był za 
rządów PiS. To ważne  z punktu 
widzenia naszych starań o zwięk-
szenie unijnych środków pomo-
cowych w kolejnej perspektywie 
fi nansowej i o to, by UE przyję-
ła program osłonowy w newral-
gicznej dla nas dziedzinie bezpie-
czeństwa energetycznego. Polacy 
doceniają także zmianę atmosfe-
ry w kraju i zmianę stylu rządze-

nia. Trochę gorzej jest w innych 
dziedzinach. Premier też to za-
uważa. Sam przyznał, że nie jest 
zadowolony z pracy wszystkich 
ministrów. Swój rząd ocenił na 
„mocną trójkę z plusem”, co bli-
skie jest odczuciom społecznym. 
Prosi jednak o cierpliwość, bo jak 
powiedział, w wielu dziedzinach 
„dopiero wylano fundamenty”.  
Na widoczne efekty trzeba jesz-
cze poczekać. 
Opozycja rządu nie oszczędza. 
Ocena lidera PiS J. Kaczyńskiego 
jest miażdżąca – „nie ma cudu, 
nie ma podwyżek, jest zwykła 
kompromitacja”. Dla ścigające-
go się nim  w krytycyzmie szefa 
SLD G. Napieralskiego,  pierw-
szy rok rządu Tuska to „prężenie 
muskułów i wielka klapa”. Zda-
nie Prezydenta Kaczyńskiego jest 
podobne. Oczywiście opozycja, 
w tym pan prezydent,  ma pra-
wo do krytyki rządu, ale mogłaby 
zdobyć się na większy obiekty-
wizm. Podpisując na fi niszu kam-
panii wyborczej 10 punktowe zo-
bowiązanie i powtarzając je w 
swoim sejmowym expose, Tusk 
doskonale wiedział, że będzie z 
niego rozliczony. Trzeba jednak 

dużo złej woli, by oczekiwać, że 
w ciągu roku rząd wybuduje do-
celową sieć autostrad, wszystkie 
stadiony na EURO 2012, wycią-
gnie z zapaści służbę zdrowia, 
zreformuje fi nanse publiczne  itd. 
itp. Chciało by się zapytać lide-
rów PiS i SLD,  którzy takie za-
rzuty dziś kierują pod adresem 
Tuska - a co (ile) wyście zrobili 
w tych dziedzinach, gdy rządzi-
liście?
Jestem przekonany, że drugi rok  
rządu Tuska będzie jeszcze lep-
szy od pierwszego. Nie sposób 
jednak nie zauważyć, że głów-
ną przeszkodą w realizacji  pro-
gramu  rządu (głównym hamul-
cowym) zaczyna być prezydent 
Kaczyński.  Jeżeli zrealizuje on 
zapowiedź kolejnych wet, skaże 
nie tylko rząd ale i Polskę na dry-
fowanie.  No chyba, że w końcu 
odezwie się w nim instynkt pań-
stwowca.
                                                                                       

Jerzy Budnik
                                                                                    

Poseł na Sejm RP
Archiwalne felietony posła 

można przeczytać na stronie 
www.budnik.pl

Podstawowe znaczenie ma obowią-
zek meldunkowy. Wyprowadzając 
się z dotychczasowego miejsca za-
mieszkania mamy obowiązek wy-
meldować się najpóźniej w dniu 
opuszczenia dotychczasowego ad-
resu. W nowym miejscu zamiesz-
kania trzeba się zameldować przed 
upływem czwartej doby od przy-
bycia. Obowiązku meldunkowego 
dokonuje się we właściwym urzę-
dzie gminy/miasta. Zmiana adresu 
wiąże się też z obowiązkiem wy-
miany dowodu osobistego, z wnio-
skiem o wymianę trzeba wystąpić 
w terminie 14 dni.
W urzędzie skarbowym zmianę 
adresu trzeba zgłosić w terminie 
30 dni na druku NIP-3, a prowa-
dzący działalność gospodarczą  w 
terminie 14 dni na druku NIP-1. 
Zmianę zgłasza się tylko w urzę-
dzie skarbowym właściwym we-
dług nowego miejsca zamieszka-
nia. Po otrzymaniu nowego dowo-
du osobistego trzeba zgłosić zmia-
nę numeru dowodu.
Mało znany jest obowiązek zgło-
szenia zmiany danych w ewiden-
cji gruntów w starostwie powiato-
wym. Każdy, kto jest właścicielem 
gruntu lub mieszkania musi zgła-
szać zmiany w ewidencji gruntów, 

w tym zmianę adresu. Pamiętajmy, 
że kupując dom, ziemię, mieszka-
nie notariusz przesyła wypis aktu 
notarialnego do starostwa, ale fi gu-
ruje w nim adres aktualny w chwili 
podpisywania umowy. Po przepro-
wadzce do nowego domu/miesz-
kania mamy obowiązek zgłosić 
nowy adres w wydziale geodezji 
starostwa w terminie 30 dni. Zmia-
ną podlegającą zgłoszeniu jest tak-
że oddanie do użytku wybudowa-
nego budynku. Po dokonaniu od-
bioru w nadzorze budowlanym 
trzeba budynek zgłosić w wydzia-
le geodezji.
Również w terminie 30 dni trzeba 
zgłosić w wydziale komunikacji 
starostwa zmianę adresu do wpi-
sania w dowodzie rejestracyjnym 
posiadanych pojazdów. Natomiast 
posiadacze prawa jazdy zmianę 
adresu są zobowiązani zgłaszać 
niezwłocznie, również w wydziale 
komunikacji starostwa.
Oprócz tego trzeba zgłosić zmianę 
adresu w zakładzie pracy, banku. 
Przedsiębiorcy muszą pamiętać o 
ewidencji działalności gospodar-
czej, urzędzie statystycznym, za-
kładzie ubezpieczeń społecznych.

Radosław Skwarło
Radca prawny

Rok  rządu  Tuska
W tym tygodniu, dokładnie 16 listopada, minął 
rok od zaprzysiężenia rządu Donalda Tuska.  
Nikogo nie powinno dziwić, że w sprawie oceny 
dokonań rządu, premier i opozycja różnią się 
i to zasadniczo. Pierwsi koncentrują się na 
sukcesach, drudzy tropią błędy, niepowodzenia 
i potknięcia. Moim zdaniem, bilans pierwszego 
roku, zważywszy na okoliczności wewnętrzne i 
zewnętrzne jest pozytywny.

ZMIANA ADRESU
Zmiana adresu zamieszka-
nia wiąże się z licznymi obo-
wiązkami urzędowymi, któ-
rych niedopełnienie może 
rodzić przykre konsekwen-
cje z karami fi nansowymi 
włącznie. Po zakończeniu 
związanych z zakupem lub 
budową nowego lokum, trze-
ba niestety odwiedzić kilka 
urzędów i złożyć w nich od-
powiednie informacje.

Dyżuruje radny miasta Wejherowa

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

tel. 058 572 94 51
arekszczygieł@poczta.fm
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„Wystawa 
jest 

plonem pleneru 
malarskiego, 
którym 
zajmowali się 
członkowie koła 
plastyków”

Młodzieżowy zespół od lat 
prowadzi, kształtuje i for-
muje członkini Akcji Kato-
lickiej Ewa Rocławska, na-
uczycielka Szkoły Muzycz-
nej oraz I LO im. Króla Jana 
III Sobieskiego w Wejhero-
wie. Przewodnicząca jury 
miejskiego konkursu recy-
tatorskiego dla dzieci i mło-

dzieży p.t. „Strofy o ojczyź-
nie”, jaki został przeprowa-
dzony w wejherowskiej bi-
bliotece, Maria Ziółkowska 
przedstawiła całej parafi al-
nej wspólnocie dwie lau-
reatki tegoż konkursu oraz 
zaprosiła do wysłuchania 
ich nagrodzonych recytacji. 
Nagrodzone I-mi miejsca-

Cztery ogromne malowidła 
przedstawiają świętych pa-
tronów ściśle związanych z 
franciszkanami i charyzma-
tem biedaczyny z Asyżu. Na 
centralnym miejscu głów-
nej nawy elewacji, znajduje 
się odnowiony fresk przed-
stawiający na zburzonych 
morskich falach, wskazują-
cą drogę Gwiazdę Zaranną, 
świecącą aż do końca nocy 
- Niepokalaną Marię Pan-
ną, a powyżej odnowiono 
malowidło przedstawiające 
patronkę parafi alnej wspól-
noty, św. Annę z młodziutką 
Maryją wsłuchującą się w 
głos matki. Po lewej i pra-
wej stronie elewacji odno-
wiono dwa freski przedsta-
wiające założyciela zako-
nu Braci Mniejszych, św. 
Franciszka i jego wiernego 
duchowego współbrata św. 
Antoniego. Fresk to bardzo 
trwała technika artystyczna 
i odporna na działania at-
mosferyczne, polegająca na 
malowaniu wodnymi far-
bami na wilgotnym tynku. 
Prace konserwatorskie przy 
malowidłach ściennych zo-
stały sfi nansowane w 80 % 
z budżetu Powiatu Wejhe-
rowskiego. Obecnie w ko-

Dni kultury chrześcijańskiej
W PARAFII ŚW. LEONA WIELKIEGO W 
WEJHEROWIE ODBYŁY SIĘ KOLEJNE DNI 
KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ. W PROGRAMIE 
PRZYGOTOWANYM PRZEZ KS. PROBOSZCZA 
MARIANA DETTLAFFA, PREZESA MARKA 
PANKA I CZŁONKÓW AKCJI KATOLICKIEJ, 
OPRÓCZ TRADYCYJNIE TOWARZYSZĄCEJ 
UROCZYSTOŚCIOM, MSZY ŚWIĘTEJ 
ODPUSTOWEJ W INTENCJI OJCZYZNY Z 
OKAZJI 90-TEJ ROCZNICY ODZYSKANIA 
NIEPODLEGŁOŚCI, USŁYSZELIŚMY 
WZRUSZAJĄCY WYSTĘP CHÓRU I ZESPOŁU 
„SOBIESKI BEND”.

mi patriotyczne recytacje 
zaprezentowały dziewczę-
ta z SP nr 9 w Wejherowie, 

Zosia Witkowska oraz Mał-
gosia Woźniak. Po uroczy-
stościach nastąpiła bardzo 

oczekiwana w parafi i, pro-
mocja najnowszej książki 
ks. dr Leszka Jażdżewskie-

go „Pielgrzymki kościerskie 
na Kalwarię Wejherowską”. 
Na promocję książki przy-
było sporo gości z rodzin-
nych stron ks. Leszka wraz 
z odpustową orkiestrą dętą 
z Kościerzyny. Nowa publi-
kacja jest udokumentowa-
ną m.in. licznymi zdjęcia-
mi, próbą spojrzenia okiem 
duchownego historyka na 
fenomen i trud wiernego od 
ponad trzystu lat, pielgrzy-
mowania Kaszubów ko-
ścierskich na Kalwaryjskie 
Wzgórza w Wejherowie. W 
środę po Mszy św. wieczor-
nej usłyszeliśmy znakomity 
koncert na organach para-
fi alnych w wykonaniu An-
drzeja Szadajskiego z Aka-
demii Muzycznej w Gdań-
sku.      

Franciszek Sychowski

Tylko nieliczni w czasie promocji  książki ks. Leszka Jażdżewskiego doczekali się autografu samego autora, a 
dla niektórych zabrakło promocyjnych egzemplarzy.  

Na scenie wystąpiła śpie-
waczka Anna Nowak, któ-
ra  przy akompaniamen-
cie fortepianu Zbigniewa 
Kosmalskiego, zaśpiewa-
ła arie operowe i piosen-
ki operetkowe. Od muzy-
ki zwiedzający przeszli do 
części głównej spotkania. 
Zapoznali się z obraza-
mi autorstwa miejscowych 
malarzy z Klubu Plastyków 
Zrzeszenia Kaszubsko–Po-
morskiego w Wejherowie.
- Wystawa jest plonem ple-
neru malarskiego, którym 

zajmowali się członkowie 
koła plastyków ZKP – mó-
wiła dyrektor WCK Jolanta 
Rożyńska. - Mam nadzieję, 
że dostarczy wielu wrażeń 
jako, że pokazane w niej 
piękno kalwarii, przykryte 
dziesiątkami lat, po odno-
wieniu stanowi szczytowe 
osiągnięcie człowieka.
Oprócz szkicowanych i 
malowanych kalwaryj-
skich kaplic, pojawiły się 
także klimatyczne jego za-
ułki. Różnorodne techni-
ki malarskie dały bardzo 

ciekawe efekty prac. Do 
tego artystycznego przed-
sięwzięcia przyczyniło się 
wielu twórców z Małego 

Trójmiasta Kaszubskiego, 
gminy Wejherowo i Gdy-
ni. Wśród nich znaleźli 
się m.in. Longina Wysoc-
ka, Krystyna Leman, Celi-
na Tatarczuk, Ewelina Haj-
der, Ewa Wicon, Natasza 
Sobczak, Brygida Śniatec-
ka, Zygmunt Pałasz, Jerzy 
Stachura, Zdzisław Kar-
bowiak, Sylwia Pienczke i 
Tadeusz Podgórski. Wysta-
wę w WCK można ogladać 
przez najbliższe trzy tygo-
dnie.

(DD)

Kalwaria w świecie sztuki
W Wejherowskim Centrum Kultury odbył się wernisaż wystawy plastycznej „Kalwaria Wejherowska 
A.D. 2008”. Wystawa rozpoczęła się niezwykle obiecująco gdyż była uwieńczeniem całego roku 
obchodów kalwaryjskich.

Renowacja 
klasztornych 

fresków
Na głównej elewacji klasztornego kościoła ojców 
Franciszkanów pod wezwaniem św. Anny w Wej-
herowie zakończyły się prace konserwatorskie 
przy malowidłach ściennych. 

ściele trwają prace końcowe 
przy głównym ołtarzu, któ-
re zmierzają do przywróce-
nia, zdaniem konserwatora 
do jego pierwotnego wyglą-
du. Jednak większości wier-
nym, a zwłaszcza tym któ-
rzy pamiętają „od zawsze” 
kolorową polichromię na 
rzeźbach,  trudno się przy-
zwyczaić do obecnej jed-
nobarwnej polichromii na 
przepięknym krucyfi ksie 
i na pozostałych rzeźbach 
wypełniających główny oł-
tarz.                                       

Franciszek Sychowski

21 listopada o godz. 19.00 odbędzie się koncert, który 
rozpali wszystkich miłośników jazzu. Na scenie Wejhe-
rowskiego Centrum Kultury wystąpi Dominik Bukowski 
Quartet. Prócz lidera, znakomitego polskiego wibrafoni-
sty Dominika Bukowskiego w skład kwartetu wchodzą 
Łukasz Poprawski - saksofon altowy, Maciej Szczyciński 
– kontrabas i Sebastian Frankiewicz – perkusja, w Wejhe-
rowie gościnnie wystąpi z grupą nowa sława jazzu, trę-
bacz Piotr Wojtasik. Bilety na koncert w cenie 15 zł moż-
na nabyć w sekretariacie WCK.                              (WzR)

Ruszyła kolejna edycja konkursu ofert na świadczenie 
tzw. zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. 
Działające na terenie Wejherowa stowarzyszenia, wolon-
tariaty, czy związki mają czas do 13 grudnia na złożenie 
szczegółowych projektów. Na 2009 rok miasto zamie-
rza rozdysponować ponad 585 tys. zł. Więcej informacji 
w Biuletynie Informacji Publicznej UM w Wejherowie: 
www.bip.wejherowo.pl w dziale Komunikaty/Ogłoszenia, 
jak i w ratuszu, pok. nr 24. Informacji udziela Anna Klein, 
tel. 677 70 37.                                                         (WzR)

Jazzowa rewelacja Organizacje pozarządowe
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- Dzisiejsza Kaszubska 
Niedziela przebiega pod ha-
słem: „święto akordeonu” – 
ogłosił Leszek Winczewski, 
dyrektor DK Janowo, kon-

feransjer imprezy. Przyby-
li mieszkańcy Rumi obej-
rzeć mogli wystawę akor-
deonów z licznej (ponad 
100 sztuk) kolekcji Pawła 

Kaszubska Niedziela 
Tradycyjna Kaszubska Niedziela w Janowie rozpoczęła się mszą świętą z liturgią w języku kaszubskim, odprawioną o godz. 15 w kościele św. Jana z Kęt 
w Rumi Janowie. Program artystyczny święta przygotowano w sali rumskiego Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Janowo”.

Nowaka. W skład jego ko-
lekcji wchodzą akordeony 
(niektóre bardzo stare, z 
końca XIX wieku) oraz in-
strumenty pokrewne: har-
monie, bajany, chromki, 
bandoneony, koncertiny, 
heligonki i harmonijki ust-
ne. Akordeon jest, jak wia-
domo, popularnym instru-
mentem w regionie kaszub-
skim. Paweł Nowak, absol-
went Akademii Muzycznej 
gra na akordeonie w  ze-
spole Paweł Kwartet Band 
( plus kontrabas, skrzypce, 
perkusja), który wystąpił 
na scenie Domu Kultury z 
koncertem melodii kaszub-
skich i popularnych stan-
dardów muzyki klasycznej 
i współczesnej. Jak stwier-
dził, na akordeonie można 
grać każdą muzykę. O po-
pularności muzyki akorde-
onowej świadczą odbywa-
jące się każdego roku Spo-
tkania Akordeonistów. Na 

przełomie lipca i sierpnia w 
Sulęczynie  koncertowało 
120 akordeonistów.
Kolejnym punktem progra-
mu artystycznego Kaszub-
skiej Niedzieli był występ 
zespołu „Kaszubianki” z 
Koła Gospodyń Wiejskich 
w Chwaszczynie. Kilkana-
ście pań zaśpiewało w chó-
rze kilka kaszubskich pio-
senek, a potem odegrały 
skecz pt. „Wakacje u bab-
ci”. Skecz (większość kwe-
stii aktorskich wypowia-
dana była po kaszubsku) 
rozbawił całą publiczność. 
Przedstawienie„Wakacje u 
babci” zdobyło I nagrodę 
na Turnieju Kół Gospodyń 
Wiejskich w Żukowie.
Zespół Pawła Nowaka przy-
grywał do końca imprezy 
uwieńczonej kaszubskim 
poczęstunkiem – chleb ze 
smalcem, śledzie i ogórki 
kiszone oraz ciasta.

Barbara Miruszewska Imprezie towarzyszyła wystawa akordeonów z kolekcji Pawła Nowaka.

Występ chóru „Kaszubianki”.

Skecz „Wakacje u babci”.
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Można tu,  pod górą Ucho, 
wypowiedzieć swoje naj-
skrytsze marzenie, któ-
re na pewno się spełni. 
To czarodziejskie miasto 
nazywa się Kuusamo. Na 
skoczni Ruka Internatio-
nal Ski Stadium  odbę-
dą się premierowe zawo-
dy tegorocznego Pucharu 
Świata. Rekordzistą tej 
skoczni jest Veli-Matti 
LINDSTROEM, który w 
roku 2000 oddał skok na 
odległość 148 metrów. 
Na tegoroczną edycję Pu-
charu Świata w skokach 
narciarskich składają 
się 34 konkursy. Oprócz 
nich, najważniejszą im-
prezą roku, będą Mistrzo-
stwa Świata. Odbędą się 
one w czeskim, czy raczej 
„polskim” - ze względu na 
ilość  kibicujących Pola-
ków - Libercu. 
Wszyscy oni zadają sobie 
pytanie: jak, po nieuda-
nym sezonie, zaprezentuje 
się Adam Małysz? On sam 
nie chce na razie oceniać 
swoich szans. O tym do-
piero będzie można mówić 
dopiero po trzech, może 
nawet czterech konkur-
sach Pucharu Świata. Wy-
niki uzyskiwane latem na 
igelicie nie zawsze prze-
kładają się na formę w 
zimie. Z kadrą skoczków 
ponownie pracuje fi zjolog 
profesor Jerzy Żołądź, z 
czego Małysz jest bardzo 
zadowolony.
Profesor ofi cjalnie jest z 
nami dopiero od miesią-
ca, ale już od początku 
przygotowań miał z kadrą 
kontakt. To bardzo waż-
ne, przez całe lato prowa-
dziłem trening, który był 
z nim uzgadniany - dodał 
zawodnik. Niektórzy za-
dają sobie  pytanie czy tak 
doświadczony zawodnik 

Pucharową karuzelę czas zacząć   
Gdzie najlepiej zorganizować początek jak nie w pobliżu koła podbiegunowego, gdzie śnieg rzeźbi przepiękne kształty lodo-
wych kompozycji..., a do tego można spotkać najprawdziwszego świętego Mikołaja z zaprzęgiem reniferów. 

jak Adam Małysz pora-
dzi sobie z młodymi wil-
kami. Sam Adam mówi 
- Na pewno nie będę naj-
starszym zawodnikiem 
rywalizującym w Pucha-
rze Świata. Japończyk 

Noriaki Kasai ma kilka 
lat więcej. Ale oczywiście 
będę chciał jeszcze udo-
wodnić „młodzieży”, że 
spisywanie nas na straty 
jest zbyt wczesne. Nadal 
uważam, że można wy-

grać z Morgensternem 
czy Schlierenzauerem - 
przyznał. Wszyscy mamy 
nadzieję, że Adam Małysz 
spróbuje nam dostarczyć 
wielu emocji. Liczymy na 
to, że w Libercu posłu-

chamy ze łzami w oczach 
Mazurka Dąbrowskiego. 
Czekamy też, na uważa-
ny za najlepszy na świecie 
, konkurs w Zakopanem, 
który odbędzie się 16-17 
stycznia . Zapytaliśmy 
też Thomasa Morgen-
sterna kogo widzi wśród 
kandydatów do zwycię-
stwa w tegorocznej edy-
cji Pucharu Świata.  Bez 
zastanowienia powiedział 
Gregor Schlierenzauer, 
Simmonn Aman, Andreas 

Kuttel, Anders Jacobsen, 
oczywiście Adam Małysz . 
„Ja też postaram się zro-
bić wszystko, aby obronić 
Kryształową Kulę”. 
Sądzę, że gdyńscy kibice, 
pochodzący z miasta, gdzie 
założono największy portal 
internetowy skijumping.pl i 
gdzie wydano pierwszy na 
świecie album o skokach 
narciarskich, pomogą na-
szym zawodnikom w ich 
sportowych sukcesach.                                                                                                                         

Jarosław Woliński

Simon Ammann przygotowuje się do skoku.

Adam Małysz w drodze na skocznię.

Gregor Schlierenzauer czeka na oceny swojego skoku.
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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
- 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 - 
autoalarm, centralny zamek, elektryczne szyby, regulacja kie-
rownicy, radiomagnetofon, szyberdach,- pierwsza rejestracja w 
kraju 2004r. zadbany, stan bdb, zarejestrowany z kartą pojazdu, 
OC do lutego 2009r., przegląd do maja 2009r. - cena 5500 zł (do 
uzgodnienia), kontakt tel. 058 719 79 38 lub 0 501 065 999

NIERUCHOMOŚCI

- SPRZEDAM AUDI A6 C4 97 r. kombi, ABS, AAAF, klima, 
ppx2, WK, ES, EL, CZ, IG sekwencja, nowe opony, 18.000 
zł. - 607 867 901
- SILNIK ELEKTRYCZNY, 1,5 kw 950 obr/min, sprzedam, 
058 672 19 69
- SPRZEDAM VW Passat kombi 1,8 B/gaz, ESD, H, stan bdb. 
cena 5,500 zł tel. 506 521 300
- SPRZEDAM OPEL CORSA, 1,5 + diesel, uszkodzona 
skrzynia, 92 r. cena 1,300 zł tel. 664 664 558
- SPRZEDAM samochód mazda 323 1,7 D sedam 91r. Cena 
1,200 zł (do uzgodnienia) tel. 887-927-826
- SPRZEDAM POLONEZ TRACK 1200 zł, 1,6; 2 drzwi na 5 
osób bezn/gaz, silnik dobry tel. 0602 624 791
- SPRZEDAM części do Fiata 126p - nowe, lampa H4 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 
szafkę z dwoma pólkami dł. 60 cm w kolorze ciemna wiśnia. 
Stan bardzo dobry. Cena 150 zł., tel. 0-691-679-904
- ODKUPIĘ NIEDROGO STYROPIAN 12 CM GRUBY. 
Najlepiej z terenu Wejherowa i Redy, tel. 501 834 279
- OKNA SKRZYNKOWE I SAME SKRZYDŁA więk-
szą ilość z demontażu w dobrym stanie tanio sprzedam.  tel. 
509 575 862
- SPRZEDAM ROWER GÓRSKI z amortyzatorami i 
hamulcami tarczowymi, kolor czarno-żółty, stan bardzo dobry, 
zadbany, ul.Kochanowskiego 7, Bolszewo, 
tel. 0 508 071 565
- SPRZEDAM DRZWI POKOJOWE OSZKLONE 80 cm 
i łazienkowe z okienkiem 70 cm (bez ościeżnicy),  tel. 058 
672 46 48
- SPRZEDAM FOTEL DO MASAŻU, dużo programów, z 
podnóżkiem, model 4000, cena 2000 zł, tel. 551 50 05
- SPRZEDAM LODÓWKĘ, 140 cm, 200 zł, 
tel. 511 485 822
- MAŁĄ LODÓWKĘ niedrogo kupię, tel.698 057 001
- SPRZEDAM ROWEREK, kółka boczne stan db., 160 zł tel. 
511 485 822
- SPRZEDAM SOFĘ 2 osob., rozkłądana, stan db. 300 zł tel. 
511 485 822
- SPRZEDAM ŁÓŻECZKO, trzy poziomowe, białe 150 zł 
tel. 511 485 822
- SPRZEDAM TANIO SOFĘ  dwu osobową ze skrzynią, 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 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
- SPRZEDAM TELEFON Sony Ericson W8802, cena 480 zł, 
tel. 0501 276 279
- SZAFKI KUCHENNE sprzedam 200 zł, tel. 058 620 81 23

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

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

Mieszkania
na sprzedaż

(Gościcino koło Wejherowa)

50m, 65m, 100m
503 060 925

058 672 81 38

DOM
na sprzedaż

(Gościcino koło Wejherowa)
503 060 925

058 672 81 38
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W pierwszej kwarcie tego 
spotkania gospodarze pod 
wodzą trenera Pawła Gra-
bińskiego uzyskali przewa-
gę na boisku. W tym okre-
sie gry wielokrotnie cel-
nie trafi ali Jacek Szmez-
ster i Karol Gajdamowicz. 
Pierwsza odsłona skończy-
ła się czteropunktową wy-
graną gospodarzy 22:18.
W drugiej kwarcie goście 

zaczęli coraz śmielej ata-
kować i za sprawą między 
innymi wysokiego Adama 
Centkowskiego (oznaczo-
nego numerem 13) Kro-
kowa zdołała doprowa-
dzić do remisu w tej kwar-
cie 17:17. Po przerwie ten 
mecz stał się jeszcze bar-
dziej zacięty i wynik trze-
ciej partii mówi sam za sie-
bie- 23:23. Na boisku prym 

wiedli w drużynie gospo-
darzy Adrian Jastrzębow-
ski i Łukasz Różan, a w 
ekipie gości Wiktor Ryński 
i Robert Owald. Decydują-
ca ostatnia IV kwarta była 
niezwykle emocjonująca, 
ale końcówce gospodarze 
okazali się lepsi i wygra-
li to spotkanie różnicą sze-
ściu punktów. Ostatecznie 
Viking wygrał mecz 84:78 

(22:18,17:17,23:23,22:20).
Viking: Kramek 5, Karsz-
nia 2,Szmezter 21, Różan 
14, Busslert 0,Jastrzębę-
bowski 21, Stasiak 0, Kań-
toch 2,Gajdamowicz 11, 
Ossowski 8, Ohozekan 0. 
Najwięcej punktów dla  
UKS Krokowa zdobyli: 
Ryński 25, Centkowski 17 
oraz Owald 20. 

(APAT) 

Przed rozgrywkami nikt 
nie liczył na zawodników 
reprezentujących Luzino, a 
ci pokazali, że potrafi ą grać 
w piłkę. Jest to ich debiut 
w tych rozgrywkach, ale 
mimo to całkiem nieźle 
sobie radzą, co pokazują 
ich wyniki. Mają wielki 
potencjał i stać ich na 
wiele więcej niż tylko 
5 miejsce. Drużyna 

funkcjonuje od niedawna 
i dobrze współpracuje się 
im z trenerem Sylwestrem 
Piątkiem. Pokazują to coraz 
lepsze wyniki i atmosfera 
na która nikt nie narzeka w 
drużynie. Z meczu na mecz 
pokazuje się co raz więcej 
kibiców co napawa wielkim 
optymizmem. Teraz 
przed piłkarzami przerwa 
zimowa, w której nie 

Tylko na początku meczu 
Łączpol dotrzymywał kro-
ku gospodyniom. Po 10 mi-
nutach SPR prowadził za-
ledwie 8:6  i wydawało się 
, że Gdynianki są w stanie 
nawiązać walkę z miejsco-
wymi. Tak się jednak nie 
stało. W kolejnych minu-
tach to  Lublinianki zdoby-
wały bramki przez co bły-
skawicznie powiększały 
swoją przewagę, natomiast 
zawodniczki Łączpolu „ra-
ziły” niemocą strzelecką. 
Od 10. Do 14. minuty Gdy-
nianki nie znalazły sposo-
bu na pokonanie bramkarki 
SPR-u. Po kwadransie gry 
przegrywały już 7. trafi e-
niami, zaś do przerwy było 
( 13:23).       
–Lublin zdobył mnóstwo 
bramek z kontry. My w tym 
elemencie wyglądaliśmy 
mizernie. Mieliśmy parę 
czystych sytuacji strzelec-
kich niestety ich nie wyko-
rzystaliśmy. Wiedzieliśmy, 
że przeciwnik gra z kontry 
, ale później już nie udało 
się zatrzymać „rozpędzonej 
maszynki” – mówi trener 

Grzegorz Gościński.
W drugiej połowie obraz 
gry nie uległ zmianie. SPR 
kontrolował przebieg spo-
tkania utrzymując  wyso-
kie prowadzenie. Pod ko-
niec meczu nieco ożywie-
nia w poczynania Łączpolu 
wniosła Monika Aleksan-
drowicz, która zdobyła naj-
więcej 9 bramek dla swoje-
go zespołu. 
- Zagraliśmy słaby mecz. 
Atuty rywalek były nieza-
przeczalne, brakowało nam 
wiary , że możemy wygrać. 
Zespół nie podjął tak do 
końca walki- podsumował 
spotkanie trener Gościński.    
Łączpol: Jurkowska, Szy-
wierska- Aleksandrowicz 
9, Stachowska 6, Wasak 6, 
Całużyńska 3, Sulżycka 2, 
SZott 1, Szejerka 1,Musiał, 
Waldowska.
SPR: Chemicz, Jankaitie-
ne-Majerek 7, Włodek 7, 
Damięcka 7,Repelewska 6, 
Wolska 4, Rola 3,Rukaite 
3, D. Malczewska 2, Duran 
2 , Puchacz 1, E. Malczew-
ska, Marzec.

Michał Gapski

VIKING Rumia pokonał 
UKS Krokowa  

NIEZWYKLE 
ZACIĘTY MECZ 
ODBYŁ SIĘ 
W UBIEGŁĄ 
NIEDZIELĘ W RUMI, 
KOSZYKARZE 
VIKINGA RUMIA 
WALCZĄCY 
O PRAWO 
UCZESTNICTWA 
DO GRY W II LIDZE 
ZMIERZYLI SIĘ ZE 
SWOIMI SĄSIADAMI 
W TABELI UKS 
KROKOWA. 

SPR za silny
W tym meczu inny wynik, niż zwycięstwo mi-
strzyń Polski byłby  sporą niespodzianką. O ta-
kim scenariuszu jednak nie mogło być mowy. W 
konfrontacji z SPR-em, Gdynianki  były  tłem dla 
dobrze grających rywalek i dotkliwie przegrały w 
Lublinie 28:42. 

Już po rundzie jesiennej
Młodzi piłkarze z rocznika 1993/92r po rundzie 
jesiennej zdobyli 25 pkt w 13 meczach, co 
dało im 5 miejsce w tabeli. 

obędzie się bez treningów. 
W pauzie czeka na nich 
tez liga halowa do której 
tez przystąpią. Wszystko 

to by przygotować się do 
rundy rewanżowej która 
już wiosną. 

(gks)

Prawda okazała się jednak 
inna Jedna z ostatnich dru-
żyn w tabeli obnażyła nie-
doskonałości Orkana i za 
sprawą dwóch goli zdoby-
tych przez Chyłę po ośmiu 
minutach gry Sława pro-
wadziła 2:0. Gospodarze 
te zwody potraktowali jako 
priorytetowe i przez całe 
spotkanie ambitnie wal-
czyli na boisku, a goście 
na początku tego meczu 
byli zbyt pewni siebie i to 
się zemściło. Ku zaskocze-
niu wszystkich wynikiem 
0:2 skończyła się pierwsza 

połowa tego spotkania. Po 
przerwie goście wyszli na 
boisko zmotywowani i parę 
akcji w ich wykonaniu mo-
gło się kibicom podobać. 
Kilka ataków ekipy przy-
jezdnych o mały włos nie 
zakończyłoby się zdoby-
ciem kontaktowej bramki, 
jednak piłkarze ze Sławna 
też nie spali i dwie stupro-
centowe sytuację wybronił 
nam Adam Duda. Naszym 
rywalom przed tym spo-
tkaniem marzył się jeden 
punkt, jednak dzięki zaan-
gażowaniu i ofi arności pił-

karzy ze Sławna komplet 
trzech punktów został w 
Sławnie. 
W doliczonym czasie gry 
Karol Izmajłowicz osta-
tecznie pogrążył gości zdo-
bywając trzecią bramkę i 
Orkan Rumia radykalnie 
w tym momencie spadł na 
11 pozycję w tabeli III ligi 
Bałtyckiej.
Orkan: Duda,Freiberg,Fe-
ra,Prokopów,Skwiercz,Cir-
kowski,Gronowski,Bodza-
k,Kłos,Hoffman (Butow-
ski), Siemaszko.

(APAT) 

Przegrana Orkana w Sławnie 0:3 (0:2)
Po remisie u siebie1:1 z Carusią  Kartuzy w poprzedniej kolejce mecz 
wyjazdowy do Sławna miał być dla ekipy trenera Kotasa spacerkiem. 

Młodzi piłkarze z rocznika 
1993/92r po rundzie jesien-
nej zdobyli 25 pkt w 13 me-
czach, co dało im 5 miejsce 
w tabeli. Przed rozgrywka-
mi nikt nie liczył na zawod-
ników reprezentujących Lu-
zino, a ci pokazali, że potra-
fi ą grać w piłkę. Jest to ich 
debiut w tych rozgrywkach, 
ale mimo to całkiem nieźle 
sobie radzą, co pokazują ich 
wyniki. Mają wielki poten-
cjał i stać ich na wiele wię-
cej niż tylko 5 miejsce. Teraz 
przed piłkarzami przerwa zi-
mowa, w której nie obędzie 
się bez treningów.        (gks)

Po rundzie 
jesiennej

Zawody odbyły się na 
dwóch sąsiadujących ze 
sobą Halach ZS nr 1 oraz 
ZSP. Do turnieju zgłosi-
ły się 23 drużyny, które w 
sportowej rywalizacji oraz 
w duchu fair play walczy-
ły o nagrody ufundowane 
przez MOKSiR. Zwycięz-
cą okazała się drużyna nie 
tylko wielka duchem, lecz 
także i nazwą XXL z kapi-
tanem Danielem Grzenko-

wiczem na czele. W wiel-
kim fi nale XXL nie dało 
żadnych szans drużynie 
CLASSIC”B”; wygrywając 
4-1,natomiast w meczu o 
III miejsce drużyna FAKO 
pokonała 3-0 GWIAZDY 
JANORA. Za najlepszego 
bramkarza uznano Danie-
la Kowalskiego natomiast 
najlepszym piłkarzem zo-
stał Grzegorz Płotka. 

(AJ)

Halówka w Redzie
Na hali ZS nr 1 oraz ZSP w Redzie odbyły się 
Otwarte Mistrzostwa Redy w halowej piłce nożnej. 
Organizatorem zawodów był Miejski Ośrodek 
Kultury Sportu i Rekreacji w Redzie.
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06:00 Kawa czy herbata? 07:50 
Leksykon PRL 08:00 Wiadomości
08:15 Kwadrans po ósmej08:35 
Małgosia i buciki 09:00 Moliki 
książkowe 09:15 ZOO bez tajemnic  
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 - magazyn
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; 
15:14     Mamy MAMY - show
16:05     Moda na sukces - serial
17:00     Teleexpress
17:20     Celownik - magazyn
17:30     Klan - telenowela 
18:00     Jaka to melodia? 
18:30     Plebania - telenowela
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości 
20:20     Rzym - serial, USA
21:20     Powódź - fi lm, USA `98  
 Okoliczni mieszkańcy  
 zostają ewakuowani z 
 powodu groźby powo- 
 dzi.
23:05     Zbrodnia ferpekcyjna 
 - fi lm, Hiszpania `04
00:55     Życie po życiu - serial 
02:30     Notacje - ks. Jerzy Bryła

 
 
 06:00 Złotopolscy 06:55 Telezakupy
07:10 Globert przedstawia niezwykły świat 
natury 07:40 Pomocnik św. Mikołaja 08:00 
Pytanie na śniadanie10:15 M jak miłość 
11:10     Rusz głową - komedia, USA `02
12:45     Wojciech Cejrowski 
 - cykl reportaży
13:15     Dzięki Bogu już piątek! 
 - magazyn
13:50     Róże Gali  2008 - widowisko
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
20:00     Gwiazdy tańczą na lodzie 
 - widowisko rozr.
22:50     Miesiąc miodowy z mamusią  
 - komedia, USA `06; reżyseria:  
 Paul A. Kaufman, scenariusz:  
 Duane Poole, zdjęcia: Harris  
 Done,  muzyka: Douglas J.  
 Cuomo
00:30     Panorama
00:50     Pocztówkowy bandyta 
 - fi lm, Australia `03
 reżyseria: Tony Tilse, scenariusz:  
 Peter Gawler, zdjęcia: Mark  
 Wareham, muzyka: Scott  
 Kingman
02:35     Dzięki Bogu już piątek! 
03:00     Noc Zagadek - teleturniej

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06.00 Muzyczne listy 06.50 TV Market
07.25 Kasa Na Bank 08.25 Beverly Hills 
90210 – serial 09.25 Idiotki nie idą do nieba – 
serial 10.25 mała Czarna 11.25 Idiotki nie idą 
do nieba – serial 12.25 Lalola – serial
13.30     Gram.Tv
14.00     Dziewczyny fortuny 
15.00     Beverly Hills 90210 – serial USA 
16.00     Modne gwiazdy
17.00     Jazda Figurowa – program Michała  
 Figurskiego
18.00     Wielkie Happy Hour – informacyjny  
 program rozrywkowy
19.00     Kłamczuch – program rozrywkowy
20.00     Włatcy Móch – serial animowany
20.30     Selekcja 2008 – survival show
21.05     Geneza – serial sensacyjny 
 Serial „Geneza” opowiada o  
 elitarnej brygadzie madryckiej  
 policji powołanej do przeprowa 
 dzania śledztw w przypadkach  
 ekstremalnie skomplikowanych  
 zbrodni. Kierowana przez Ma-
 teo grupa składa się z inspekto- 
 rów policji, techników i   
 specjalistów medycyny sądowej.  
 Nie ma znaczenia, czy jest to  
 „tradycyjny” motyw taki  
 jak zazdrość lub chciwość czy  
 łańcuch zawiłych zbrodni  z se-
 ryjnymi mordercami i psycho
 patami. Drużyna Mateo zawsze  
 stara się wyjaśnić genezę   
 przestępstwa, żeby zrozumieć,  
 co skłoniło mordercę do popeł 
 nienia zbrodni. 
22.20     Kłamczuch – program rozrywkowy
23.25     Seksowne sąsiadki 
 – fi lm dla dorosłych USA

05:05 Uwaga! 05:25 Telesklep 06:25 Fabryka 
Gry 08:00 Na Wspólnej 08:30 Dzień dobry 
11:00 Republika malolatów - serial 12:05 
Brzydula
12:35     Szymon Majewski Show 
 - pr. rozrywkowy 
13:35     W-11 Wydział Śledczy 
 - serial dokumentalny
14:15     Telesklep
14:45     Detektyw Monk 
 - serial sensacyjny, USA
15:45     Rozmowy w toku - talk show `08
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
20:00     Torque - fi lm akcji, USA `04
 Motocyklista Cary Ford  
 umknął z rodzinnego miasta, 
 zabierając ze sobą kilka  
 motocykli, należących   
 do Henry `ego - bezlitosnego  
 dealera narkotyków i  
 przywódcy gangu  
 motocyklistów Hellions.  
 Ukrywa się przed policją. Po  
 kilku miesiącach powraca do 
 rodzinnego miasta z Tajlandii,  
 by pogodzić się ze swoją  
 dziewczyną Shane i wyjaśnić  
 jej wszystko.
21:50     Nieuchwytny 
 - fi lm sensacyjny, USA `96
23:45     Kuba Wojewódzki - talk show
00:45     Uwaga! - magazyn
01:05     Wrzuć na luz - pr. rozrywkowy
02:05     Telesklep
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05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.715 06:00 Żar 
młodości, odc.59 07:00 TV Market 07:15 
Wielka Wygrana, odc.379 07:55 Dotyk anioła, 
odc.24 08:55 Ranking Gwiazd, odc.19 09:25 
Ranking Gwiazd, odc.20 09:55 Rodzina 
zastępcza, odc.215
10:55     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.108
11:25     Na kocią łapę, odc.23
11:55     Nowe przygody Tequili i Bonettiego,  
 odc.14
13:00     Fabryka gwiazd, odc.42
14:00     Pierwsza miłość, odc.795
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.109
15:15     Świat według Bundych, odc.243
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.1222
16:30     Tylko miłość, odc.50
17:30     Fabryka gwiazd, odc.44
18:00     Pierwsza miłość, odc.796
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Na kocią łapę, odc.24
20:00     Fabryka gwiazd, odc.10
22:00     Studio Lotto
22:05     Egzorcyzmy Emily Rose; USA, 
 2005; r. Scott Derrickson;  
 w. Laura Linney, Campbell  
 Scott, Colm Feore. Doskonały  
 thriller, który niespodziewanie  
 stał się przebojem kinowym.  
 Nastolatka Emily Rose staje  
 się ofi arą ataku demonicznych  
 mocy. Poddana egzorcyzmom  
 umiera...
00:45     Dzień sądu ostatecznego; USA, 

Po kontuzji do gry po-
wróciła Magdalena Lenz i 
dzięki jej kilku udanym ak-
cjom rumianki zdobyły kil-
ka cennych punktów. Mecz 
rozpoczął się po myśli go-
spodyń i objęły one jed-
nopunktowe prowadzenie, 
jednak później set przebie-
gał pod „hasłem: punkt za 

punkt”. 
Do remisu 5:5 wyprowa-
dza rumską ekipę Jowi-
ta Jaroszewicz, jednak ło-
dzianki przejęły inicjatywę 
i zdobyły kolejne 4 punk-
ty z rzędu (5:9). Siatkar-
ki z Łodzi odskoczyły na 
bezpieczny dystans  nie po-
zwoliły rywalkom zbliżyć 

się do dwupunktowej gra-
nicy, systematycznie punk-
towały gospodynie i wy-
grały tego seta 18:25. Kibi-
ce zebrani na hali w Rumi 
w tym momencie myśleli, 
że powtórzy się sytuacja 
z poprzednich nieudanych 
potyczek TPS-u  z Budow-
lanymi Łódź w barażach. 

Jednak gorący, głośny do-
ping rumskich kibiców do-
pomógł podopiecznym tre-
nera Skrobeckiego i w ko-
lejnych trzech setach nasze 
siatkarki zaczęły grać jak z 
nut. Przyjezdne kompletnie 
się pogubiły, a u gospodyń 
prym wiodły Magda Lenz, 
Kasia Zygmuntowicz, Kin-

Lotos PKO BP Gdynia odniósł 9 
zwycięstwo w sezonie i zajmu-
je w tabeli 3 miejsce. Gdynianki 
praktycznie od początku kontro-
lowały przebieg wydarzeń na bo-
isku. W miarę wyrównana była 
jedynie pierwsza kwarta, w której 
oba zespoły grały skutecznie, po-
pełniając jednak sporo błędów w 
defensywie. Ta część meczu za-
kończyła się zwycięstwem wice-
mistrzyń Polski 26:21. W drugiej 
odsłonie Lotos PKO BP sukce-
sywnie powiększał przewagę i na 

dużą przerwę schodził przy pro-
wadzeniu 48:34. Gdynianki, uspo-
kojone wysokim prowadzeniem 
wyszły na trzecią kwartę zdekon-
centrowane. Łodzianki to natych-
miast wykorzystały i po udanych 
akcjach Alicji Perlińskiej i Olgi 
Dubroviny zdobyły 10 punktów 
z rzędu nie tracą żadnego. Do od-
robienia koszykarkom ŁKS-u zo-
stały tylko 4 punkty (44:48), ale 
podopieczne Jacka Winnickiego 
w porę obudziły się z letargu. Nie-
moc strzelecką przerwała Paulina 

Pawlak, kolejną „trójkę” dołożyła 
Marchanka, punkty po ładnej ak-
cji zdobyła Emilija Podrug i festi-
wal strzelecki trwał już do końca 
kwarty. Gdynianki nie pozwoliły 
sobie w tej części gry rzucić już 
żadnych punktów, same zdobyły 
18 „oczek”. Bombardowanie łódz-
kiego kosza trwało jeszcze przez 4 
minuty czwartej kwarty. Ten okres 
gry Lotos PKO BP Gdynia wygrał 
w stosunku 12:3. W efekcie w 34 
minucie było już 79:46 dla gdy-
nianek i trener Winnicki wpuścił 

na parkiet rezerwowe. Już do koń-
ca na parkiecie przebywała ekspe-
rymentalna piątka. Doświadczo-
na Natalia Marchanka dowodzi-
ła armią mniej zaprawionych w 
boju zawodniczek, którą tworzyły 
Oliwia Tomiałowicz, Marta Juj-
ka, Claudia Sosnowska i Elżbieta 
Zawadka. Ostatecznie Lotos PKO 
BP Gdynia pokonał ŁKS Łódź 
89:60. W Łodzi nie zagrała Iva-
na Matovic, która dostała od tre-
nerów wolne, aby zregenerować 
siły przed czwartkowym meczem 

z Ros Casares Walencja. 
ŁKS Siemens Łódź – Lotos PKO 
BP Gdynia 60:89 (21:26, 13:22, 
10:18, 16:23)
ŁKS: Sobczyk 14, Perlińska 13, 
Żytomirska 12, Kenig 11, Dubro-
vina 10, Wlaźlak 0, Kovalenko 0, 
Paixao 0
Lotos PKO BP: Marchanka 17, 
Podrug 14, Leciejewska 12, Currie 
12, Pawlak 9, Snytsina 7, Zawad-
ka 7, Beard 7, Jujka 4, Sosnowska 
0, Tomiałowicz 0. 

Jakub Jakubowski

Wygrana TPS z wiceliderem 

Lotos PKO BP Gdynia gromi ŁKS Łódź
Nie było niespodzianki w Łodzi. Koszykarki Lotosu PKO BP Gdynia pewnie pokonały miejscowy ŁKS 89:60 trafi ając w meczu aż 11 razy za trzy punkty. 
Do zwycięstwa gdynianki poprowadziły Natalia Marchanka, która zdobyła 17 punktów i Emilia Podrug – zdobywczyni 14 punktów.

Siatkarki TPS-u Rumia odniosły spektakularne zwycięstwo z Budowlanymi Łódź 3:1 i w czterech setach (18:25,25:17,25:20,26:24) po zaciętej walce 
pokonały przyjezdne. Ten mecz był swoistym udanym rewanżem za porażki rumskiej drużyny z łodziankami w barażach o I ligę. 

ga Kasprzak, Małgosia Je-
romin i Jowita Jaroszewicz. 
Ofi arne interwencje naszej 
libero Miśi Jagodzińskiej 
powinny być pokazywane 
na fi lmach szkoleniowych 
dla przyszłych adeptek siat-
kówki. Dramaturgię tego 
spotkania zamknął ostat-
ni czwarty set , w którym 
trwała zacięta walka. W 
początkowej fazie tej par-
tii mnożyły się błędy i wi-
dać było zdenerwowanie w 
obydwu ekipach. Gospody-
nie utraciły pierwszy punkt, 
ale po dwóch kolejnych ak-
cjach objęły prowadzenie 
3:2. Po kilku błędach  ru-
mianki utraciły prowadze-
nie, ale przy wyniku 17:17 
gospodynie zaczęły grać z 
niebywałą ambicją. Na wy-
nik 19:18 po skutecznej ak-
cji wyprowadza swoją dru-

żynę Magda Lenz, potem 
dzięki fantastycznemu ata-
kowi Kingi Kasprzak TPS 
prowadził 22:20. Końców-
ka tego meczu była niezwy-
kle emocjonująca, bo na ta-
blicy wyników pojawił się 
wynik 24:24 i wtedy jesz-
cze rezultat spotkania był 
wielką niewiadomą. Licz-
nie zgromadzona publicz-
ność na hali w Rumi zaczę-
ła na stojąco dopingować 
swoją drużynę i przynio-
sło to efekt, bo gospody-
niom dzięki determinacji, 
zaangażowaniu i niebywa-
łej ambicji udało się tego 
seta wygrać 26:24. Cały 
mecz zakończył się wygra-
ną TPS-u 3:1 i teraz nikogo 
już nie musimy się bać, bo-
wiem rumianki impas mają 
już za sobą. 

(APAT)
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06:10 Złotopolscy - telenowela 07:00 
EUROexpress - magazyn 07:10 Telezakupy
07:25 Przystanek praca 07:40 Pomocnik św. 
Mikołaja 08:00 Pytanie na śniadanie 09:00 
Panorama 10:15 M jak miłość - serial  11:10 
Codzienna 2 m. 3 - serial komediowy 11:40 
Rezerwat namiętności - serial 
12:40     Harry i Hendersonowie 
 - serial komediowy
13:05     Syndrom szalonych rodziców 
13:40     Znaki czasu - magazyn
14:05     Everwood - serial obyczajowy 
15:00     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 - Piotr Cyrwus
20:05     Barwy szczęścia - serial obyczajowy
20:35     M jak miłość - serial 
21:30     Kulisy serialu „M jak miłość”
21:40     Tomasz Lis na żywo - talk show
22:40     Kryminalne zagadki Las Vegas 
 - serial sensacyjny
00:25     Czas honoru - felieton
00:30     Panorama
00:50     Ogród Barbarzyńcy - twórczość  
 poetycka Zbigniewa Herberta
01:25    Jonasz Kofta - koncert piosenek
02:15    Noc Zagadek - teleturniej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05.05 Wielkie Happy Hour 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 kome-
diowy 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
  – program Michała Figurskiego. 
21.00     4 Discovery” „Nieznane oblicze T- 
 Rexa – fi lm dokumentalny 2001 
22.05     Galileo
  – program popularno-naukowy 
23.05     Galileo – program popularno- 
 naukowy
00.05     Happy Hour – informacyjny program  
 rozrywkowy
01.05     Zielone kraty – komediodramat  
 USA / Wielka Brytania, 2000;  
 reż.: Joel Hershman; wyst.:  
 Clive Owen, Helen Mirren,  
 Adam Fogerty, Danny Dyer
02.55     Lalola – serial komediowy 
03.40     Wydarzenia, Sport, Pogoda
04.15     Muzyczne listy – magazyn muzyczny

 
 
         
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05:05 Uwaga! 05:25 Telesklep
06:25 Fabryka Gry 08:00 Taniec z gwiazdami 
- kulisy 08:30 Dzień dobry TVN 11:00 
Pascal: po prostu gotuj 11:30 Nigella 
ekspresowo 12:05 Brzydula - serial, Polska
12:35     Taniec z gwiazdami - reality show
14:15     Telesklep
14:45     Detektyw Monk 
 - serial, USA 2004
15:45     Rozmowy w toku 
 - talk show `08 
16:55     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 - serial dokumentalny
17:55     Brzydula
  - serial komediowy
18:25     Detektywi 
 - serial dokumentalny
19:00     Fakty, Sport, Pogoda 
19:50     Uwaga! - mag. reporterów
20:05     Na Wspólnej 
 - serial obyczajowy
20:45     W-11 Wydział Śledczy 
 - serial dokumentalny
21:30     Szymon Majewski Show 
 - pr. rozrywkowy
22:35     Teraz my! - pr. publicystyczny
23:20     Superwizjer - magazyn
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. rozrywkowy
03:10     Telesklep

06:00 Kawa czy herbata? 07:50 
Leksykon PRL 08:00 Wiadomości
08:15 Kwadrans po ósmej 08:35 
Sekretny świat misia Beniamina
09:00 Budzik - pr. dla dzieci 09:30 
Atlantis High - serial komediowy
10:00 Moda na sukces - serial 10:50 
Wielki świat małych odkrywców 
11:05    Jaka to melodia?
12:00    Wiadomości
12:10     Agrobiznes - magazyn
12:20     W kolejce po euro - cykl
12:40     Plebania - telenowela
13:05     Klan - telenowela 
13:30     Palce lizać - serial
14:00     Zwierzęta świata 
 - fi lm dokumentalny
14:30     Errata do biografi i
15:00     Wiadomości, Pogoda
15:15     Jesteś tym co jesz - serial
15:40     Pora na doktora - magazyn
16:05     Moda na sukces - serial
17:00     Teleexpress
17:20     Celownik - magazyn
17:30     Klan - telenowela 
18:00     Jaka to melodia? 
18:30     Plebania - telenowela 
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości 
20:20     Teatr Telewizji Pozory mylą  
 - spektakl teatralny
22:00     Wydział Zabójstw - serial 
22:30     Pozdrowienia z Moskwy 
 - fi lm, `63

06:45 Smaki polskie 07:00 Dzień 
dobry w sobotę 07:30 Rok w 
ogrodzie 08:00 Wiadomości
08:15 Pod prasą 08:35 Hurtownia 
książek 09:00 Ziarno - magazyn
09:30 Siódme niebo - serial 10:20 
Śmiechu warte 10:45 Stawka 
większa niż życie 11:45 Jaka to 
melodia? 12:10 Kuchnia z Okrasą 
12:35 Szkoda gadać - pr. rozryw.
13:00     Wiadomości
13:10     Budzimy do życia - felieton
13:14     Od słów do głów - magazyn
13:40     Ja wam pokażę! 
 - serial obyczajowy 
14:30     Martha i wielbiciele 
 - komedia, `98
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     Włamanie na śniadanie  
 - komedia sensacyjna,  
 USA `01; Przystojniak  
 Joe i hipochondryk  
 Terry uciekają z  
 więzienia. Uciekają z  
 Oregonu do Kaliforni  
 przez cały kraj, po  
 drodze rabując banki.
22:30     Hooligans 
 - dramat, USA `05
00:20     Weekendowy magazyn  
 fi lmowy
00:50     Szaleństwo 
 - horror, USA `88

06:45 Kadra 2012 07:00 Transmisja 
Mszy Święte 08:00 Domisie 08:30 
Klub przyjaciół Myszki Miki 08:55 
Teleranek - magazyn 09:25 Camp 
Rock - komedia 11:00 Hannah 
Montana - serial  11:30 Tydzień
12:00 Anioł Pański 12:15 Między 
ziemią a niebem 
13:00     Wiadomości
13:10     Świry - serial kryminalny 
13:55     Winnetou 
 - serial przygodowy
15:30     BBC w Jedynce 
16:25     Opole 2008 na bis 
16:45     Budzimy do życia - felieton
17:00     Teleexpress 
17:20     300 % normy - teleturniej
18:05     Jaka to melodia?
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości 
20:15     Szminka w wielkim mieście  
 - serial
21:10     Ranczo - serial obyczajowy 
23:15     Wybrzeże moskitów  
 - dramat, USA  
 `86; Allie Fox  
 sfrustrowany tym co  
 się dzieje na świecie, 
 zabiera więc swoją  
 rodzinę do Ameryki  
 Południowej, aby  
 tam rozpocząć życie...
01:15     Nagi lunch 
 - fi lm, Kanada `91
03:15     Zakończenie dnia

05:30 Dla niesłyszących - Słowo na niedzielę
05:35 Dla niesłyszących - Radio Romans06:05 
Złotopolscy - telenowela 07:00 Sto tysięcy 
bocianów - serial 07:30 M jak miłość - serial 
08:25 Barwy szczęścia - serial obyczajowy
09:30 Doktorologia stosowana - 10:00 
Wojciech Cejrowski - cykl reportaży 10:35 
Mrówki - tajna siła natury 11:40 Makłowicz 
w podróży
12:10     Za tym wielbłądem! 
 - komedia, Wielka Brytania `67
14:00     Familiada - teleturniej
14:30     Złotopolscy - telenowela 
15:05     Mini Szansa - Doda
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     Jutro nie umiera nigdy 
 - fi lm sensacyjny, USA `97
22:55     Magazyn Ekstraklasy - Szybka piłka
24:00     EUROexpress 
 - magazyn
00:05     XIII Międzynarodowy Festiwal  
 Konfrontacje Teatralne
00:30     Panorama
01:00     Kraina uśmiechu 
 - operetka, Niemcy `74
02:50     Podejrzane zdjęcia 
 - fi lm, USA `01
04:20     Noc Zagadek - teleturniej

05.50 Montreux Years 2005 - koncert  07.05 
Pierwsze kroki – fi lm familijny Australia 08.35 
Nieposkromiona Australia – serial dok 09.10 
Madeline – komedia familijna USA/Francja  
11.00 Galileo 12.00 Kinomaniak 12.30 
Dekoratornia
13.00     Wielkie Happy Hour – informacyjny  
 program rozrywkowy
14.00     Być jak ona
14.30     PlusLiga Kobiet - Aluprof Bielsko- 
 Biała - Farmutil Piła 
17.00     Kłamczuch –  program rozrywkowy
18.00     Modne gwiazdy
19.00     Galileo – program popularno- 
 naukowy 
20.00     Włatcy Móch – serial animowany
20.30     Policyjna opowieść, cz. 2 – fi lm akcji  
 Hongkong, 1988; reż.: Jackie  
 Chan; wyst.: Jackie Chan, Maggie  
 Cheung, Kwok-Hung Lam, Bill  
 Tung, Benny Lai; Kontynuacja  
 kultowego fi lmu akcji z Jackie  
 Chanem w roli głównej. Kevin  
 (Chan) na własną rękę tropi gang  
 szantażystów, terroryzujących  
 Hong Kong zamachami bombo- 
 wymi. 
22.45     Jazda Figurowa – nowy program  
 Michała Figurskiego. 
23.45     Strategia kłamstw -dramat krym.
 Wielka Brytania, 2003; reż.:  
 David Drury; wyst.: Kemp Ross
01.50     Skrzydła – serial komediowy
02.20     Wydarzenia, Sport, Pogoda 
03.00     Montreux Years 2005 - koncert  

05.55 Lalola 06.55 Dekoratornia 07.25 V Max 
07.55 Gram.Tv 08.25 Beverly Hills 90210 – 
serial  09.25 Pierwsze kroki – fi lm familijny 
11.00 Galileo 12.00 Gram.Tv 12.30 V-max
13.00     VIP – magazyn kulturalny  
13.30     mała Czarna 
 – talk show
14.30     PlusLiga  - AZS UWM Olsztyn 
 - KS Jastrzębski Węgiel S.A
16.55     Kłamczuch 
 –  program rozrywkowy
19.00     Galileo – program 
 popularno-naukowy
23.30     Nowa Generacja 
 – talent show 
00.45     Crash: niebezpieczne pożądanie  
 USA, 1996; reż.: David Cronen 
 berg; wyst.: James Spader,  
 Holly Hunter, Elias Koteas
 Pracownik branży reklam- 
 owej James Ballard i jego  
 żona Catherine prowadzą  
 skomplikowane życie seksualne.  
 Po fatalnym w skutkach  
 wypadku samochodowym, w  
 którym bierze udział także dr  
 Remington, Ballard zostaje 
 wciągnięty w świat, w  
 którym zachodzą związki  
 między niebezpieczeństwem,  
 seksem i śmiercią. 
02.55     Skrzydła – serial komediowy 
03.20     Strategia kłamstw – dramat 
 kryminalny Wielka Brytania,  
 Harry Fielding jest reporterem,  
 który tropi skandale związane  
 z osobami publicznymi. 
05.00     Wydarzenia 
05.35     TV Market

05:30 Wstawaj! Gramy!, odc.716 06:15 
Kapitan Flamingo, odc.12 06:45 Yin! Yang! 
Yo!, odc.11 07:15 Action Man A.T.O.M., odc.7
07:45 Action Man A.T.O.M., odc.8 08:15 
Hugo, odc.178 08:45 Pasjonaci, odc.127
09:15 Ewa gotuje, odc.38 09:45 Uczniowie 
zmieniają świat; USA, 2005; r. Josh Stolberg
11:55     SIĘ KRĘCI, odc.51
12:45     Czarodziejki, odc.122
13:45     Fabryka gwiazd, odc.10
15:45     Trzech facetów z Teksasu; USA,  
 1996; r. Wes Anderson; w. Luke 
 Wilson, Owen Wilson. Komedia 
 kryminalna. Po zwolnieniu  
 ze szpitala psychiatrycznego  
 Anthony (Luke Wilson)  
 dołącza do swojego, równie  
 szalonego kolegi Dignana  
 (Owen Wilson). Dignan  
 zafascynowany osobą  
 swojego byłego szefa,  
 legendarnego (rzekomo)  
 gangstera Mr. Henry (James  
 Caan) postanawia przygotować  
 projekt przestępstwa. 
17:45     AGENTKI, odc.8
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Świat według Kiepskich, odc.300
20:00     Jak oni śpiewają, odc.50
22:00     Studio Lotto
22:05     Łamiąc wszystkie zasady; USA, 2004; 
 r. Daniel Taplitz; Premiera.
00:20     Tożsamość; USA, 2003; r. James  
 Mangold; w. John Cusack
02:00     Ale kasa, odc.103
03:00     Tajemnice losu, odc.48
04:00     Zakazana kamera, odc.233

05:30 Wstawaj! Gramy!, odc.717 06:15 
Szalony Jack, pirat, odc.8 06:45 Miejskie 
szkodniki, odc.21 07:15 Power Rangers, odc.3
07:45 Power Rangers, odc.4 08:15 Jak 
oni śpiewają, odc.50 10:15 Świat według 
Kiepskich, odc.299
10:45     Nacho Libre; USA/Niemcy, 2006; 
 r. Jared Hess; w. Jack Black,  
 Darius Rose, Héctor Jiménez,  
 Moises Arias, Ana de la Reguera  
 Premiera. Doskonała komedia  
 z Jackiem Blackiem w roli  
 głównej. Nacho (Black)   
 wychował się w przyklasztornym 
 sierocińcu w jednej z   
 meksykańskich miejscowości.  
 Teraz pracuje tam jako kucharz.  
 Klasztor znalazł się jednak na  
 skraju bankructwa. 
12:40     Pan domu; USA, 1995; r. James Orr
14:45     I kto tu rządzi, odc.46
15:15     Piotr Bałtroczyk na żywo, odc.8
16:45     Strzał w 10, odc.21
17:45     Rodzina zastępcza, odc.300
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Strefa tajemnic, odc.1
20:00     Skazany na śmierć, odc.56
21:00     CSI: Kryminalne zagadki Miami,  
 odc.123
22:00     Studio Lotto
22:05     Kości, odc.36
23:05     Gdy zjawią się obcy; Australia/Nowa  
 Zelandia/USA, 2001

05:35 Uwaga! 05:55 Telesklep 08:00 Turbo 
Ring 08:30 Dzień dobry TVN 10:55 Pascal: 
po prostu gotuj 11:30 Na Wspólnej  - serial 
obyczajowy
13:20     You can dance - Po prostu tańcz!
15:05     Siłacze - Strongman
16:15     Kosmiczny mecz
  - fi lm rodzinny, USA `96
18:00     Milionerzy - teleturniej
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:45     Uwaga! 
 - mag. reporterów
20:00     Niania - serial komediowy, Polska
20:35     Mam talent - reality show
22:20     Morderstwo doskonałe - thiller,  
 USA `98; Nowojorski  
 milioner w średnim wieku  
 ma piękną żonę. Dziewczyna  
 pracuje jako tłumacz w  
 gmachu ONZ - i ma młodego  
 kochanka. Mąż odkrywa  
 prawdę, postanawia zgładzić  
 wiarołomną. 
00:30     Dziewczyna taka jak inne - fi lm  
 sensacyjny, USA `97. Młoda  
 dziewczyna, Annie Nolan  
 przychodzi na policję zeznawać  
 w sprawie morderstwa ale  
 ucieka przed rozmową.   
 Następnie odwiedza policyjnego 
 psychologa Gayle Bennett  
 i w retrospekcjach opowiada  
 historię, jak zakochała się w 
 policjancie Craig’u Mitchell’u  
 i jak została przez niego   
 uwikłana w morderstwo jego  
 żony. 
02:25     Uwaga! - magazyn
02:45     Telesklep

05:35 Uwaga! 05:55 Telesklep
08:00 Niania 08:30 Dzień dobry TVN 
10:55 Kawa na ławę11:45 Teraz albo nigdy,
12:50     Jaś Fasola: Nadciąga totalny   
 kataklizm - fi lm komedia, `97
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! - mag. reporterów
20:00     Taniec z gwiazdami - reality show
21:45     Teraz albo nigdy - serial obyczajowy
22:45     Taniec z gwiazdami - kulisy
23:15     Seks w wielkim mieście 
 - serial komedia
00:00     Krew bohaterów - fi lm S-F, USA 
 `89. Daleka przyszłość.   
 Ludzie nie pamiętają już nawet  
 wojen. Aktualnie największą 
 rozrywką jest sport polegający  
 na zatknięciu psiej czaszki na  
 palu należącym do drużyny  
 przeciwnej. Gra jest bardzo  
 brutalna, zawodnicy często  
 mają połamane kości a nawet  
 tracą oczy. Pewna ekipa,  
 która dotąd walczyła tylko  
 z amatorskimi zespołami  
 z różnych wiosek postanawia 
 rzucić wyzwanie   
 reprezentantom ligi, z którymi  
 do tej pory nikt nie wygrał...
01:55     Uwaga! - magazyn
02:15     Telesklep

05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.718 06:00 Żar 
młodości, odc.59 07:00 TV Market 07:15 
Wielka Wygrana, odc.380 08:00 Dotyk anioła, 
odc.25 09:00 Miodowe Lata, odc.113 09:55 
Rodzina zastępcza, odc.216
10:55     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.108
11:25     Samo życie, odc.1167
11:55     Nowe przygody Tequili i Bonettiego,  
 odc.14
14:00     Pierwsza miłość, odc.797
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.109
15:15     Świat według Bundych, odc.244
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.1223
16:40     Miodowe Lata, odc.114
17:30     Fabryka gwiazd, odc.46
18:00     Pierwsza miłość, odc.798
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1168
20:00     MEGA HIT - Terminator 3: Bunt  
 maszyn; 2003; r. Jonathan 
 Mostow; w. Arnold   
 Schwarzenegger, David   
 Andrews
22:00     Studio Lotto
22:25     Zlecenie; USA, 2003; r. Kenny Golde;  
 w. Daryl Hannah,
00:20     Fala zbrodni, odc.58
01:10     Rajska plaża

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN
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05:40 Dla niesłyszących - Echa Panoramy;
06:15 Plecak pełen przygód - serial 06:40 
Spróbujmy razem 07:10 Magazyn Ligi 
Mistrzów 07:40 Poezja łączy ludzi 07:50 M 
jak miłość - serial 08:40 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy 09:40 Na dobre i na złe - 
serial 10:40 Nie tylko dla pań 
11:45     Lady Godiva - dramat, USA `55
13:20     Święta wojna - serial komediowy
14:00     Familiada - teleturniej
14:30     Złotopolscy - telenowela 
15:10     Gwiazdy tańczą na lodzie 
17:15     Na wyłączność - wywiad
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:00     Fort Boyard - reality show
20:10     U Pana Boga w ogródku 
 - serial komediowy 
20:55     Kabaretowa sobota w Dwójce
21:55     Król Skorpion - fi lm akcji,   
 Niemcy `02; Heroic fantasy w 
 realiach starożytnego Egiptu.  
 Umięśnieni mężczyźni, skąpo  
 ubrane kobiety i masa efektów  
 specjalnych. Zainspirowana  
 opowieściami o legendarnym  
 władcy Egiptu, historia   
 opowiedziana w fi lmie „Król  
 Skorpion” osadzona jest w  
 pełnych brutalności czasach  
 ciężkich doświadczeń plemion  
 pustynnych jeszcze cztery wieki  
 przed wzniesieniem Wielkiej  
 Piramidy.
23:25     Słowo na niedzielę 
23:35     Rzym - serial, USA 
00:30     Panorama
00:50     Krąg 0 - fi lm sensacyjny, `00
02:35     Hity na czasie 
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Wynik spotkania otworzył 
w 36 minucie meczu Hall-
man, który strzałem z rzutu 
wolnego z 30 metrów poko-
nał bramkarza gospodarzy. 
Po przerwie na listę strzel-
ców wpisał się Tomecki, 
który wykorzystał idealną 
wrzutkę Rompcy w 48 mi-

nucie podnosząc prowadze-
nie na 2:0, następnie gospo-
darzy w końcówce - 81 i 90 
minucie - dobił Rompca. 

Gryfi ci zakonczyli rundę 
jesienną na pozycji lidera 
grupy II klasy B. Wejhe-
rowianie odnieśli 10 zwy-

cięstw, raz zremisowali z 
wiceliderem GKS Luzi-
no. Na koncie wejhero-
wianie mają 31 punktów, 
drugi GKS Luzino 29. Te 
dwie drużyny z pewnością 
będą walczyc między sobą 
o awans wiosną do klasy A. 
Pierwsza drużyna awansu-

je bezpośrednio natomiast 
vice mistrz grać będzie ba-
raż. Trener Bork zapowia-
da, iż wiosna jego druży-
na będzie jeszcze mocniej-
sza niż jesienią, jednak o 
awans trzeba będzie mocno 
walczyć.

Łukasz Kolasa

Zwycięstwo na koniec rundy
Rezerwy Gryfa bardzo dobrze zakończyły swoje rozgrywki w tym roku. W ostatniej 
kolejce rundy jesiennej podopieczni trenera Borka pokonali w wyjazdowym meczu 
zespół Kamionka Sopot 4:0 (1:0). 

Gryfi ci po tym meczu zali-
czyli już ósme zwycięstwo 
z rzędu pokonując druży-
nę przyjezdną 3:0 do prze-
rwy prowadząc 2:0. Dwa 
gole zdobył Łukasz Król 
(18’ i 39’) i ma ich na swo-
im koncie już 15. Trzecia 
bramka padła w 79 minucie 

i był to gol samobójczy po 
dośrodkowaniu Sławomira 
Kiełba. 
Na sobotnim spotkaniu gra-
jącym drużynom towarzy-
szyła po raz kolejny duża 
grupa głośnie śpiewających 
kibiców. Śpiewy te pomo-
gły podopiecznym trenera 

Wojciecha Waśka, którzy 
od pierwszych minut za-
brali się do groźnych ata-
ków. Trzeba przyznać, że 
goście przez pierwsze 45 
minut nie potrafi li wyjść z 
opresji. Nie oddali ani jed-
nego strzału na bramkę Ma-
cieja Szlagi. Nie stworzyli 

pod jego bramką zagroże-
nia. Natomiast gospodarze 
atakowali i te ataki skoń-
czyły się trafi eniem dwóch 
bramek, choć mogłoby być 
ich więcej. Oba te trafi enia 
zaliczył Łukasz Król, któ-
ry świetnie wykorzystał po-
dania od swoich kolegów. 

Osiem zwycięstw

15 kolejka spotkań IV ligi już za nami. Zbliża się końcówka rundy jesiennej. Gryf Orlex 
Wejherowo w sobotnie popołudnie podejmował na Wzgórzu Wolności przy głośnym dopingu 
kibiców szósty zespół IV ligi GTS Kolbudy. 

Pierwszy gol padł w 18 mi-
nucie, a do Króla podawał 
Sławomir Kiełb. Drugie-
go gola kibice obejrzeli w 
39 minucie, wtedy podawał 
Łukasz Kozłowski, a Król 
lekkim lobem pokonał wy-
chodzącego z bramki golki-
pera gości. „Pierwsza poło-
wa była w naszym wykona-
niu naprawdę świetna, cze-
go efektem były dwie strze-
lone bramki przez Łukasza 
króla. W drugiej troszeczkę 
odpuściliśmy i można było 
to zauważyć, ale nic nam 
się nie mogło stać. Mieli-
śmy wszystko pod kontro-
lą. Całościowo jestem bar-
dzo zadowolony z postawy 
całego zespołu. Zdobyli-
śmy ósme zwycięstwo 
z rzędu. Oby tak da-
lej.” Mówił po me-
czu Łukasz Kozłow-
ski W drugiej połowie 
s p o t k a n i a 
nie atakował 
już tylko 
Gryf. Zespół 
z Kolbud chciał 
za wszelką cenę dopro-
wadzić do wyrównania, 
niestety dla nich defen-
sywa żółto – czarnych 
umiejętnie odpierała 
ich ataki nie pozwalając 
na utratę bramki. Gryfi -
ci również stwarzali za-
grożenie pod bramką 

gości. Te ofensywne akcję 
zakończyły się strzeleniem 
jednego gola. Była to bram-
ka samobójcza, po dośrod-
kowaniu w 79 minucie Sła-
womira Kiełba , jeden z za-
wodników Gts – u wpako-
wał piłkę do własnej bram-
ki. Jak się później okazało 
ustalając końcowy wynik 
tego pojedynku. 

Gryf Orlex Wejherowo wy-
stąpił w składzie: M. Szla-
ga – K. Jezierski, J. Przy-
bylski, P. Politowski, W. 
Klemczyk, J. Banaszak (A. 
Wolszlegier 80’), J. Feli-
siak, S. Kiełb, K. Czarnoc-
ki (M. Filipski 60’), Ł. Ko-
złowski (K. Wicki 88’), Ł. 
Król     

Łukasz Nowaczyk

W najbliższą niedzielę decyzją Pomorskiego Związku 
Piłki Nożnej zostanie rozegrana jeszcze jedna kolejka 
spotkań IV ligi – pierwsza z rundy wiosennej. Oznacza to 
jedno, że na Wzgórzu Wolności odbędzie się hit kolejki. 
Trzeci zespół w tabeli Gryf Orlex Wejherowo podejmował 
będzie lidera Chojniczankę Chojnice. Zaznaczyć trzeba, 
że na jesień gryfi ci przegrali w Chojnicach aż 4:0, więc 
podopieczni trenera Wojciecha Waśka na pewno będą 
chcieli się zrewanżować za tamto spotkanie. Początek 
spotkania 23 listopada w niedzielę o godzinie 12.00.

Hit kolejki!
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05:05 Uwaga! 05:25 Telesklep 06:25 Fabryka 
Gry 08:00 Na Wspólnej 08:30 Dzień dobry 
TVN 11:00 Jak dobrze wyglądać nago
12:05     Brzydula - serial komediowy
12:35     Superniania - reality show
13:35     W-11 Wydział Śledczy 
 - serial dokumentalny
14:15     Telesklep
14:45     Detektyw Monk 
 - serial sensacyjny, USA
15:45     Rozmowy w toku - talk show 
16:55     Sąd rodzinny - serial dokumentalny
17:55     Brzydula - serial komediowy
18:25     Detektywi - serial dokumnetalny
19:00     Fakty, Sport, Pogoda 
19:50     Uwaga! - mag. reporterów
20:05     Na Wspólnej - serial obyczajowy
20:45     W-11 Wydział Śledczy 
21:30     Wejście smoka - fi lm akcji, USA  
 `73.Co trzy lata na prywatnej  
 wyspie Hana odbywaja się tur- 
 nieje walk wschodnich. Spo-
 tykaja się tam sławy   
 światowego karate. Rządowej  
 agencji ds . zwalczania prze 
 stępczości udaje się nakłonić  
 do współpracy mistrza kung-fu  
 Lee. 
23:35     Twarzą w twarz 
 - serial sensacyjny
00:35     Multikino - mag. fi lmowy
01:00     Uwaga! - magazyn
01:20     Wrzuć na luz - pr. rozrywkowy
02:20     Telesklep

06:00 Złotopolscy 06:55 Telezakupy
07:10 Globert przedstawia niezwykły świat 
natury 07:40 Pomocnik św. Mikołaja 08:00 
Pytanie na śniadanie09:00 Panorama
10:15 M jak miłość - serial 11:10 Święta wojna 
- serial 11:40 Everwood - serial
12:30     Koło fortuny 
 - teleturniej
13:05     Morskie przygody 
 - serial dokumentalny
14:10     Everwood - serial obyczajowy 
15:00     Dla niesłyszących 
 - Pogoda na piątek 
15:55     Bajki według Kabaretu 
 Moralnego Niepokoju
16:50     Bulionerzy 
 - serial komediowy 
17:45     Puchar UEFA - CSKA Moskwa 
 - Lech Poznań
18:50     Panorama - / w przerwie meczu/
20:05     Barwy szczęścia 
 - serial obyczajowy
20:40     Trzeci Ofi cer - serial sensacyjny
21:40     Dr House 
 - serial obyczajowy
22:30     Czas honoru - felieton
22:35     Warto rozmawiać
23:30     Magazyn kryminalny 997
24:00     Grzechy po polsku
00:30     Panorama
00:50     Czy świat oszalał? 
01:55     Europa da się lubić 
02:45     Noc Zagadek - teleturniej
03:45     Zakończenie dnia

06:00 Kawa czy herbata? 07:50 
Leksykon PRL 08:00 Wiadomości 
08:15 Kwadrans po ósmej 08:35 
Vipo i przyjaciele 09:00 Jedynkowe 
Przedszkole 09:30 Owocowe ludki 
- serial animowany 10:00 Moda na 
sukces - serial 10:50 300 % normy 
- teleturniej 11:25 Celownik - maga-
zyn 11:40 Telezakupy
12:00    Wiadomości
12:10     Agrobiznes - magazyn
12:20     Europa bez miedzy
12:40     Plebania - telenowela 
13:05     Klan - telenowela
13:35     Jaka to melodia? 
14:00     Prawdziwa wyprawa 
 do Arktyki  
14:30     My Wy Oni - magazyn
15:00     Wiadomości, Pogoda
15:15     Pomysł na mieszkanie 
 - cykl dokum.
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
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości
20:20     Terminator - serial, USA
21:10     Londyńczycy - serial 
22:05     Sprawa dla reportera 
22:50     Między złem, a złem - fi lm, 

06:00 Kawa czy herbata? 07:50 
Leksykon PRL 08:00 Wiadomości
08:15 Kwadrans po ósmej 08:35 
Tata Lew - serial animowany 08:45 
Bajki rosyjskie 09:00 Jedynkowe 
Przedszkole 09:30 Legenda Nezha 
- serial anim. 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 - magazyn
12:20     Tak jak w Unii
12:40     Plebania - telenowela 
13:05     Klan - telenowela
13:35     Jaka to melodia?
14:00     Smaki polskie 
 - mag. kulinarny
14:10     Podróżnik - Tahiti, Bounty 
14:30     Szpital odzyskanej nadziei  
 - telenowela
15:00     Wiadomości, Pogoda
15:15     Bądź modna - cykl dokum.
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 
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości
20:25     Siła żywiołu - fi lm 
 fabularny, USA `04
22:00     Wydział Zabójstw 
 - serial kryminalny
22:25     Misja specjalna
  - mag. śledczy
23:00     Najstarsi kierowcy w Anglii  
 - fi lm dokumentalny 

 

06:05 Złotopolscy - telenowela  07:00 Teleza-
kupy 07:20 Z Biblią i rytuałem - reportaż
07:40 Pomocnik św. Mikołaja - serial anim.
08:00 Pytanie na śniadanie 09:05 Panorama
10:15 M jak miłość - serial 11:10 Codzienna 2 
m. 3 -serial komediowy 
11:45      Rezerwat namiętności - serial 
12:45     Harry i Hendersonowie
  - serial komediowy
13:15     Biję więc jestem 
 - fi lm dokumentalny
14:10     Everwood 
 - serial obyczajowy
15:00     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
22:40     Czas honoru
  - felieton
22:50     Liga Mistrzów - skróty
23:35     Czy świat oszalał?
  - fi lm dokumentalny
00:30     Panorama
00:50     Wieża 
 - fi lm obyczajowy, Polska `05
02:30     Noc Zagadek - teleturniej

06:00 Kawa czy herbata? 07:50 Lek-
sykon PRL 08:00 Wiadomości08:15 
Kwadrans po ósmej 08:35 Strażak 
Sam 08:45 Małe zoo Lucy 08:55 
Świnka Peppa 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 11:40 
Telezakupy 12:00 Wiadomości
12:10     Agrobiznes - magazyn
12:20     Laboratorium XXI wieku  
 - magazyn
12:40     Plebania - telenowela
13:05     Klan - telenowela
13:30     Jaka to melodia? 
14:00     Wizje przyszłości - cykl dok
14:30     Raj - magazyn
15:00     Wiadomości, Pogoda
15:15     Ogród z duszą - cykl dok
15:40     Między mamami - magazyn
16:05     Moda na sukces - serial 
17:00     Teleexpress
17:20     Celownik - magazyn
17:30     Klan - telenowela
18:00     Jaka to melodia?
18:30     Plebania - telenowela
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości 
20:20     Sprawy życia i serca 
 - dramat, USA `07
22:00     Wydział Zabójstw - serial
22:25     Bronisław Wildstein  
 przedstawia
23:25     Moskiewska saga - serial 

05:55 Złotopolscy - telenowela 06:50 Teleza-
kupy07:10 Niezłomni - cykl reportaży
07:15 Znaki czasu - magazyn 07:40 Pomocnik 
św. Mikołaja - serial animowany 08:00 Pytanie 
na śniadanie 09:00 Panorama 10:15 M jak mi-
łość - serial 11:10 Święta wojna - serial 11:40 
Everwood - serial obyczajowy
12:30    Koło fortuny
  - teleturniej
13:05     Miłość zaklęta w kamieniu 
 - fi lm dokumentalny
14:10     Everwood - serial obyczajowy 
15:00     Dla niesłyszących - M jak miłość 
16:05     Mini Szansa - Doda 
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
19:35     Wideoteka dorosłego człowieka 
20:05     Barwy szczęścia 
 - serial obyczajowy 
20:30     Liga Mistrzów - Bordeaux - Chelsea 
22:45     Bramy jutra
23:30     Liga Mistrzów - skróty
00:20     Czas honoru - felieton
00:30     Panorama
00:50     W przebraniu mordercy 
 - fi lm, USA `80
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 
13.30     VIP – magazyn kulturalny
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     Krew i wino – thriller kryminalny  
 USA / Wielka Brytania, 1996;  
 reż.: Bob Rafelson; wyst.: Jack 
 Nicholson, Stephen Dorff,  
 Jennifer Lopez, Michael Caine,  
 Harold Perrineau, Judy Davis; 
 Thriller kryminalny w   
 gwiazdorskiej obsadzie. Alex  
 Gates (Jack Nicholson),  
 właściciel fi rmy handlującej  
 winami, żyje w luksusie. Ma  
 atrakcyjną żonę, Suzanne (Judy 
 Davis), i młodą kochankę,  
 Gabrielę (Jennifer Lopez).  
 Firma stoi jednak na skraju  
 bankructwa, a jego małżeństwo  
 się rozpada. 
22.05     Zielone kraty – komediodramat USA  
 / Wielka Brytania, 2000; reż.: Joel  
 Hershman; wyst.: Clive Owen
00.00     Happy hour – informacyjny program  
 rozrywkowy
01.00     mała Czarna – talk show 

04.55 Saint Tropez 05.45 Muzyczne listy 06.55 
TV Market 07.30 Kasa Na Bank 08.30 Beverly 
Hills 90210 – serial 10.30 mała Czarna 11.30 
Idiotki nie idą do nieba – serial 12.30 Happy 
Hour
13.30     Kinomaniak
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     Burzliwa noc – thriller USA, 2004;  
 reż.: Charles Wilkinson; wyst.:  
 Thomas Cavanagh, Melissa Gil- 
 bert, Brian Wimmer, Ritchie  
 Montgomery, Azure Dawn, CiCi  
 Hedgpeth, Marcus Lyle Brown,  
 Veronica Russell; Thriller. 
21.55     Zagadka zbrodni – fi lm sensacyjny  
 Korea Płd., 2003; reż.: Joon-ho  
 Bong; wyst.: Kang-ho Song,  
 Hie-bong Byeon, Jae-ho Song,  
 Roe-ha Kim, Sang-kyung Kim
00.45     Happy Hour – informacyjny program  
 rozrywkowy
01.45     mała Czarna – talk show 
02.45     Burzliwa noc – thriller USA, 2004;  
 reż.: Charles Wilkinson; wyst.:  
 Thomas Cavanagh, Melissa  
 Gilbert, Brian Wimmer, Ritchie  
 Montgomery, Azure Dawn

05.00 V-max 05.20 Dekoratornia 05.45 
Muzyczne listy06.55 TV Market 07.30 Kasa 
Na Bank  08.30 Beverly Hills 90210 – serial    
09.30 Idiotki nie idą do nieba – serial 10.30 
mała Carna 11.30 Idiotki nie idą do nieba – se-
rial 12.30 Happy Hour
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     Ława przysięgłych – thriller  
 USA, 2003; reż.: Gary Fleder;  
 wyst.: John Cusack , Robert 
 Loggia, Gene Hackman,  
 Dustin Hoffman, Rachel Weisz,  
 Bruce Davison;Thriller sądowy  
 oparty jest na motywach  
 bestsellerowej powieści Johna  
 Grishama w gwiazdorskiej  
 obsadzie. Młoda wdowa  
 występuje do sądu przeciwko  
 korporacji zajmującej się  
 produkcją broni, winiąc ją za  
 śmierć męża, który zginął z rąk  
 szaleńca. 
22.35     Kłamczuch –  program rozrywkowy
00.40     mała Czarna – talk show 
02.40     Wydarzenia, Sport, Pogoda
03.15     Muzyczne listy – magazyn muzyczny 

05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.719 06:00 Żar 
młodości, odc.60 07:00 TV Market 07:15 
Wielka Wygrana, odc.381 08:00 Dotyk anioła, 
odc.26 09:00 Miodowe Lata, odc.114 09:55 
Rodzina zastępcza, odc.217
10:55     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.109
11:25     Samo życie, odc.1168
11:55     Nowe przygody Tequili i Bonettiego,  
 odc.15
13:00     *****, odc.46
14:00     Pierwsza miłość, odc.798
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.110
15:15     Świat według Bundych, odc.245
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.1224
16:40     Miodowe Lata, odc.115
17:30     Fabryka gwiazd, odc.47
18:00     Pierwsza miłość, odc.799
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1169
20:00     Liga niezwykłych dżentelmenów;  
 USA/Niemcy/Czechy/Wielka  
 Brytania, 2003; r. Stephen  
 Norrington; w. Sean Connery, 
 Jason Flemyng, Richard  
 Roxburgh, Shane West,  
 Naseeruddin Shah, Przygodo- 
 wy/fantasy w gwiazdorskiej  
 obsadzie. 
22:00     Studio Lotto
22:10     Alfi e; Wielka Brytania / USA, 2004;  
 r. Charles Shyer
00:20     Fala zbrodni, odc.59
01:30     Rajska plaża

05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.720 06:00 Żar 
młodości, odc.61 07:00 TV Market 07:15 
Wielka Wygrana, odc.382 08:00 Dotyk anioła, 
odc.27 09:00 Miodowe Lata, odc.115 09:55 
Rodzina zastępcza, odc.218 10:55 Sabrina - 
nastoletnia czarownica, odc.110
11:25     Samo życie, odc.1169
11:55     Nowe przygody Tequili i Bonettiego,  
 odc.16
13:00     *****, odc.47
14:00     Pierwsza miłość, odc.799
15:15     Świat według Bundych, odc.246
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.1225
16:40     Miodowe Lata, odc.116
17:30     Fabryka gwiazd, odc.48
18:00     Pierwsza miłość, odc.800
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1170
20:00     Świat według Kiepskich, odc.301
20:30     AGENTKI, odc.9
21:30     Skazani na siebie; USA, 2003; r.  
 Bobby Farrelly, Peter Farrelly;  
 w. Matt Damon, Cher, Pat  
 Crawford Brown, Terence  
 Bernie Hines, Wen Yann Shih,  
 Greg Kinnear, Eva Mendes.
22:00     Studio Lotto
00:10     Daleko od noszy, odc.162
00:40     Fala zbrodni, odc.60
01:30     Ale kasa, odc.100
02:30     Zakazana kamera, odc.233

05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.721 06:00 Żar 
młodości, odc.62 07:00 TV Market 07:15 
Wielka Wygrana, odc.383 08:00 Dotyk anioła, 
odc.28 09:00 Miodowe Lata, odc.116 09:55 
Rodzina zastępcza, odc.219
10:55     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.111
11:25     Na kocią łapę, odc.25
11:55     Nowe przygody Tequili i Bonettiego,  
 odc.17
13:00     *****, odc.48
14:00     Pierwsza miłość, odc.800
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.112
15:15     Świat według Bundych, odc.247
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.1226
16:40     Miodowe Lata, odc.117
17:30     Fabryka gwiazd, odc.49
18:00     Pierwsza miłość, odc.801
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Na kocią łapę, odc.26
20:00     Tylko miłość, odc.51
21:00     Piotr Bałtroczyk na żywo, odc.9
22:00     Studio Lotto
22:35     Gotowe na wszystko, odc.79; USA,  
 2007; r. David Grossman 
23:35     Dorota Gawryluk - Konfrontacje,  
 odc.16
00:35     Miasteczko Point Pleasant, odc.8
01:35     Ale kasa, odc.101

05:05 Uwaga! 05:25 Telesklep
06:25 Fabryka Gry 08:00 Na Wspólnej 
08:30 Dzień dobry TVN 11:00 Zostań top 
modelką 
12:05     Brzydula - serial, Polska
12:35     Milionerzy - teleturniej
13:35     W-11 Wydział Śledczy 
 - serial dokumentalny 
14:15     Telesklep
14:45     Detektyw Monk - serial,USA `04
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! - magazyn
20:05     Na Wspólnej 
 - serial obyczajowy
20:45     W-11 Wydział Śledczy - serial  
 dokumentalny
21:30     Twarzą w twarz 
 - serial sensacyjny
22:30     Kuba Wojewódzki - talk show
23:30     Californication - serial kome- 
 diodramat, USA `07; Opo- 
 wieść o pisarzu przeżywa- 
 jącym kryzys twórczy. Hank  
 (David Duchowny) jest  
 autorem bardzo poczytnej  
 książki „Bóg nienawidzi nas  
 wszystkich”, jednak przy  
 tworzeniu kolejnego dzieła bo- 
 hater nie może „sklecić” ani  
 jednego sensownego zdania. 
00:20     Siłacze - Strongman
01:25     Uwaga! - magazyn
01:45     Wrzuć na luz - pr. rozrywkowy
02:45     Telesklep

05:05 Uwaga! 05:25 Telesklep
06:25 Fabryka Gry 08:00 Na Wspólnej - 
serial 08:30 Dzień dobry TVN 11:00 Podróż 
w nieznane - serial
12:05     Brzydula - serial komediwoy
12:35     Milionerzy - teleturniej
13:35     W-11 Wydział Śledczy - serial
14:15     Telesklep
14:45     Detektyw Monk - serial sensacyjny
15:45     Rozmowy w toku - talk show
16:55     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 - serial dokumentalny 
17:55     Brzydula - serial komediowy
18:25     Detektywi - serial dokumentalny
19:00     Fakty, Sport, Pogoda 
19:50     Uwaga! - mag. reporterów
20:05     Na Wspólnej - serial obyczajowy
20:45     W-11 Wydział Śledczy - serial
21:30     You can dance - Po prostu tańcz 
 - reality show
23:15     Blade: Mroczna trójca - fi lm  
 horror, USA `04.Tym razem  
 Blade (Wesley Snipes) staje do 
 walki o ocalenie świata. Chce  
 nim zawładnąć wskrzeszony  
 przez wampiry Dracula,  
 któremu na domiar złego  
 niestraszne jest światło dnia.  
 Wskutek działań wampirów,  
 FBI uznaje Blade’a za groź 
 nego potwora i rusza za nim  
 w pościg.
01:35     Superwizjer - magazyn
02:05     Uwaga! - magazyn
02:25     Wrzuć na luz - pr. rozrywkowy
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