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Nożownik z Rumi
W Rumi na ulicy Św. Józefa, 17-letni Mateusz K. próbował ugodzić nożem 
o cztery lata  młodszego chłopca. Na szczęście zaatakowanemu udało 
się zasłonić ręką. Napastnik uciekł. Przypadkowy świadek zdarzenia 
wezwał policję. Funkcjonariuszom szybko udało się ustalić gdzie ukrył 
się napastnik. Podczas zatrzymania był wobec nich bardzo agresywny. 
Czuć był od niego silną woń alkoholu. Powodem ataku był fakt, że  
chłopak wcześniej „nie tak” na niego spojrzał.  str. 3
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Broń pod łóżkiem 
 
Kryminalni z wejherowskiej komendy zatrzy-
mali 60-letniego mężczyznę, który w domu miał 
pistolet gazowy z nasadką i amunicję do tego.
 
Policjanci Sekcji Kryminalnej wejherowskiej komendy 
zatrzymali mieszkańca powiatu kartuskiego, który nie-
legalnie posiadał broń gazową wraz z nasadką do od-
strzeliwania materiałów pirotechnicznych. 
Policjanci zatrzymali sprawcę w Wejherowie i wraz z 
nim pojechali do niego domu. Na miejscu 60-latek do-
browolnie oddał schowaną pod łóżkiem broń gazową 
wraz z nasadką i 25 nabojami. Broń została zabezpie-
czona. Sprawa zostanie przesłana do Komendy Powia-
towej Policji w Kartuzach. Za nielegalne posiadanie 
broni palnej gazowej grozi kara pozbawiania wolności 
od 6 miesięcy do 8 lat.          (TM) Zarząd Powiatu 

Wejherowskiego
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na

sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Powia-
tu Wejherowskiego, położonej przy ul. Narutowicza w Wejherowie, 
działki nr 254/4 obręb 7 o pow. 923 m2 i nr 345/4 obr. 7 o pow. 112 m2, 
zapisanych w księdze wieczystej KW 13631, prowadzonej przez Sąd 
Rejonowy w Wejherowie. Przez nieruchomość przebiega sieć central-
nego ogrzewania i kable energetyczne.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Wejherowa, zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Wejherowa 
nr kIII/XXXV/379/2001 z dnia 18.12.2001r. (Dz.Urz. Woj. Pom. Nr 
13, poz. 267 z 28.02.2002 r.) nieruchomość położona jest na terenie 
jednostki oznaczonej symbolem T2.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 stycznia 2009 r. o godz. 900 w siedzi-
bie Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, sala Nr 8.

Cena wywoławcza nieruchomości – 240.000,00 zł netto
Minimalne postąpienie - 2.400,00 zł.
Wadium – wnoszone w pieniądzu w wysokości 24.000,00 zł. płat-
ne na konto Starostwa Powiatowego w Wejherowie Kaszubski Bank 
Spółdzielczy Wejherowo 39835000040000500520000090, najpóźniej 
do dnia 9 stycznia 2009 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę 
wpływu środków pieniężnych na rachunek Starostwa Powiatowego w 
Wejherowie.
Wadium powinno być wniesione w taki sposób, aby umożliwiło 
komisji przetargowej stwierdzenie w dniu 12 stycznia 2009 r., że 
wpłata została dokonana w terminie.
Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z po-
twierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami przetargu 
i ich akceptacją.
W przypadku, gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie sta-
wi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym do za-
warcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od za-
warcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi. 
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 
ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Informacji na temat przetargu udziela Starostwo Powiatowe w Wej-
herowie, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Wejherowo, ul. 3 
Maja 4, II piętro, pokój 225, tel. 0-58 572-94-79.

INFORMACJA 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami /tekst jednolity Dz.U.Nr 261 z 2004 r., poz. 2603, 
ze zm./

Starosta Wejherowski
informuje:

że na tablicy ogłoszeń w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, w dniu 24.11.2008 
r. wywieszono na okres 21 dni, wykaz nr VIII/2008, dotyczący 
nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych:
1 .położonej w Rumi przy ul. Grunwaldzkiej, oznaczonej ewidencyjnie 
jako działka     nr 170 o powierzchni 780 m2, obręb 1, 
2. położonej w Wejherowie przy ul. Przemysłowej, oznaczonej 
ewidencyjnie jako działki nr 18/62 o powierzchni 1.597 m2, obręb 6,  

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 24.11.2008 r. do dnia 
15.12.2008 r.

Piątek 28.11.2008 r.
17.00 rozstrzygnięcie konkursu literackiego im. M. Stry-
jewskiego - Lębork, aula LO
19.00 spektakl "Kocham, więc jestem" - WCK
19.00 spektakl "Niebezpieczne związki" - Gdynia, Teatr 
Miejski
Sobota 29.11.2008 r.
17.00 koncert "Usta milczą, dusza śpiewa" - Rumia, MDK
19.00 fi lm "Niebo nad Paryżem" - WCK
19.00 spektakl "Kontrabasista" - Gdynia, Teatr Miejski
Niedziela 30.11.2008 r.
15.30 spektakl "Metamorfozy" - Rumia, DK Janowo
19.00 spektakl "Kontrabasista" - Gdynia, Teatr Miejski
Poniedziałek 1.12.2008 r.
19.00  koncert na rzecz niepełnosprawnych - Gdynia, Teatr 
Miejski
Czwartek 4.12.2008 r.
11.00 spektakl "Czarnoksiężnik z Krainy Oz" - Gdynia, 
Teatr Miejski
Piątek 5.12.2008 r.
11.00 spektakl "Czarnoksiężnik z Krainy Oz" - Gdynia, 
Teatr Miejski
12.00 konferencja herbertowska - WCK
16.00 impreza mikołajkowa - Pl. J. Wejhera
19.00 spektakl "Dzień świra" - Gdynia, Teatr Miejski

Najprawdopodobniej przy-
czyną wypadku było nie-
zachowanie odpowiedniej 
odległości pomiędzy po-
jazdami do panujących wa-
runków atmosferycznych
Do wypadku doszło na ron-
dzie w okolicach dwor-
ca PKP. 25-letni kierow-
ca Mazdy z Rumi jadąc 
ul. Grunwaldzką z kierun-
ku Wejherowa chciał skrę-
cić w ul. Dąbrowskiego i 
wjechał w tył jadącej przed 
nim Skody Octavii,  którą 
kierował 35-letni mieszka-
niec Gdyni. Popchnięta w 
wyniku uderzenia Skoda 
uderzyła w tył Łady 1500, 
kierowanej przez 29-letnie-
go rumianina. W wypadku 
ucierpiała 30-letnia miesz-
kanka wejherowa, która z 
podejrzeniem urazu kręgo-
słupa została przewieziona 
do szpitala. Wejherowska 
policja apeluje za pośred-
nictwem Expressu do kie-
rowców aby na jezdniach, 

drogach zachowali szcze-
gólną ostrożność. Prędkość 
pojazdu powinna być dosto-
sowana nie tylko do przepi-
sów ruchu drogowego, ale 
również do warunków pa-
nujących na drogachKie-
rowcy muszą zmagać się na 
drogach ze śniegiem oraz 
śliską nawierzchnią, dlate-
go powinni zwolnić na tyle, 
aby bezpiecznie i bezwy-
padkowo dojechać do celu. 
Również piesi powinni za-
chować szczególną rozwa-
gę podczas przechodzenia 
przez jezdnię, zatrzymać 
się przed wejściem na dro-
gę, rozejrzeć się, a dopiero 
upewniwszy się że jest ona 
dla nas bezpieczna, spokoj-
nie przejść na drugą stronę. 
Pamiętajmy, że nie wszy-
scy kierowcy zdążyli zmie-
nić opon na zimowe, dlate-
go też warto się upewnić, że 
samochody się zatrzymały 
nim przejdziemy przez jed-
nię.                             (ajg)

Karambol w Rumi
W poniedziałek rano w Rumi doszło do karambolu 
drogowego, w którym uczestniczyły 3 samochody 
osobowe. Pasażerka jednego z nich doznała urazu 
kręgosłupa i została przewieziona do szpitala. 
Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia. 
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„ Dwóch 
policjantów 

miało problem 
najpierw by 
go zatrzymać, 
a potem po 
przewiezieniu, 
osadzić w celi 
policyjnego 
aresztu.”

W tym dniu miał je właśnie 
opuścić. Spakował swoje 
rzeczy i wyszedł. Czynno-
ści przyglądał się 13-latek, 
którym przyszedł do swego 
kolegi  - młodszego z sy-
nów gospodarzy. Po chwili 
i on wyszedł z mieszkania 
by wrócić do swego domu. 
Idąc ulicą w pewnym mo-
mencie usłyszał, że ktoś za 
nim biegnie. Odwrócił się 
i zobaczył dobiegającego 
Matusza K. Z przerażenie 
zauważył, że w ręku trzy-
ma nóż. W ostatniej chwili 
udało mu się zasłonić przed 
ciosem ręką i ostrze zraniło 
go jedynie w palec. Na uli-

cy pojawił się przypadko-
wy przechodzień i to wy-
straszyło napastnika, który 
uciekł. Świadek zdarzenia 
z telefonu komórkowego 

wezwał policję. Przybyli na 
miejsce policjanci szybko 
ustalili kim jest napastnik. 
Poszukiwania postanowili 
rozpocząć od miejsca jego 
zamieszkania. Jak się oka-
zało był to słuszny wybór. 
Młodego nożownik zatrzy-
mano w chwili, gdy wcho-
dził do swego mieszkania. 
- Podczas zatrzymania był 
bardzo agresywny – mówi 
mł. asp. Anetta Potrykus, 
rzecznik wejherowskiej 
policji. - Dwóch policjan-
tów miało problem naj-
pierw by go zatrzymać a 
potem po przewiezieniu 
osadzić w celi policyjnego 

aresztu. Czuć było od nie-
go silną woń alkoholu. Po 
przeprowadzeniu czynno-
ści zwolniony do domu. Za 
przestępstwo z art. 157. kk 
(uszkodzenie ciała) grozi 
mu kara od 3 miesięcy do 5 
lat pozbawienia wolności. 
Jak dowiedział się Express 
Mateusz K. jest  dobrze 
znany rumskiej policji i 
ma już niemałą kartotekę, 
m. in. rozboje, wymusze-
nia i kradzieże. Ponieważ 
ma ukończone 17. lat zgod-
nie z prawem za swój czyn 
będzie odpowiadał jako do-
rosły.

(ANGO)

Nożownik z Rumi
Do zdarzenia doszło w niedzielę wieczorem na ul. Św. Józefa w dzielnicy 
Szmelta. Wszystko zaczęło się w mieszkaniu, w którym prawdopodobnie od 
jakiegoś czasu przebywał siedemnastolatek.

Mateusz K. w policyjnej izbie zatrzymań.

- Czyszczenie magistra-
li to jedno z wielu przed-
sięwzięć jakie zaplanowa-
liśmy na ten rok – mówi 
Wiesław Kujawski, dyrek-
tor ds. Eksploatacji PEWiK 
Gdynia. - Rura o prze-
kroju 800 mm czyszczo-
na jest metodą mechanicz-
ną poprzez przetłoczenie 
korków poliurietanowych, 
które usuwają z magistrali 
wszystkie nagromadzone 
w czasie ponad trzydzie-
stoletniej eksploatacji osa-
dy żelaza i manganu
Czyszczony odcinek sieci 
przebiega od Stacji Uzdat-

niania Wody – „Reda” w 
Mostowych Błotach w gmi-
nie Puck do Rumi u zbiegu 
ulic  Żwirki i Wigury r. Bo-
lesława Chrobrego  Wy-

spiańskiego i Kosynierów 
W związku z pracami w 
dzielnicach Janowo, Śród-
mieście, Szmelta i Bia-
ła Rzeka w Rumi, nastą-
piły zakłócenia w dosta-
wie wody. Uciążliwości 
te gdyński PEWiK starał 
się złagodzić dostarcza-
jąc mieszkańcom wodę 
beczkowozami. Jakiś czas 
po zakończonych pracach 
mogą wystąpić przebarwie-
nia wody.
Za wszystkie niedogod-
ności PEWIK GDYNIA 
przeprasza swoich od-
biorców.              (ANGO)

Czyszczenie wielkiej rury
Czyszczenie głównej magistrali wodociągowej zasilającej oddany niedawno po 
modernizacji system ujęcia wody „Reda” było przyczyną zakłóceń dostaw wody 
w kilku rumskich dzielnicach. W rejony te zostały skierowane beczkowozy. To 
pierwsza taka operacja od wybudowania magistrali w 1974 roku. „Gdyński 

PEWiK 
starał się 
złagodzić te 
uciążliwości 
dostarczając 
mieszkańcom 
beczkowozami
wodę.”

Od 6 do 8 grudnia br. w auli 
Zespołu Szkół nr 1 przy ul. 
Łąkowej, będzie można 
obejrzeć malarstwo, haft, 
tkaninę artystyczną, rzeźbę, 
fotografi ę, biżuterię i rysu-
nek. Celem wystawy będzie 
zaprezentowanie mieszkań-
com miasta i powiatu wej-
herowskiego możliwości i 
warunków rozwoju zainte-
resowań artystycznych do-
rosłych, młodzieży i dzie-
ci, pod

kierunkiem stowarzyszenia. 
Członkowie chcą również 
tą drogą zapoznać wszyst-
kich zwiedzających ze spo-
sobem wydatkowania pie-
niędzy, przeznaczanych na 
rozwój kultury w powiecie.
Przypomnijmy, że stowa-
rzyszenie Kunszt w Redzie 
rozpoczęło swoją działal-
ność w styczniu 2005 roku. 
Skupia ponad 30 artystów 
profesjonalnych i amator-
skich.                        (DD)

Wystawa sztuki 
i rękodzieła
Stowarzyszenie Kunszt z Redy organizuje werni-
saż wystawy warsztatów sztuki i rękodzieła arty-
stycznego.
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INFORMACJE ZE STAROSTWA POWIATOWEGO

W WEJHEROWIE

www.powiat.wejherowo.pl

Starostwo Powiatowe
w Wejherowie
ul. 3 Maja 4

84-200 Wejherowo

WYDZIAŁY I KONTAKT:

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydział Edukacji:
tel. 0-58 572-94-29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Starostwa Powiatowego w Wejherowie pod adresem:

www.bip.powiat.wejherowo.pl 
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Powiat- prócz innych zadań na-
łożonych na ten szczebel admini-
stracji przez ustawodawcę- inwe-
stuje przede wszystkim w trzech 
dziedzinach: oświata, drogi i 
bezpieczeństwo. Olbrzymie środ-
ki fi nansowe zostały przeznaczo-
ne na bieżące remonty szkół. W 
dziedzinie bezpieczeństwa do-
fi nansowano wejherowski szpi-

tal, policję, straż pożarną. Przy 
współudziale gmin samorząd po-
wiatowy modernizował drogi ka-
tegorii powiatowej w swoich gmi-
nach. W ciągu ostatnich dwóch 
lat ogromnym sukcesem powiatu 
wejherowskiego była realizacja 
projektów dofi nansowywanych z 
tzw. Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospo-

darczego. W ramach projektu wy-
budowano 10  ogólnodostępnych 
stref sportowych z 38 obiektami 
sportowymi (czym wejherowskie 
Starostwo wyprzedziło nawet 
popularnego obecnie „Orlika”). 
Powiat systematycznie apliko-
wał również o środki z funduszy 
Unii Europejskiej. O projekcie 
związanym z budową boisk spor-

towych (z Mechanizmu Finanso-
wego EOG) pisaliśmy ostatnio. 
Dziś przedstawiamy informację 
o pozyskanych środkach unijnych 
(jak również zakończonych inwe-
stycjach dofi nansowanych przez 
Unię Europejską) w ostatnich 
dwóch latach bieżącej kadencji 
samorządu powiatu wejherow-
skiego.                     Jacek Gafka

PÓŁMETEK KADENCJI
W ubiegłym tygodniu minął półmetek bieżącej kadencji samorządów. Na pierwszej sesji Rady Powiatu Wejherowskiego ka-
dencji 2006-2010 wybrano nowe władze szczebla powiatowego- Zarząd Powiatu (w składzie: Józef Reszke, Grzegorz Gaszta, 
Dariusz Kuczmarski, Wacław Seweryn za Andrzeja Stenkę i Stanisław Wicki) oraz Prezydium Rady (Wiesław Szczygieł- Prze-
wodniczący, Stefan Mazur, Stanisława Bujanowicz- Wiceprzewodniczący). Ukonstytuowało się również siedem merytorycz-
nych Komisji Rady Powiatu Wejherowskiego trzeciej kadencji. 

Informacja o pozyskanych 
środkach unijnych w okresie 
listopad 2006 - listopad 2008

1. Projekt nr Z/2.22/II/3.5.1/024/04 
pt. „Centrum Aktywizacji Spor-
tu i Promocji Zdrowia w Powiecie 
Wejherowskim- I Etap- Budowa 
Hali Sportowej”
Wartość inwestycji: 5 037 377,48 
PLN
Dofi nansowanie z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Zintegrowanego Progra-
mu Operacyjnego Rozwoju Regio-
nalnego: 2 786 096,28 PLN
Umowa w trakcie podpisywania. 
Projekt z listy rezerwowej.
2. Projekt nr WND-POKL.07.02.01- 
22-043/08 pt. „Rozwój Partner-
stwa na Rzecz Zatrudnienia i 
Spójności Społecznej w Powie-
cie Wejherowskim” Projekt w ra-
mach Programu Operacyjnego Ka-
pitał Ludzki
Wartość projektu: 100 000 PLN
Dofi nansowanie z Europejskie-
go Funduszu Społecznego: 85 000 
PLN
Dofi nansowanie z budżetu pań-
stwa:
15 000 PLN
3. Wniosek o dofi nansowanie pro-
jektu  BOLSZEWO przyjęty w 
konkursie nr 8.1._1– w trakcie 
rozpatrywania 
Projekt złożony w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
dla Województwa Pomorskiego na 
lata 2007-2013

Projekty, których zakończenie 
nastąpiło w okresie

listopad 2006- listopad 2008:
Inwestycje współfi nansowane przez 
Unię Europejską z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Zintegrowanego Progra-

mu Operacyjnego Rozwoju Regio-
nalnego:
1. Zakończenie projektu: 
styczeń 2008
Projekt nr Z/2.22/I/1.5/022/04 pt. 
„E-powiat - rozwój elektronicz-
nych usług publicznych na terenie 
powiatu wejherowskiego”, umo-
wa nr: Z/2.22/I/1.5/022/04/U/2/05 z 
dnia 18.01.2005 r., 
wartość projektu: 2 745 003,66 
PLN, dofi nansowanie z EFRR: 
2 058 752,74 PLN
Opis: Projekt obejmował rozbudo-
wę i modernizację Lokalnych Sieci 
Komputerowych Jednostek Samo-
rządu Terytorialnego (LAN JST), 
budowę Systemu Archiwizacji Da-
nych, budowę powiatowej sieci Pu-
blicznych Punktów Dostępu do In-
ternetu (Infomaty), wdrożenie bez-
piecznego podpisu elektronicz-
nego, uruchomienie i wdrożenie 
transakcyjnego portalu „e-powiat”, 
zakup i wdrożenie elektronicznego 
obiegu dokumentów i zarządzania 
informacją „e-obieg” oraz zakup 
niezbędnego sprzętu informatycz-
nego, w tym serwery i sprzęt kom-
puterowy.
2. Zakończenie projektu: 
sierpień 2008
Projekt nr Z/2.22/I/1.5/325/05  pt. 
„Zintegrowany system teleinfor-
matyczny wspomagania działań 
ratowniczych w powiecie wejhe-
rowskim”, umowa o dofi nansowa-
nie nr: Z/2.22/I/1.5/325/05/U/9/05 
z dnia 30.09.2005 r., 
wartość projektu: 2 592 706,66 
PLN, dofi nansowanie z EFRR: 
1 941 530,21 PLN
Opis: Przedmiotem projektu była 
budowa ponadlokalnego zintegro-
wanego systemu teleinformatycz-
nego (ZST) do wspomagania obsłu-

gi działań ratowniczych z wykorzy-
staniem baz danych kartografi cz-
nych (GIS), e-obiegu dokumentów 
oraz wprowadzaniem jednolitego 
numeru ratunkowego 112 na terenie 
powiatu wejherowskiego.
System jest użytkowany w 10 loka-
lizacjach: Centrum Powiadamiania 
Ratunkowego w Wejherowie (po-
wiat + miasto i gmina Wejherowo), 
w Gminnych Centrach Reagowania 
we wszystkich pozostałych gmi-
nach powiatu wejherowskiego (8 
gmin) oraz w Starostwie Powiato-
wym w Wejherowie.
Zakupione wyposażenie w ramach 
projektu:
56  zestawów GPS z terminalami 
statutów
12  serwerów telekomunikacyjnych
55 zestawów telefonicznych
8    rejestratorów rozmów radio-
wych i telefonicznych
19  radiotelefonów z osprzętem
6 cyfrowych systemów zdalnego 
sterowania radiotelefonami  
26 kamer monitoringu z 1 zesta-
wem do nagrywania obrazu
10 stacji obiektowych selektywne-
go alarmowania
10 zestawów syren do alarmowania 
ludności
Stacja wywoławcza pagerów
Terminale informacyjne statutów 
centrum dyspozytorskie – gminy – 
pojazdy ratownicze
Urządzenia sieci LAN: 12 routerów 
i switchów, 215 punktów LAN
12 serwerów, 40 zestawów kompu-
terowych z oprzyrządowaniem
system archiwizacji i backupu
12 rzutników komputerowych
11 zestawów zasilania awaryjnego 
– agregat + UPS
Wdrożone oprogramowanie:
System GIS – Systemu Informacji 

Przestrzennej w oparciu o środowi-
sko ESRI i bazę danych MSSQL 
Specjalizowane aplikacje dla wspo-
magania zarządzania kryzysowego: 
Analiza skutków wycieku, symula-
cji rozprzestrzeniania się zagrożeń 
pożarowych, powodziowych, trasa 
dojazdu
Aplikacja WEB do ewidencjono-
wania i analiz baz danych i środ-
ków tzw. HNS
Modernizacja programu dyspozy-
torskiego SWD-ST w PSP Wejhe-
rowo
3. Inne:
1. „Rewitalizacja zabytków i pro-
mocja transgranicznych szlaków 
turystyki kulturowej obszaru po-
łudniowego Bałtyku” (CROSS-
BALT nr projektu 2005/145)
Projekt współfi nansowany z fun-
duszy Unii Europejskiej w ra-
mach Programu Sąsiedztwa Litwa, 
Polska, Obwód Kaliningradzki Fe-
deracji Rosyjskiej INTERREG 
IIIA
Benefi cjent: Pomorska Regionalna 
Organizacja Turystyczna
Partner: Powiat Wejherowski
Zakończenie realizacji: marzec 
2008
Wartość części projektu realizowa-
nej przez Powiat: 80 677,41 PLN
Dofi nansowanie: 60 500 PLN
W ramach projektu zakupiono lap-
top i infokiosk  oraz wykonano 3 
tablice informacyjne, mapę (10 000 
szt.), przewodnik (2 000 szt.) oraz 
stronę internetową dotyczącą dzie-
dzictwa kulturowego. Ponad to  w 
ramach projektu odbyły się wyjaz-
dy - krajowe- na terenie Kaszub 
Północnych oraz wspólne spotkania 
partnerów w Gdańsku – kwiecień 
2007 oraz w Silute – sierpień 2007, 
marzec 2008.                            (SP)
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Jednak fenomenem nie jest 
jeszcze to, że Japończyk in-
teresuje się językiem pol-
skim, znacznie ciekawsze 
jest to, że profesor Motoki 
Nomachi jest zafascynowa-
ny językiem kaszubskim. 
Stąd też wizyta w wejhe-
rowskim muzeum. Jako 
slawista studiował m.in. ję-
zyk rosyjski w Japonii oraz 
serbski w Belgradzie. - Do-
piero tam dowiedziałem się, 
że kaszubski nie jest dialek-
tem, jak wcześniej myśla-
łem, ale językiem – mówi 
Motoki Nomachi. Do Pol-
ski po raz pierwszy przy-
jechał 10 lat temu. W tym 
czasie był lektorem na Uni-
wersytecie Warszawskim. 
Tam miał swój pierwszy 

kontakt z tekstami kaszub-
skimi na wykładach profe-
sora Janusza Siatkowskie-
go. Do Wejherowa trafi ł po-
przez znajomość z Bogu-
sławą Labudą. Radzi sobie 
z tekstami pisanymi, jednak 
kaszubska wymowa cią-
gle sprawia mu trochę kło-
potów, co przy jego zdol-
nościach lingwistycznych 
na pewno jest tylko kwe-
stią czasu. Uczestniczący w 
spotkaniu Tomasz Fopke, 
naczelnik Wydziału Kul-
tury i Spraw Społecznych 
Starostwa Powiatowego w 
Wejherowie i jednocześnie 
osoba, której leży na sercu 
dobro języka kaszubskiego, 
wyraził zadowolenie, że na-
sza kultura znajduje zainte-

resowanie także w tak odle-
głym i kulturalnie odmien-
nym kraju, jakim jest Japo-
nia. Wychodząc także na-
przeciw oczekiwaniom go-
ścia, przedstawił aktualną 
sytuację języka kaszubskie-
go w kulturze regionu. Poza 
tym, że język kaszubski ak-
tualnie przeżywa swój re-
nesans, jest kilka drobia-
zgów,  na które warto zwró-
cić uwagę. - W języku ka-
szubskim brakuje np. słow-
nictwa sportowego, którego 
mogliby używać komen-
tatorzy np. w kaszubskiej 
rozgłośni radiowej – mówi 
Tomasz Fopke. Teorety-
cy, czyli profesorowie oraz 
praktycy, czyli osoby na co 
dzień posługujące się ję-

Kaszubski z Japonii
Motoki Nomachi to niezwykły człowiek. Co zwyczajne u takich osób, bardzo 
skromny – zwłaszcza, kiedy świetną polszczyzną wyjaśnia, że polski zna 
słabo. Wszyscy obecni podczas spotkania z nim, które odbyło się w Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, stwierdzili 
zgodnie, że profesor Nomachi zna język polski lepiej niż niejeden Polak. 
Jak sam mówi, interesują go głównie różnice gramatyczne.

zykiem kaszubskim stara-
ją się wychodzić naprze-
ciw tym oczekiwaniom po-
przez wspólne konsultacje. 
Kolejny wyzwaniem bę-
dzie zaadaptowanie języka 
kaszubskiego na potrzeby 
urzędowe, czyli akty praw-
ne, wnioski itd. Motoki No-
machi jest już autorem kil-

ku prac poświęconych języ-
kowi kaszubskiemu, dlate-
go jego obecność w Polsce 
jest okazją dla naszych lin-
gwistów do poznania cieka-
wego partnera do dyskusji. 
Zwłaszcza, że profesor No-
machi ma za sobą studia nie 
tylko języka polskiego ale 
i rosyjskiego, które pocho-

dzą z tej samej wspólnoty 
językowej. 
Do ciekawostek należy za-
liczyć to, że w styczniu w 
Tokio odbędzie się spotka-
nie poświęcone regionali-
zmom, na którym Motoki 
Nomachi wygłosi referat o 
Aleksandrze Labudzie.

Łukasz Bieszke

Spektakle profi laktyczne 
odbyły się w klasach gim-
nazjalnych, jak również w 
szkołach podstawowych 
w klasach od IV do VI.
Zaprezentował je Teatr Pro-
fi laktyczny im. Marka Ko-

tańskiego z Krakowa, któ-
ry swoją aktywność na 
polu profi laktyki pierwszo-
rzędowej, promocji zdro-
wego stylu życia, jasnego 
opowiadania się po stronie 
świata wolnego od wszel-

Aktorzy pomagają dzieciom
W związku z nasilającymi się zjawiskami patologicznymi, uczniowie z Redy 
obejrzeli teatralne przedstawienia profi laktyczne w ramach gminnego programu 
przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii. 
kich używek i przemocy, 
realizuje dzięki uwzględ-
nianiu go w Gminnych Pro-
gramach Profi laktyki i Roz-
wiązywania Problemów 
Alkoholowych w całej Pol-
sce.
- Prowadzimy profi laktycz-
ną działalność informacyj-
ną, edukacyjną oraz szko-
leniową w zakresie rozwią-
zywania problemów alko-
holowych, narkomanii oraz 
przemocy, adresowaną do 
dzieci, młodzieży, rodziców 
i nauczycieli – mówi aktor-
ka Alicja Rapasiewicz. – 
Poprzez teatr pokazujemy 

perspektywę zdrowego sty-
lu życia, bez palenia papie-
rosów, picia alkoholu oraz 
zażywania innych substan-
cji uzależniających.
Uczniowie obejrzeli dwa 
programy profi laktyczno-
wychowawcze. Spektakl 
„Pomóż mi...” o alkoho-
lu, narkotykach i przemocy 
skierowany był do gimna-
zjalistów. Natomiast „Dzień 
wagarowicza” o przemocy 
rówieśniczej i alkoholu do 
dzieci klas IV- VI. Główne 
treści spektaklu osnute były 
wokół problemu coraz bar-
dziej popularnej, a jedno-

cześnie zgubnej mody, jaką 
jest picie piwa i palenie pa-
pierosów przez dzieci, ze-
stawione z przemocą i agre-

sją. Program opowiadał też 
o dawnym świecie wartości 
dzieci. 

- Podczas przeżywania swo-
ich perypetii na scenie boha-
terowie spektaklu posługują 
się młodzieżowym językiem 
aby był bardziej zrozumia-
ły – dodaje reżyser Tomasz 
Kowalski. –Miłość do ró-
wieśnika, choć niebezpieczna 
i trudna jest pełna ofi arności 
i chęci pomocy.
Prelekcję wygłosili peda-
gog Artur Kaczmarek oraz 
policjant Jerzy Salasa. W 
rolę Pawła i Jacka wcielił 
się Tomasz Combrzyński a 
Olkę i Agnieszkę zagrała 
Alicja Rapasiewicz.   

(DD)

„Bohatero-
wie spekta-

klu posługują się 
młodzieżowym 
językiem aby 
był bardziej zro-
zumiały. ”
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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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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

W zasadzie w swoim wystąpie-
niu J. Kaczyński nie powiedział 
niczego nowego. Powtórzył to, 
co mówi od chwili, gdy Platfor-
ma Obywatelska z PSL utworzy-
ły rząd. To mianowicie, że rządy 
tej koalicji to jedno wielkie nie-
szczęście dla Polski. Kaczyński w 
dokonaniach rządu Tuska nie wi-
dzi żadnych pozytywów. Odwrot-
nie, wszystko co ten rząd robi jest 
„złe”, „haniebne”, „antynarodo-
we”, „antypaństwowe”. Dotyczy 
to dosłownie wszystkich dzie-
dzin naszego życia, zaczynając 
od edukacji, służby zdrowia,  go-
spodarki,  na polityce zagranicz-
nej kończąc. Na tym mógłbym 
ten temat zakończyć,  gdyby nie 
to, że jednym z koronnych argu-
mentów Kaczyńskiego na psucie 
przez obecny rząd naszej polityki 
zagranicznej jest nominacja prof. 
Bartoszewskiego na  ministra w 
Kancelarii Premiera. Kaczyński 
nie od dziś zarzuca Bartoszew-
skiemu, że ten, jeszcze jako mi-
nister spraw zagranicznych, pro-
wadził politykę uległości wobec 
możnych tego świata („politykę 
brzydkiej panny bez posagu”), a 
szczególnie wobec Niemiec i Ro-

sji. Zarzuca mu także osobiste za-
angażowanie w projekt budowy 
w Gdańsku Muzeum  II Wojny 
Światowej (ma to być nasza od-
powiedź na przesądzone  już zda-
je się Centrum przeciwko Wypę-
dzeniom w Berlinie). 
Ripostował celnie Tusk – „Nie 
ma pan prawa mówić o Włady-
sławie Bartoszewskim czy o in-
nych ludziach, którzy angażują 
się w ten projekt od strony poli-
tycznej czy merytorycznej (…), że 
chcą działać  przeciwko polskiej 
pamięci i polskiej historii, bo jest 
akurat odwrotnie. Nikt nie dał 
panu monopolu na patriotyzm i 
prawdę. Nie wiem, skąd u pana 
taka zaciekłość wobec (tej) nie-
zwykle szlachetnej postaci.  No 
właśnie skąd? Pytany o komen-
tarz do słów Kaczyńskiego prof. 
Bartoszewski odpowiedział w 
swoim stylu, tj. dowcipnie i ze 
szczyptą ironii – „przyjmuję do 
wiadomości, że nie uważa on (J. 
Kaczyński) mnie za polskiego 
patriotę, wstrzymam się jednak 
od powiedzenia, za kogo ja jego 
uważam” .
Odnotuje jeszcze tylko, że w 
omawianym przeze mnie wystą-

Jak mówi stare, polskie przysło-
wie “Na świętego Andrzeja bły-
ska pannom nadzieja”. Popularne 
andrzejki od dawna są tradycyj-
nym wieczorem wróżb. Pomy-
słowość dziewcząt i chłopców 
w wyszukiwaniu sposobów, aby 
poznać swoją przyszłość jest nie-
wyczerpana. Wszystkim tym za-
biegom magicznym patronuje św. 
Andrzej - opiekun panien na wy-
daniu, zwłaszcza tych cnotliwych 
i pobożnych. Pomaga on w po-
znaniu imienia przyszłego męża, 
jego pochodzenia i stanu posiada-
nia. Jest również uważany za naj-
lepszego powiernika i orędowni-
ka dziewczęcych pragnień i mo-
dlitw, dotyczących dobrego za-
mążpójścia i starań o odwzajem-
nioną miłość. Wieczór andrzej-
kowy to wspaniała okazja, aby 
spotkać się w gronie przyjaciół. 
Dobrą zabawę z pewnością umi-
lą tradycyjne wróżby andrzejko-
we. Oto kilka z nich. Lanie wo-
sku jest najbardziej znaną od wie-
ków aż po dzień dzisiejszy wróż-
bą andrzejkową. Wystarczy odro-
bina fantazji a dowiemy się co 
czeka nas w nadchodzącym roku. 
Do wróżenia można posłużyć 
się również butami, ale ta wróż-
ba dotyczy tylko niezamężnych 

panien. Właścicielka ostatnie-
go buta, który przekroczy próg, 
może oczekiwać na szybką zmia-
nę stanu cywilnego. Karteczki z 
życzeniami, które wypłyną na 
wierzch wody wskażą marzenia, 

które się spełnią w najbliższym 
czasie a te, które opadną na dno 
nie zostaną zrealizowane. Przed 
pójściem spać wkładamy pod 
poduszkę kartki z imionami mę-
skimi lub damskimi. Rano jed-
no imię, które odczytamy zmieni 
nasze życie. Aby przekonać się, 
czy w przyszłym roku czeka nas 
ślub powróżmy sobie wahadeł-
kiem. Andrzejkowe wróżby do 
dziś cieszą się niesłabnącą popu-
larnością. Wróżb jest jeszcze całe 
mnóstwo, ale nie sposób wspo-
mnieć o wszystkich. Życzymy 
miłej zabawy.                     

(DD)

KACZYŃSKI  GANI  
TUSKA I  BARTOSZEWSKIEGO
Podczas sejmowej debaty nad informacją premiera D. 
Tuska o efektach roku rządu,  doszło do ostrego starcia 
między nim a liderem PiS J. Kaczyńskim. Tego należało się 
spodziewać. Powszechnie wiadomo, że obaj panowie nie 
darzą się sympatią, a do tego „wilczym” prawem opozycji 
jest krytyka rządu. Tych, którzy spodziewali się, że tym 
razem będzie to krytyka wyważona i merytoryczna, a ja do 
nich należę, spotkał srogi zawód. Było po staremu.

pieniu Tusk zaproponował opo-
zycji porozumienie w kilku klu-
czowych dla Polski sprawach. 
Jedną z nich jest określenie wa-
runków i daty naszego wejścia do 
strefy euro.  SLD nie powiedziało 
nie, natomiast ze strony Kaczyń-
skiego oczekiwanego odzewu nie 
było. Mnie to nie dziwi. J. Ka-
czyński wie, że póki co, Polacy, 
moim zdaniem na skutek niedo-
informowania, są dość sceptycz-
nie  nastawieni do tego projektu. 
Świadczą o tym wyniki sondażu 
zleconego niedawno przez „Poli-
tykę”. Woli więc ten sceptycyzm 
utrwalać, w nadziei że przyniesie  
mu to polityczne korzyści, niż 
wziąć współodpowiedzialność 
za niepopularne, ale konieczne z 
punktu widzenia naszej przyszło-
ści decyzje.

Jerzy Budnik
Poseł na Sejm RP

Archiwalne felietony posła 
można przeczytać na stronie  

www. budnik.pl

Odlotowe wróżby 
na Nowy Rok
W tym roku obchodzimy Andrzejki w nocy z 29 na 30 listo-
pada br. czyli w wigilię dnia św. Andrzeja. Będzie to wie-
czór wyjątkowy gdyż zgodnie z tradycją św. Andrzej uchyla 
rąbka tajemnicy wszystkim pragnącym poznać, jaka przy-
szłość ich czeka w uczuciach, zdrowiu i pracy. 

„Wystarczy 
odrobina 

fantazji a dowiemy 
się co czeka nas 
w nadchodzącym 
roku.”
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Uchwalony przez Radę Mi-
nistrów program ma wes-
przeć przebudowę, budo-
wę lub remonty kluczo-
wych odcinków dróg gmin-
nych i powiatowych przede 
wszystkim po to, by popra-
wić bezpieczeństwo na dro-
gach i zwiększyć płynność 
ruchu.  Dzięki programowi 
zwiększy się również do-
stępność lokalnych ośrod-
ków gospodarczych. 
- Celem umowy jest przy-
jęcie przez nasz powiat po-
mocy fi nansowej, udzielo-
nej przez gminę Wejherowo 
na realizację projektu prze-
budowy drogi - mówi staro-
sta Józef Reszke. – Będzie-
my partnerem wiodącym, 

gdyż to my złożyliśmy wnio-
sek aplikacyjny o dofi nan-
sowanie projektu w ramach 
programu wieloletniego.
Projekt, podpisany przez 
wójta Jerzego Kepkę, bę-
dzie obejmował przebudo-
wę drogi powiatowej od 
skrzyżowania z drogą kra-
jową nr 6 do projektowa-
nego ronda na skrzyżowa-
niu z ulicą Długą w Bol-
szewie. Zostanie zbudowa-
na kanalizacja deszczowa, 
przebudowana istniejąca 
sieć energetyczna i okablo-
wana linia napowietrzna 
oraz przebudowane oświe-
tlenie uliczne. W projek-
cie jest także przebudowa 
i remont mostu przez ka-

Wybudują i przebudują drogi
Ponad 7,3 mln zł na przebudowę dróg lokalnych w naszym powiecie w 2009 r. przewiduje podpisana umowa partnerska pomiędzy Powiatem Wejherow-
skim a Gminą Wejherowo i Gminą Gniewino, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. 

nał Bolszewki oraz przepu-
stu drogowego. Koszt całe-
go projektu wynosi 4,7 mln 
zł a wysokość pomocy fi -
nansowej udzielonej przez 
gminę opiera na 1 mln zł. 

Umowę partnerską podpi-
sała również Gmina Gnie-
wino. Przyjęła ona pomoc 
fi nansową od powiatu na 
realizację swojego projektu 
o zwiększeniu dostępności 

do lokalnych ośrodków go-
spodarczych oraz poprawę 
bezpieczeństwa komunika-
cyjnego w gminie, poprzez 
remont odcinków dróg po-
wiatowych.

- Remont obejmie 2,4 km 
drogi od ronda w Gnie-
winie do skrzyżowania w 
Czymanowie oraz 2,5 km 
drogi od Nadola do Brzy-
na – wyjaśnia Dariusz Ryt-
czak, zastępca wójta Gmi-
ny Gniewino. – Tutaj part-
nerem wiodącym będzie 
nasza gmina jako wniosko-
dawca aplikacyjny dofi nan-
sowania.
Projekt wyniesie ponad 2,6 
mln zł, z czego wysokość 
pomocy fi nansowej w for-
mie dotacji celowej określa 
się na 600 tys. zł. Obydwie 
umowy podpisano za zgo-
dą starosty wejherowskiego 
Józefa Reszke i jego zastęp-
cy Grzegorza Gaszty.  (DD)
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Powitania przybyłych za-
wodników i kibiców doko-
nał pomysłodawca i głów-
ny organizator spartakiady 
Jan Trofi mowicz – dyrek-
tor Gminnego Domu Kul-
tury w Lini. Przedstawił 
przybyłym zasady rywa-
lizacji i omówił poszcze-
gólne konkurencje. Uro-
czystego otwarcia imprezy 

dokonali Wicestarosta Po-
wiatu Wejherowskiego – 
Grzegorz Gaszta oraz Wójt 
Gminy Linia – Łukasz Ja-
błoński. Rywalizacja prze-
biegała zgodnie z zasadą 
fair play, zawodnicy z po-
szczególnych drużyn kibi-
cowali sobie nawzajem, pa-
nowała prawdziwie rodzin-
na atmosfera, choć dało się 

zauważyć walkę o jak naj-
lepszy wynik w danej kon-
kurencji, nikt nikomu „nie 
odpuszczał”.
Wszystkie drużyny otrzy-
mały oprócz pucharów dy-
plomy i pamiątkowe meda-
le. Dla wszystkich uczest-
ników i kibiców organiza-
torzy przygotowali ciepły 
posiłek oraz słodki poczę-

stunek oraz ciepłe i zim-
ne napoje. Imprezę nale-
ży uznać za udaną, wszak 
oprócz „zdrowej” rodzin-
nej rywalizacji, był czas 
aby poznać koleżanki i ko-
legów – pracowników lo-
kalnych samorządów z te-
renu powiatu wejherow-
skiego.

Jan Trofi mowicz

Akcję organizują harcerze 
z 10 drużyny Związku Har-
cerstwa Polskiego Czerwo-
ne berety. Wszystkie za-
bawki, nowe czy używane, 
oprócz gier planszowych 
i związanych z przemo-
cą, będą zbierane w pięciu 
głównych miejscach miasta 
- w Miejskim Domu Kul-
tury przy ul. Mickiewicza 
19, Domu Kultury Janowo 
i Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej przy ul. Pomor-
skiej 11 oraz w  kościele bł. 

Edmunda Bojanowskiego 
przy ul. Fredry i parafi i św. 
Józefa i św. Judy Tadeusza 
przy ul. Podgórnej. Harce-
rze liczą na hojność miesz-
kańców aby w ich imieniu 
mogli obdarować najmłod-
szych, dla których pluszo-
wa maskotka będzie jedyną 
rzeczą, pozwalającą marzyć 
o prawdziwym domu lub 
tęskniącym za domem pod-
czas pobytu w szpitalu. Po-
darujmy dzieciom uśmiech.
                                    (DD)

Zbiórka zabawek
W najbliższą sobotę 29 listopada br. w Rumi 
odbędzie się zbiórka zabawek dla dzieci z domów 
dziecka oraz przebywających w szpitalach.

Samorządowcy na start
Na spartakiadę w zimowej scenerii dotarło pięć drużyn z terenu powiatu wejherowskiego 
– Miasto Rumia, Gmina Gniewino, Gmina Choczewo, Starostwo Powiatowe w Wejherowie 
oraz gospodarze Gmina Linia. 

KOŃCOWA KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA

I miejsce STAROSTWO POWIATOWE W WEJHEROWIE 
99pkt i Puchar Starosty Józefa Reszke
II miejsce GMINA CHOCZEWO 92pkt i Puchar Wójta 
Gminy Linia Łukasza Jabłońskiego
III miejsce GMINA LINIA 84pkt i Puchar Naczelnika 
Wydziału Kultury i Spraw Społecznych Tomasza Fopke
IV miejsce MIASTO RUMIA 81 pkt i Puchar 
Przewodniczącego Rady Gminy Linia Stanisława Bigus
V miejsce GMINA GNIEWINO 77 pkt i Puchar Sekretarza 
Gminy Linia – Mirosławy Kuberna

Miejsce zostało wybranie 
nieprzypadkowo, ponie-
waż przedstawia sobą ro-
dzaj hołdu poległym ma-
rynarzom i stanowi idealne 
tło dla prezentacji. Spotka-
nie poprowadził Andrzej 
Siadek – szef ekipy nurków 
oraz Hubert Jando - organi-
zator ekspedycji.
W programie była prezen-
tacja podsumowująca Eks-
pedycję ORZEŁ BALE-
XMETAL: jej odkrycia, re-

lację z najciekawszych ba-
dań i plany dalszych poszu-
kiwań. 
Ekspedycja ORZEŁ BA-
LEXMETAL to morska 
wyprawa poszukiwawcza, 
która na przełomie lipca i 
sierpnia tego roku badała 
wytypowany fragment dna 
Morza Północnego. Celem 
poszukiwań było rozwi-
kłanie zagadki zaginięcia 
okrętu podwodnego ORP 
Orzeł podczas działań wo-

jennych w 1940 roku.  Po-
szukiwania pro-
wadziła gru-
pa historyków 
i płetwonur-
ków zrzeszo-
na w Mor-
skiej Agen-
cji Poszuki-
wawczej we 
współpracy z załogą 
statku badawczego IMOR. 
Wyprawa fi nansowana była 
w całości ze środków prze-

Konferencja poświęcona 
Ekspedycji ORZEŁ BALEXMETAL
Wczoraj odbyło się spotkanie w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterskiej Załogi 
ORP Orzeł w Wejherowie poświęcone Ekspedycji ORZEŁ BALEXMETAL.

kazanych przez fi rmę Ba-
lex Metal. Ponadto patronat 

nad Ekspedycją objęli 
przedstawiciele 

władz re-
gionalnych 
oraz liczne 

media, zaan-
gażował się 

w nią również 
Instytut Morski 

oraz Muzeum 
Marynarki Wojennej. 

(ŁB)
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Agata jest córką zmarłej 
11 lat temu poetki i autorki 
tekstów piosenek Agnieszki 
Osieckiej i Daniela Passen-

ta, felietonisty „Polityki” i 
dyplomaty. Absolwentka 
germanistyki na Uniwer-
sytecie Warszawskim i stu-

Na jubileusz... Agata Passent
Agata Passent, felietonistka i dziennikarka, była gościem ostatniej w tym roku Biesiady Literackiej, organizowanej w 
Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej  „Janowo” w Rumi. Spotkanie z mieszkańcami Rumi zbiegło się z obchodami 
60-lecia Biblioteki Publicznej w Rumi.

diów na Uniwersytecie Ha-
rvarda w Stanach Zjedno-
czonych od lat pisze felie-
tony, m.in. w miesięczniku 
„Twój Styl”. Zbiory felieto-
nów Agaty Passent zostały 
wydane w kilku książkach 
(można je było kupić, wraz 
z autografem na Biesiadzie 
Literackiej).
W felietonach Agata Pas-
sent zawiera w lekkiej, dow-
cipnej formie swoje obser-
wacje i podsłuchiwane opo-
wieści, przytacza historie, 
które zdarzyły się znajo-
mym. Nie pisze, jak stwier-
dziła, o polityce. Pierwszym 
czytelnikiem jej twórczości 
jest Daniel Passent, po któ-
rym odziedziczyła wartki, 
błyskotliwy styl. Agnieszka 
Osiecka również pisywała 
niegdyś felietony w „Maga-
zynie Rodzinnym”.
- We współczesnej prasie 

jest coraz mniej do czytania 
– powiedziała A.Passent. – 
To papka obrazkowa. Brak 
poważnych, drążących te-
mat , dłuższych tekstów. 
Czytuje wiernie amerykań-
ski tygodnik „”The New 
Yorker”, nie interesuje jej  
codzienna polska  prasa. – 
Powszechnie panuje „re-
cycling tematów” – podsu-
mowała – wszędzie piszą 
to samo, także w telewizji 
powtarzają się tematy. W 
radiu znikły reportaże, słu-
chowiska, dominuje gło-
śna muzyka i informacyj-
na sieczka. Wszędzie jeste-
śmy gwałceni hałasem – w 
sklepach, na ulicach, w si-
łowni.
Agata Passent ceni ciszę bi-
bliotek i spędza tam wie-
le czasu. Czyta duża, prze-
ważnie pozycje, które pole-
cają jej znajomi. Wraca też 

do starych lektur ( na wa-
kacjach na Krecie czytała 
„Wojnę i pokój”). 
Do wielu pasji Agaty Pas-
sent należy tenis i fotogra-
fi ka. Myśli też o napisaniu 
scenariusza fi lmowego.
Słuchacze zapytali Aga-
tę Passent, czy jest za kul-
tywowaniem polskiego ję-
zyka we współczesnym 
świecie, po przystąpieniu 
do Unii Europejskiej. Przy-
znała, że nie podoba jej się 
anglicyzacja języka i „za-
patrzenie” w Amerykę.
Po spotkaniu  zastępca bur-
mistrza Krzysztof Selke 
przekazał Krystynie Lasko-
wicz, dyrektor Biblioteki 
Publicznej kwiaty i gratu-

lacje od burmistrz Elżbie-
ty Rogali-Kończak z oka-
zji 60-lecia biblioteki. Dy-
rekcja biblioteki zaprosi-
ła wszystkich na okazały 
tort jubileuszowy i lampkę 
szampana.

Barbara Miruszewska„Wszędzie 
piszą to 

samo. 
W radiu znikły 
reportaże, 
słuchowiska, 
dominuje 
głośna muzyka 
i informacyjna 
sieczka.”
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Prowadzący koncert Paweł 
Podolski przedstawiając 
licznej publiczności kolej-
nych wykonawców wpro-
wadzał w klimat i czas lat 
80-tych naszej polskiej 
drogi do wolności. W kon-
cercie wzbogaconym suge-

stywną pantomimą i pie-
śnią w wykonaniu aktorów 
z grupy Eksperyment, usły-
szeliśmy kilkanaście utwo-
rów Jacka Kaczmarskie-
go w autorskich pięknych 
aranżacjach m.in. Izy Tar-
nowskiej, Magdy Wickiej, 
Ani Mioskowskiej, Moni-
ki Riegel oraz Macieja Le-
wandowskiego i Wojciecha 

Rybakowskiego. Zapyta-
liśmy reżysera koncertu 
Wojciecha Rybakowskie-
go jak udało się skupić w 
WCK, tak wielu młodych 
różnorodnych z niepowta-
rzalną inwencją twórczą 
artystów wokół wartości, 
które są szczególnie bli-
skie pokoleniu Solidarno-
ści. –Ten koncert, mówi 
Wojciech Rybakowski, 
był powtórzeniem wystę-
pu z roku 2005. Właściwie 
główna praca wtedy była 
wykonana, chociaż i teraz 
i wtedy to nie odbiegała 
za bardzo od siebie, bo tak 
naprawdę, ani ja nie szerzę 
wartości akurat w tym mo-
mencie, ani my wszyscy, 
którzyśmy się tutaj spotka-
li, bo nie czarujmy się, tym 
kto przyciągnął ludzi do 
WCK był Jacek Kaczmar-
ski. Gdybyśmy popatrzeli 
na plakat to największymi 

KONCERT PIOSENEK
Jacka Kaczmarskiego

WSPOMNIENIE I PAMIĘĆ 
O WIELKIM BARDZIE 
SOLIDARNOŚCI ZORGANIZOWAŁA 
PRZY WSPÓŁUDZIALE 
WEJHEROWSKIEGO CENTRUM 
KULTURY, KM NSZZ 
„SOLIDARNOŚĆ” PRACOWNIKÓW 
OŚWIATY I WYCHOWANIA 
W WEJHEROWIE WSPÓLNIE 
Z ZARZĄDEM REGIONU 
GDAŃSKIEGO SOLIDARNOŚCI 
ORAZ WICE STAROSTĄ POWIATU 
WEJHEROWSKIEGO GRZEGORZEM 
GASZTĄ. W KONCERCIE, 
W CAŁOŚCI REŻYSEROWANYM 
PRZEZ WOJCIECHA 
RYBAKOWSKIEGO, UDZIAŁ WZIĘLI 
ZNAKOMICI WYKONAWCY Z 
WEJHEROWA I TRÓJMIASTA ORAZ 
AKTORZY AMATORSKIEJ GRUPY 
TEATRALNEJ EKSPERYMENT.

Wyrwij murom zęby krat
Zerwij kajdany połam bat

A mury runą runą runą
I pogrzebią stary świat!

literami było wypisane jego 
nazwisko i to Jacek Kacz-
marski, jego twórczość, to 
co reprezentował, to co bu-

dował, to czym był dla nas 
wszystkich, to przyciągnęło 
ludzi, którzy ciągle chcą go 

słuchać. Pytanie o to skąd 
taka duża rzesza ludzi na 
koncercie i scenie, myślę że 
chcą go śpiewać i słuchać. 

Rzeczywiście udało się nam 
zaprosić do tego koncertu 
świetnych muzyków jak np. 

Michała Bąka studenta II 
roku Akademii Muzycznej 
w Katowicach z Wydziału 
Jazzu, Michała Wandzilaka 
studenta Akademii Gdań-
skiej również z Wydziału 
Jazzu, poza tym świetnego 
perkusistę Jarka Kudłatego, 
gitarzystów Tomka Bieliń-
skiego i Izę Tarnowską oraz 
skrzypaczkę Magdę Wicką. 
Było mi miło wystąpić z 
żoną Anią, która grała na 
fl ecie i cóż dużo osób śpie-
wało, ich nazwiska wid-
niały na plakacie więc nie 
będę ich tutaj wymieniał. 
Sam fakt, że spora część 
wykonawców, nie tylko in-
strumentalistów ale także 
Ania i Rafał Mioskowscy, a 
także nasza wejherowianka 
studiująca na stałe w War-
szawie Monika Riegiel. To 
była praca, którą wykony-
wali gdzieś daleko, dale-
ko, a tutaj były tylko dwa 

dni prób na to żeby to zgrać 
razem, więc to co można 
było zobaczyć i usłyszeć 
to była inwencja własna 
każdego wykonawcy, nie-
stety ograniczona czasem 
ponieważ gdybyśmy mieli 
więcej czasu, mielibyśmy 
większe możliwości spoty-
kania się na próbach, mie-
libyśmy większy dostęp do 
siebie, to wtedy te utwory 
byłyby jeszcze silniejsze w 
swym wyrazie.  Po koncer-
cie przewodniczący Gdań-
skiej Oświatowej Sekcji 
NSZZ „Solidarność” Woj-
ciech Książek z przedsta-
wicielkami wejherowskiej 
Komisji Międzyzakłado-
wej NSZZ „Solidarność” 
Pracowników Oświaty i 
Wychowania, podziękowa-
li wszystkim wykonawcom 
za piękny koncert dorodny-
mi czerwonymi różami.       

Franciszek Sychowski

„ Tym kto 
przyciągnął 

ludzi do WCK 
był Jacek 
Kaczmarski.”

Magda Wicka wystąpiła w podwójnej roli, skrzypaczki i wzru-
szającym wokalu.
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- SPRZEDAM MIESZKANIE (60.01m), 3 pokoje, 
czwarte piętro, płyta. Wejherowo,
Osiedle Chopina, tel. kom. 511148861, solcar@op.pl
- SPRZEDAM DOM W GOŚCICINIE, w stanie 
surowym, otwartym, tel. 880 287 676
- SPRZEDAM MIESZKANIE W REDZIE 
33m2,własność hipoteczna, zadbane tel. 058 671 
31 44
- SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ, 
2126m2 bardzo atrakcyjnie położona, media, Wejhe-
rowo/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, pil-
nie 1 pok. kouch., łazienka osobno, Bolszewo i oko-
lice (lub za opiekę) tel. 507 607 280
- SPRZEDAM MIESZKANIE WŁASNOŚCIO-
WE 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 wynaj-
mie 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 poko-
je, w Wejherowie, tel. 721 221 486
- WYNAJMĘ nowy lokal użytkowy w Kębłowie 
koło Wejherowa. Przylegający bezpośrednio do 
głównej trasy Szczecin-Gdańsk. Powierzchnia na 
parterze 200 m/kw , pietro 100m/kw. Na parterze 
hala o łacznej powierzchni 140 m/kw plus pomiesz-
czenie typu biuro/sklep 42m/kw plus pomieszczenia 
socjalne. Piętro pomieszczenia biurowo-miesz-
kalne. 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 Wejhe-
rowie, 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 miesz-
kanie 3 pokoje 61 m2 spółdzielcze własnościowe na 
Karwinach tel. 058 624 51 41
- SPRZEDAM MIESZKANIE w Wejherowie 42m, 
cena 182 tys. zł, tel. 888 797 223, ul. 1000 lecia, po 
generalnym remoncie

- SAMOTNA szczupła, optymistka l. 50 pozna pana 
cierpniącego na samotność tel. 507 261 330
- WOLNA, lat 55, zadbana, kulturalna z Wejhero-
wa, 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, ser-
decznego, ciepłego mężczyzny. tel. 696 175 202
- WOLNA, niezależna, Szwecja, pozna Pana około 
60-tki, chętnie zmotoryzowanego, wolnego. tel. 660 
886 808
- WOLNY 39 lat z Wejherowa pozna dziewczynę 
w podobnym wieku może być starsza trochę. tel 
517-927-585
- KAWALER lat 38, skromny, bez nałogów, szuka 
pani do wspólnego zamieszkania, a może i coś 
więcej.
 tel. 514 780 981
- KAWALER lat 31 pozna miłą Panią z Redy i 
okolic. Tel.691294898 odpowiadam na sms.
- PANNA lat 42 wierząca i praktykująca, lubiąca 
spokojny tryb życia, ceniąca szczerość i uczciwość. 
Szukam pana w wieku 40-45 lat wierzącego i prak-
tykującego, 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, zmotory-
zowany. Pozna panią bez zobowiązań rodzinnych, 
mieszkająca sama (bez zwierząt), fi nansowo zabez-
pieczoną, o znacznych kobiecych kształtach, od D i 
więcej, z Wejherowo lub okolic, lecz nie koniecznie, 
tel. 512 105 325
- ATRAKCYJNA WDOWA, lat 60 pozna kultural-
nego, niepalącego pana w wieku 60-67 z Wejherowa 
lub okolicy. Wykształcenie i samochód mile widzia-
ne, tel. 693 065 522
KRYSIA-wolna, lat 54, pozna miłego pana w 
stosownym wieku, wolnego, chętnie zmotoryzowa-
nego, „do tańca i ...”
tel. 513879479

- 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 kierownicy, radiomagnetofon, 
szyberdach,- pierwsza rejestracja w kraju 2004r. 
zadbany, stan bdb, zarejestrowany z kartą pojazdu, 
OC do lutego 2009r., przegląd do maja 2009r. - cena 
5500 zł (do uzgodnienia), kontakt tel. 058 719 79 38 
lub 0 501 065 999
- SPRZEDAM AUDI A6 C4 97 r. kombi, ABS, 
AAAF, klima, ppx2, WK, ES, EL, CZ, IG sekwen-
cja, 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, uszko-
dzona skrzynia, 92 r. cena 1,300 zł tel. 664 664 558
- SPRZEDAM samochód mazda 323 1,7 D 
sedam 91r. Cena 1,200 zł (do uzgodnienia) tel. 
887-927-826
- SPRZEDAM POLONEZ TRACK 1200 zł, 1,6; 
2 drzwi na 5 osób bezn/gaz, silnik dobry tel. 0602 
624 791
- SPRZEDAM części do Fiata 126p - nowe, lampa 
H4 teleskopy, felgi stalowe 13 i wiele innych 30%
- SPRZEDAM samochód Renault Megane Coupe
1,6 benzyna, 1998r. wspomaganie kierownicy, 
el.szyby, klimatyzacja, skórzane fotele, alufelgi, 
centralny zamek, ABS, radio, kolor czarna perła, 2 
opony zimowe, Cena 9 500zł do negocjacji, Wejhe-
rowo, Tel. 697 865 010
- SPRZEDAM GARAŻ tel. 601 877 240

-  FIZYKA, CHEMIA; pomogę uczniowi, Wejhe-
rowo, tel. 058 677 01 50

NIERUCHOMOŚCI

- BEHAPOWIEC - podejmie prace z uprawnienia-
mi szkolen bhp i p.poz. nr telefonu +48510676511 
lub 0 58 302-39-69
- UCZENNICA NIEMIECKIEGO GIMNA-
ZJUM - udziela korepetycji z j.niemeickiego dla 
dzieci szkół podstawowych.Tel:518557198
-  ZATRUDNIĘ POMOCNIKA do gospodarstwa 
rolnego, wymagane prawo jazdy kategorii T, możli-
wość zamieszkania, tel. 606 357 857
- PAN 54 letni, podejmie pracę w godzinach popo-
łudniowych, weekendy z możliwością zakwaterowa-
nia. tel. 660 426 563
- EMERYTKA po 60-tce, szuka pracy tel. 058 
551 50 05
- EKONOMISTKA 28 lat, szuka pracy, doświad-
czenie 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

- 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 
wytrzymałego materiału tel. 0503 857 934
- PRZYJMĘ REKLAMĘ na działkę niezagospo-
darowaną 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 MIKROFA-
LOWĄ 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 korze-
niami + 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 Wejherowo, 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 (sre-
brzanki) 058 718 87 24
- SPRZEDAM ROWEREK dla chłopca 3-5 lat-
nowy na gwarancji.Kółka boczne stan  bdb.160zł.
tel (o58)6710322 lub 695636493 oraz rowerek dla 
dziecka 1-2 latka  stan dobry cena 40zł  bardzo 
ładny 
- OWCZARKI NIEMIECKIE- czarne podpalane, 
mocnej budowy, po rodowodowych rodzicach. 
Szczeniaki ur. 9.07.2008r. do odbioru na koniec 
sierpnia, po szczepieniu i dwukrotnym odroba-
czeniu. 

- SPRZEDAM MATERAC do masażu, nowy, 
skóropodobny, składany na 3 części, 3 programy - 
400 zł, tel. 506-392-588
- PIEKARNIK 2 grzałki do pieczenia ciast, stan db. 
95 zł tel 507 607 280
- SPRZEDAM KUCHEMKĘ 3 palniki, stan db, 
75 zł i drukarkę nową do komputera 220 zł. tel. 507 
607 280
- SPRZEDAM SUKNIĘ ślubną stan b.db wzrost 
164-170 cena 600 zł do negocjacji tel.517 159 871
- SPRZEDAM PODUSZKĘ DO MASAŻU 
uniwersalną, kręgosłup, stopy, uda 370 zł gwarancja 
tel. 0697 219 236
- ZNACZKI POLSKIE CZYSTE, lata 1968-1976 
KPL 300.00 oraz bloczki czyste różne tel. 058 620 
96 16
- SPRZEDAM używane w dobrym stanie małe 
rożno elektryczne, pojemność jeden kurczak. tel. 
782 537 320
- SPRZEDAM WÓZEK głęboko-spacerowy 
Chicco
Enjoy z fotelikiem samochodowym,mało używa-
ny,kolor pomarańczowo-szary.Cena 800 zł.tel.502 
411 099.
- SPRZEDAM zdemontowany zlew dwukomorowy 
-stan dobry mało używany cena 70zł. tel (o58)671 
03 22
- SPRZEDAM  wózek spacerowy, stan bdb. 
bordowo beżowy + łóżeczko z materacem, tanio tel. 
572 62 17
- SPRZEDAM suknię ślubną na 170, stan dobry 
cena 350 zł, tel. 517 159 871
- SPRZEDAM suknię ślubną na szczupłą osobę, tel. 
513 399 454
- SPRZEDAM WÓZEK, spacerówka nowa, 
składana, granat, tel. 696 417 080
- KOŁDRA-PLED,Wym.160x200 - Materac reha-
bilitacyjny 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 
telefoniczne-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, cza-
peczka i szalik gratis, Luzino tel. 512 918 442
- CHUSTA DO NOSZENIA DZIECKA, fi rmy 
„BEBELULU” nowa, oryginalnie zapakowana, in-
strukcja, 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

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

KREDYTY 
GOTÓWKOWE
Pomorski Dom Finansowy

0513 087 255
058 677 60 67
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Gdynianki wygrały 72:63 i 
zrównały się z wiślaczka-
mi punktami. Krakowianki 
wyszły na parkiet bardzo 
zdeterminowane. Grały na 
bardzo wysokiej skuteczno-
ści. Dobrze w tym okresie 
funkcjonował szybki atak 
Wisły. W Lotosie PKO BP 
Gdynia doskonałe zawo-
dy rozgrywała Magdalena 
Leciejewska. Waleczna na 
deskach była też Paulina 
Pawlak notując w tej części 
gry aż 4 zbiórki, w tym 3 w 
ataku. Pierwsza kwarta dla 
Wisły w stosunku 16:15. 
Początek drugiej kwarty 
był bardzo wyrównany. 
W 13 minucie po celnym 
czucie Leciejewskiej wi-
ślaczki prowadziły 22:21.  
Brak podstawowych gdyń-
skich środkowych najle-
piej wykorzystała Ewelina 
Kobryn, która zdobyła w 
drugiej kwarcie aż 10 punk-
tów. Podopieczne Wojcie-
cha Downar Zapolskiego 
dobrze też broniły i w efek-
cie wygrały drugą kwartę 
19:12. To, co gdynian-
ki zgotowały rywalkom 
w pierwszych minutach 
trzeciej kwarty obrazowo 
można określić, jako jesień 
średniowiecza. Otwarcie 
kwarty w stosunku 16:0 dla 
Gdynianek robiło wraże-
nie i ustawiło mecz. Już na 

początku tej odsłony Wisła 
odzyskała prowadzenie. Po 
udanych akcjach Kobryn 
i Maksimovic było 53:54. 
Potem jednak znów nastą-
pił zryw gdynianek, któ-
re albo trafi ały do kosza z 
akcji albo były faulowane i 
zdobywały punkty z rzutów 
wolnych. W 37 minucie, po 
rzucie za trzy punkty do-
skonale grającej Monique 
Currie, gospodynie prowa-
dziły 62:54. Wypracowana 
przewaga okazała się wy-
starczająca. W efekcie, po 
bardzo dobrym meczu, bę-
dącym znakomitą promocją 
żeńskiej koszykówki, Lotos 
PKO BP Gdynia pokonał 
Wisłę Can Pack Kraków 
72:63. 
Cieszę się z wygranej, cały 
zespół dzisiaj trzeba po-
chwalić. Ja jestem tylko 
jedną z 12 zawodniczek, 
które występują na parkie-
cie. Oczywiście cieszę się, 
że gram dobrze, wiedzia-
łam, że ta forma w końcu 
musi przyjść. Może to za-
sługa mamy, która mnie od-
wiedziła i gotuje mi pyszne 
obiadki (śmiech – przyp. 
red.)? Wiele rzeczy w mojej 
grze można jednak jeszcze 
poprawić i usilnie nad tym 
pracuję – mówiła po meczu 
Magdalena Leciejewska. 

Jakub Jakubowski

Wicemistrz lepszy 
od mistrza!
Wielkie emocje, efektowne akcje, napięcie do 
samego końca, elektryzujące indywidualne 
pojedynki i przede wszystkim znakomity basket 
– tak wyglądał niedzielny mecz na szczycie Ford 
Germaz Ekstraklasy, w którym wicemistrz Polski 
Lotos PKO BP Gdynia podejmował mistrza kraju 
Wisłę Can Pack Kraków. 

Była to pierwsza impre-
za dla fi rm z terenu naszej 
Gminy i okolic. Do wspa-
niałego obiektu w Luzinie 
przybyło 10 reprezentacji 
fi rm, w tym dwóch instytu-
cji. Początek turnieju dru-
żyny rozpoczęły rywaliza-
cją w grupach po pięć ze-
społów. W następnej fazie 
zawodów dwa najlepsze 
zespoły z grupy A i B ry-
walizowały w półfi nałach. 
Wszyscy zawodnicy poka-
zali „kawał” solidnego fut-

bolu. Pomimo mroźnego 
zimowego dnia w Luzinie, 
piłkarze zadbali o bardzo 
gorącą atmosferę. W fi nale 
znalazły się drużyny Power 
Plus Luzino i Komendy Po-
wiatowej Policji Wejhero-
wo. Mecz stał na bardzo 
wysokim poziomie czysto 
piłkarskim, zakończony 
wygraną Policji w rzutach 
karnych. Zdaniem sędziów 
na nagrodę Fair Play za-
sługiwała drużyna z fi rmy 
Windows 2000.          (org)

BIZNES CUP Luzino 2008
W Luzinie w Hali Widowiskowo-Sportowej odbył się I turniej BIZNES CUP Luzino 2008 organizowany 
przez Michała Warzecha z Gminnego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie. 

Pierwsza trójka  BIZNES CUP Luzino’08
Komenda Powiatowa Policji Wejherowo
Power Plus/Luzino
Socha/Luzino

Wśród kobiet zwycięży-
ła Małgorzata Fidala (Lę-
bork), która w meczu fi na-
łowym pokonała 3:0  Alicję 
Eigner (Rumia). Trzecie 
miejsce zajęła Agnieszka 
Labuda (Lębork). Najlep-
szym zawodnikiem został 
Tadeusz Liecau (Reda), 
który w meczu o mistrzow-
skim tytule pokonał 3:1 
Macieja Bieniasz-Krzywca 
(Nowa Wieś Lęborska). III 
miejsce zajął Tomasz Gro-
enke (Wejherowo). W ka-

tegorii dziewcząt (rocznik 
1993 i młodsze)  tytuł mi-
strzowski zdobyła Patry-
cja Chyrzyńska . W meczu 
o I miejsce zwyciężyła ona 
3:0  Dorotę Figułę. Trzecie 
miejsce zajęła Sonia To-
karska (wszystkie z Cho-
czewa). W kategorii chłop-
ców (rocznik 1996 i młod-
si) tytuł mistrzowski zdo-
był Aleksander Dziobak , 
który w meczu fi nałowym 
pokonał 3:2  Aleksandra 
Dziobaka. Trzecie miejsce 

zajął Adrian Szczerbiński. 
Cała trójka reprezentowa-
ła Choczewo. Zawody ro-
zegrano także w katego-
riach niepełnosprawnych. 
W połączonej grupie pań i 
zawodników na wózkach 
zwyciężyła Alicja Eigner, 
która w pojedynku o ty-
tuł mistrzowski pokonała 
2:0  Piotra Pranschke (Wej-
herowo). III miejsce zaję-
ła Gabriela Andrzejewska 
(Rumia). Wśród mężczyzn 
zwyciężył Maciej Bie-

niasz-Krzywiec. II miejsce 
zajął Patryk Greszta (Wej-
herowo), a na III miejscu 
uplasował się Dariusz Ar-
tymiak (Gdynia).
Mistrzostwa bardzo spraw-
nie prowadził Andrzej 
BIAŁAS pełniący funkcję 
sędziego głównego. Zwy-
cięzcy otrzymali puchary 
Starosty Wejherowskiego. 
Organizatorem zawodów 
było Integracyjne Stowa-
rzyszenie Sportowe START 
Wejherowo.             (L.L.) 

Mistrzostwa powiatu w tenisie stołowym
W sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 5 w Wejherowie zakończyły się otwarte indywidualne mi-
strzostwa Powiatu Wejherowskiego w tenisie stołowym. W zawodach startowało 66 zawodników i za-
wodniczek z Rumi, Redy, Gdyni, Gdańska, Lęborka, Bolszewa, Choczewa, Nadola, Kębłowa, Nowej 
Wsi Lęborskiej  i Wejherowa. 

Nadal na czele pozostaje 
drużyna Strażak Wejhero-
wo, która czuje za plecami 
oddech co raz lepiej grają-
cych zawodników AZS Lu-
zino, którzy to po bardzo 
dobrym i emocjonującym 
spotkaniu pokonali w tej 
kolejce lidera. Bardzo do-
brze w ten weekend radzi-
li sobie młodzi zawodnicy 
Bez Nazwy z Nazwą Luzi-
no, którzy po raz pierwszy 
zanotowali komplet zwy-
cięstw dzięki czemu awan-
sowali na 7 miejsce w ligo-
wej tabeli. Prowadzi Stra-
żak Wejherowo przed AZS 
Luzino i UG Choczewo.

(PK)

„Strażak”
na czele tabeli
Za nami już 15 kolejka 
organizowanej przez 
Gminny Ośrodek Spor-
tu, Rekreacji i Turysty-
ki w Luzinie oraz AWKS 
Wejherowo, Luzińskiej 
Amatorskiej Ligi w Pił-
kę Siatkową o Mistrzo-
stwo Kaszub. 

W zawodach udział wzięły 
4 zespoły z Rumi, Kartuz, 
Lęborka i Pucka. Zwycięzcą 
Półfi nałów został zespół 
dziewcząt reprezentujący 
ZSP nr 1 w Rumi, który 
wywalczył awans do 
Finałów Wojewódzkiej 
Licealiady, który odbędzie 
się 10.12.2008r. w Tczewie. 
W ubiegłym roku zespół 
z Rumi zajął w Finale 

Wojewódzkiej Licealiady 
4 miejsce, przegrywając 
rywalizację o brązowe 
medale 1 bramką z drużyną 
z Kwidzyna.

KOLEJNOŚĆ
PÓŁFINAŁÓW:
1m. ZSP 1 Rumia
2m. II LO Lębork
3m. ZSO Puck
4m. ZSZiO Kartuzy

Skład zespołu ZSP 1 
RUMIA:
Januszewska Agata, Szeliga 
Anna, Jóźwiak Patrycja, 
Kiedrowska Marta, Kozieł 
Marta, Bielińska Karolina, 
Szreder Beata, Wiśniewska 
Natalia, Wenta Kamila, 
Kulas Karolina
Opiekun zespołu : Piotr 
Taube. 

(AB)

Piłkarki Ręczne z Rumi w fi nale
W hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rumi odbyły 
się Półfi nały Wojewódzkiej Licealiady w Piłce Ręcznej Dziewcząt. 

W zawodach udział wzięło 
7 drużyn. Mecz fi nałowy 
obfi tował niesamowitą 
dramaturgią zdarzeń i 
wyłonił zwycięzcę dopiero 
po dogrywce i drugiej 
serii rzutów karnych. 
Tą walkę nerwów lepiej 

wytrzymali zawodnicy 
zespołu „ Elektryka” i oni 
będą reprezentować powiat 
wejherowski w Półfi nale 
Wojewódzkiej Licealiady, 
która odbędzie się na 
początku grudnia b.r.   

(AB)                                                              

Mistrzostwa Powiatu 
w piłce ręcznej chłopców 

KOLEJNOŚĆ OSTATECZNA:                                                                                                                                      
                  
I miejsce - ZSP 2 W-wo                                         
II miejsce - ZSP 1 Rumia                                                                      
III miejsce - ZSO 2 W-wo                                     
IV miejsce - ZSP 4 Wejherowo  
V miejsce - ZSP 1 Wejherowo
VI - VII miejsce ex - ZSP 3 
Wejherowo; ZSP Reda

W hali sportowej Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie odbyły się Mistrzostwa Powiatu 
Wejherowskiego w Piłce Ręcznej Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych. 
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06:00 Kawa czy herbata? 07:50 
Leksykon PRL 08:00 Wiadomości
08:15 Kwadrans po ósmej 08:35 
Małgosia i buciki - serial animowany
08:55 Skarby Małgosi 09:00 Moliki 
książkowe 09:15 ZOO bez tajemnic
09:30 Ranczo pod Zieloną Siódemką 
10:00 Moda na sukces 10:50 Psi 
psycholog - telenowela 11:15 
Celownik - magazyn 11:25 Zapytaj 
prawnika - magazyn 11:40 Tele-
zakupy
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes - magazyn
12:20     Gdzie przyszłość 
 przeszłości czapkuje
12:40     Plebania - telenowela 
13:05     Klan - telenowela
13:30     Jaka to melodia? 
14:00     Nie wolno przerwać  
 spektaklu
15:00     Wiadomości, Pogoda
15:15     Moda na sukces - serial 
15:40     Klan - telenowela
16:05     Plebania - telenowela
16:35     Teleexpress 
16:50     Puchar Świata w skokach  
 narciarskich - Kuusamo 
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości
20:20     Pompeje - serial
21:20     Prawdziwe kłamstwa  
 - komedia, USA `94.  
 Harry od kilkunastu 
 lat jest tajnym  
 agentem. 
23:45     Słoń - dramat, USA `03
01:15     Za i przeciw - dramat
03:00     Notacje - Jan Venulet

 
 
 06:05 Złotopolscy 06:55 Telezakupy
07:10 Globert przedstawia niezwykły świat 
natury 07:40 Pomocnik św. Mikołaja 08:00 
Pytanie na śniadanie 09:00 Panorama
10:15 M jak miłość - serial 11:10 Historia 
pewnego misia - fi lm
12:45     Wojciech Cejrowski - cykl reportaży
13:20     Dzięki Bogu już piątek! - magazyn
13:50     Everwood - serial obyczajowy
14:45     Dla niesłyszących - Czas honoru
15:45     Tak to leciało! - teleturniej
16:45     Bulionerzy - serial komediowy 
17:20     Przygody pana Michała - serial  
 historyczno-przygodowy 
17:55     Magazyn Ekstraklasy 
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:05     Dzieciaki górą - teleturniej
20:00     Gwiazdy tańczą na lodzie 
 - widowisko rozrywkowe
22:30     Czas honoru - felieton;
22:40     Siedem narzeczonych 
 - komedia, USA `99
00:30     Panorama
00:50     Cicha noc - dramat, Kanada `02
 Elisabeth Vincken i jej   
 12-letni syn Fritz mieszkają w  
 starym domku myśliwskim. 
 W wigilę 1944 roku   
 nieoczekiwanie przed domem 
 stanęli trzej uzbrojeni   
 Amerykanie. Elisabeth   
 przyjmuje aliantów pod swój  
 dach pod warunkiem, że  
 porzucą broń i uznają jej dom  
 za neutralne terytorium. 
02:20     Dzięki Bogu już piątek! - magazyn
02:45     Noc Zagadek - teleturniej 
03:45     Zakończenie dnia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04.55 Kinomaniak 05.15 Gram.Tv 05.40 
Muzyczne listy 06.50 TV Market 07.25 Kasa 
Na Bank – program interaktywny 08.25 
Beverly Hills 90210 – serial USA 09.25 
Idiotki nie idą do nieba - serial meksykański 
10.25 mała Czarna 11.25 Idiotki nie idą do 
nieba - serial meksykański 12.25 Lalola - serial 
komediowy 
13.30     Gram.Tv
14.00     Dziewczyny fortuny 
15.00     Beverly Hills 90210 
 – serial USA 1992
16.00     Modne gwiazdy
17.00     Jazda Figurowa – nowy program  
 Michała Figurskiego. 
18.00     Wielkie Happy Hour – informacyjny  
 program rozrywkowy
19.00     Kłamczuch – program rozrywkowy
20.30     Selekcja - survival show
21.05     Geneza - serial sensacyjny. Serial   
 opowiada o elitarnej   
 brygadzie madryckiej  
 policji powołanej do  
 przeprowadzania   
 śledztw w przypadkach   
 ekstremalnie skomplikowanych  
 zbrodni. Kierowana przez 
 Mateo grupa składa się   
 z inspektorów policji, techników  
 i specjalistów medycyny  
 sądowej. Nie ma znaczenia,  
 czy jest to „tradycyjny” motyw  
 taki jak zazdrość lub chciwość  
 czy łańcuch zawiłych zbrodni   
 z seryjnymi mordercami i  
 psychopatami. 
22.15     Kłamczuch –  program rozrywkowy
23.20     Forbidden desires - fi lm dla dorosłych
01.15     Selekcja - survival show

05:05 Uwaga! - magazyn 05:25 Telesklep
06:25 Fabryka Gry 08:00 Na Wspólnej - 
serial 08:30 Dzień dobry TVN - magazyn
11:00 Republika malolatów - serial 12:05 
Brzydula - serial komedia
12:35     Szymon Majewski Show - talk show 
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     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     Od kołyski aż po grób 
 - fi lm sensacyjny, USA `03.  
 Szefowi wyspecjalizowanego  
 gangu złodziei (DMX)  
 porwano córkę. Aby ją ocalić  
 musi zawrzeć niebywały układ  
 z ofi cerem tajwańskiej policji  
 (Jet Li) i odnaleźć cenne  
 diamenty, których żądają  
 porywacze. Podążając  
 śladem zaginionych   
 diamentów, odkrywa  
 nowoczesną broń masowego  
 rażenia, która może zagrozić  
 całej ludzkości. 
22:10     Oszukać przeznaczenie III 
 - fi lm horror, Niemcy, 2006
00:05     Kuba Wojewódzki - talk show
01:05     Uwaga! 
 - magazyn
01:25     Wrzuć na luz - pr. rozrywkowy
02:25     Telesklep

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN
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05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.72206:00 Żar 
młodości, odc.6307:00 TV Market07:15 
Wielka Wygrana, odc.384 08:50 Daleko od 
noszy, odc.16209:20 Świat według Kiepskich, 
odc.30109:50 Rodzina zastępcza, odc.220
10:50 Sabrina - nastoletnia czarownica, 
odc.112 b11:20 Na kocią łapę, odc.26
11:50     Nowe przygody Tequili i Bonettiego,  
 odc.18
13:00     *****, odc.49
14:00     Pierwsza miłość, odc.801
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.113
15:15     Świat według Bundych, odc.248
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.1227
16:30     Tylko miłość, odc.51
17:30     *****, odc.50
18:00     Pierwsza miłość, odc.802
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Na kocią łapę, odc.27
20:00     Fabryka gwiazd, odc.11
22:00     Studio Lotto
22:05     Rollerball; USA/Niemcy/Japonia,  
 2002; r. John McTiernan; 
 w. Chris Klein, Naveen   
 Andrews, Jean Reno, LL Cool  
 J, Rebecca Romijn. Reżyser  
 „Szklanej pułapki” przedstawia  
 zapierający dech w piersiach  
 thriller, w którym główne role  
 zagrali: Chris Klein, Jean 
 Reno.
00:05     Wspólnota; USA, 1989; r. Philippe  
 Mora; w. Christopher Walken,  
 Dee Dee Rescher, Holly Fields

Rozegrano turniej kwalifi -
kacyjny, w którym zagra-
ło siedem pierwszych ze-
społów. W grupie A Astra 
Reda, awansowała do fi -
nału, pokonując TKS Reda 
2:0 i Jokerów 2:0. Nato-
miast w grupie B zwyciężył 
niepokonany Tybet, któ-
ry rozgromił Gimnazjum 
nr1 2:0 i Paczkerów 2:0. W 
rozgrywkach fi nałowych, 
w meczu o trzecie miej-

sce Śledzie pokonały Joke-
rów 2:0, a mistrzem został 
Tybet wygrywając z Astrą 
2:0. Liderzy siatkówki za-
grali w składzie - Sławomir 
Mizearczyk, Marcin Ko-
skiewicz, Tomasz Wittbrot, 
Maciej Magulski, Łukasz 
Ceyrowski, Łukasz Masal-
ski i Michał Surowiec. Or-
ganizatorem zawodów był 
Miejski Ośrodek Kultury, 
Sportu i Rekreacji.     (DD)

Od momentu kontuzji 
Kuby Bobusza, coś pękło 
w zespole gospodarzy. Sy-
tuacja na parkiecie zaczęła 
się odwracać. Zawodnicy z 
Bydgoszczy systematycz-
nie zmieszali wypracowana 
przez gospodarzy przewa-
gę. W trzeciej kwarcie ko-
szykarze UKS potrafi li jesz-
cze utrzymać 5cio punkto-
wą przewagę nad Astorią. 
Czwarta kwarta rozpoczęła 
się bardzo źle dla koszyka-
rzy z Łęczyc. Przez pierw-

sze pięć minut gospodarze 
nie potrafi li zdobyć żadne-
go punktu.
W końcówce koszykarze z 
Łęczyc postawili wszystko 
na jedna kartę. Mimo prób 
rzutów za trzy punkty i fal-
łów taktycznych Astoria 
wygrała spotkanie różnicą 
11pkt.
UKS Łęczyce: Nieleszczuk 
23,Zimniewicz 16,Nikono-
wicz 11, Marchewka 9,Fir-
golski 8,Strychalski 6,Wilk 
3,Mudlaf 2,Bogusz.   (PiR)

Pechowa porażka
Koszykarze UKS Łęczyce przegrali 
przed własną publicznością z Asto-
rią Bydgoszcz 78:89. - Pierwsza po-
łowa meczu układała się po naszej 
myśli, prowadziliśmy nawet 14pkt.- 
mówi Jacek Bagnecki, trener dru-
żyny z Łęczyc.

UKS Łęczyce

Ruszyła liga 
siatkówki
W hali sportowej Zespołu Szkól nr 1 w Redzie 
zainaugurowano tegoroczną ligę siatkówki. 
Do gry zgłosiło się czternaście drużyn z Redy, 
Wejherowa, Luzina i Pucka. 

REKLAMA



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

SO
B

O
TA

 2
9 

L
IS

TO
PA

D
A

 2
00

8
N

IE
D

Z
IE

L
A

 3
0 

L
IS

TO
PA

D
A

 2
00

8
PO

N
IE

D
Z

IA
Ł

E
K

 1
 G

R
U

D
N

IA
 2

00
8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
          

06:15 Złotopolscy
06:45 Pomocnik św. Mikołaja
07:00 Telezakupy
07:15 Przystanek praca
07:30 Harry i Hendersonowie 
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:20 M jak miłość 
11:10 Codzienna 2/3 - serial komed.
11:40 Bulionerzy - serial
12:10 Everwood - serial obyczajowy
12:55     Anna Dymna - spotkajmy się
13:25     Znaki czasu - magazyn
13:50     Fort Boyard - reality show
14:55     Dla niesłyszących - Na dobre i na złe
15:55     Wakacje z duchami - serial 
16:35     Uchatka intelektualistka - serial
17:05     Na wariackich papierach - serial
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:05     Koło fortuny - teleturniej
19:35     Na wyłączność - wywiad
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
00:20     XVI Międzynarodowy Festiwal  
 Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych
00:30     Panorama
00:50     Ogród Barbarzyńcy - fi lm dok.
01:15     Carlos do Carmo na Festiwalu 
 Filmu i Sztuki 
02:00     Fotografi a jest sztuką trudną

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05.05 Wielkie Happy Hour 05.50 Muzyczne 
listy 07.00 TV Market 07.35 Kasa na bank
08.40 Saint Tropez - serial 09.45 Saint Tropez - 
serial 10.55 Być jak ona 11.25 Skrzydła– serial 
11.55 Skrzydła – serial 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     Discovery” „Smoki.   
 Urzeczywistniona fantazja”
22.10     Galileo - program popularno-naukowy 
23.10     Happy Hour – informacyjny program  
 rozrywkowy
00.10     mała Czarna 
 - talk show 
01.10     Ofi ara Losu
  - fi lm USA, 2000
03.05     Lalola 
 - serial komediowy 
03.55     Wydarzenia, Sport, Pogoda
04.30     Sztukateria 
 - magazyn 

 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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
12:40     Taniec z gwiazdami - realiy show
14:55     Detektyw Monk
  - serial sensacyjny, `04
15:50     Rozmowy w toku - talk show
16:55     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 - serial dokumentalny 
17:55     Brzydula - serial komedia
18:25     Detektywi 
 - serial dokumentalny
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:50     Uwaga! - mag. reorterów
20:05     Na Wspólnej - serail 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 09:30 Atlantis High - 
serial 10:00 Moda na sukces - serial 
10:50 Wielki świat małych 
odkrywców 11:05 Jaka to melodia?
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes - magazyn
12:20     W kolejce po euro - cykl
12:40     Plebania - telenowela
13:05     Klan - telenowela 
13:30     Palce lizać - serial
14:00     Zwierzęta świata - fi lm dok
14:30     Errata do biografi i 
 - Roman Palester
15:00     Wiadomości, Pogoda
15:15     Jesteś tym co jesz  - serial
15:40     Pora na doktora - magazyn
16:05     Moda na sukces - serial
16:50     Marilyn, ostatnie seanse 
 - rozmowa o fi lmie
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     Podróż; spektakl teatralny
21:30     Goldfi nger - fi lm, Wlk. 
23:25     Czas śmierci - dramat
01:05     Kojak - serial, USA

06:00 Zaopiekuj się mną 06:40 
Schudnij 07:00 Dzień dobry w 
sobotę 07:30 Rok w ogrodzie - pr. 
porad. 08:00 Wiadomości 08:15 Pod 
prasą 08:35 Hurtownia książek - 
magazyn 09:00 Ziarno - magazyn
09:30 Siódme niebo - serial 10:20 
Śmiechu warte 10:45 Stawka 
większa niż życie - serial 11:45 
Opole 2008 na bis - kabareton
12:10     Kuchnia z Okrasą
12:35     Szkoda gadać 
 - pr. rozrywkowy
13:00     Wiadomości
13:10     Zwariowany piątek 
 - komedia, USA `76
14:50     Puchar Świata w skokach  
 narciarskich - Kuusamo
17:00     Teleexpress 
17:20     300 % normy - teleturniej
17:55     Mamy MAMY 
 - reality show
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości
20:15     Kroniki Riddicka 
 - fi lm S-F, USA `04
22:25     Fatalny romans 
 - fi lm, USA `93
00:20     Weekendowy magazyn  
 fi lmowy
00:50     Ostatnia ofi ara - thiller,  
 USA `00 W okolicach  
 Sweetwater w Alabamie  
 strach sieje seryjny  
 morderca. Zabija młode  
 atrakcyjne kobiety. 
02:20     Numer stulecia - fi lm,  
 Francja `00
04:05     Zakończenie dnia

06:05 Zaopiekuj się mną 06:45 
Kadra 2012 - magazyn 07:00 
Transmisja Mszy Świętej 08:00 
Domisie 08:30 Klub przyjaciół 
Myszki Miki 08:55 Teleranek - 
magazyn 09:25 Disney! Cudowny 
Świat 10:45 Marzenie Reda - fi lm 
animowany 10:50 Hannah Montana - 
serial11:25 Tydzień - magazyn 11:55 
Między ziemią a niebem 
12:00     Anioł Pański 
12:15     Między ziemią a niebem
13:00     Wiadomości
13:10     Świry - serial kryminalny 
13:55     Winnetou - serial  
 przygodowy
15:35     Budda, pszczoły i królowa  
 szerszeni - fi lm dok.
16:30     Opole 2008 na bis 
 - kabareton 
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
23:10     21 gramów - thiller, USA 
01:15     Bliscy nieznajomi - dramat,  
 Francja `04
02:55     Zakończenie dnia

05:25 Dla niesłyszących - Słowo na niedzielę
05:35 Dla niesłyszących - Radio Romans 
06:00 Złotopolscy - telenowela 07:00 Ostoja
07:30 M jak miłość - serial 08:20 Barwy 
szczęścia - serial obyczajowy 09:25 
Doktorologia stosowana - cykl dok.10:00 
Wojciech Cejrowski - cykl reportaży10:30 
Królowa drzew - fi lm dokumentalny 11:30 
Makłowicz w podróży - mag. kulinarny
12:05     Gang Olsena wpada w szał 
 - komedia, Dania `73
14:00     Familiada - teleturniej
14:30     Złotopolscy - telenowela
15:05     Szansa na Sukces - Natalia Kukulska
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
20:00     Czas honoru - serial
21:00     Świat to za mało 
 - fi lm sensacyjny, USA `99
23:05     Magazyn Ekstraklasy - Szybka piłka
23:55     EUROexpress - magazyn
24:00     Telewizyjne Wiadomości Literackie 
00:30     Panorama
00:50     Tyrmand 1954 - fi lm 
01:40     W matni - dramat, USA `91
 Początkująca policjantka zostaje  
 przydzielona do pracy z   
 doświadczonym agentem. Razem  
 prowadzą śledztwo przeciwko  
 wpływowemu dostawcy   
 narkotyków. 
03:45     Noc Zagadek - teleturniej 

05.05 Montreux Years 2005 - koncert 06.05 
Dekoratornia 06.35 Śmierć i narodziny - fi lm 
08.30 Nieposkromiona Australia - serial 
09.05 Zgrywus - fi lm 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 - Stal Mielec 
 - AZS Białystok
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, Superglina -  
 fi lm akcji Hongkong, 1992;  
 reż.: Stanley Tong; wyst.: Jackie 
 Chan, Michelle Yeoh, Maggie  
 Cheung, Bill Tung, Kenneth  
 Tsang, Philip Chan, Wah Yuen;  
 Kevin Chan (Jackie Chan) jest 
 najlepszym policjantem w  
 Hongkongu. Aby przeniknąć w  
 szeregi grupy przestępczej, 
 która zajmuje się przemytem  
 rakiet, pomaga dealerowi  
 narkotykowemu w ucieczce z  
 więzienia. 
22.45     Jazda Figurowa – nowy program  
 Michała Figurskiego. 
23.45     Otwórz oczy - thriller Hiszpania/ 
 Francja/Włochy, 1997; reż.:  
 Alejandro Amenábar
02.15     Skrzydła – serial komediowy
02.45     Wydarzenia, Sport, Pogoda 

05.40 Lalola 06.35 V Max 07.05 Gram.Tv
07.35 Ręce, które leczą 08.05 Beverly Hills 
90210 – serial 09.05 Śmierć i narodziny - fi lm
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  - Asecco Resovia Rzeszów 
 - AZS UWM Olsztyn 
16.55     Kłamczuch 
 – program rozrywkowy
17.55     Discovery „Smoki. Urzeczywistniona  
 fantazja”
19.00     Galileo - program popularno-naukowy
20.00     W rękach wroga - dramat wojenny  
 USA, 2004; reż.: Tony Giglio;  
 wyst.: Til Schweiger, William H. 
 Macy, Scott Caan, Thomas  
 Kretschmann, A.J. Buckley,  
 Chris Ellis, Connor Donne,  
 Jeremy Sisto, Lauren Holly, 
 Matt Lindquist, Sam   
 Huntington; II wojna światowa.  
 Załoga podwodnego U.S.S.  
 Swordfi sh po wielu miesiącach 
 na morzu wraca wreszcie do  
 domu. W czasie drogi trafi a ich  
 torpeda niemieckiego U-boota, a 
 mała grupa Amerykanów,  
 którym udało się przeżyć,  
 zostaje wzięta do niewoli. 
22.15     Nowa Generacja
23.30     Monique 
 - komediodramat Francja, 2002
01.30     Skrzydła 
 – serial komediowy
02.00     Otwórz oczy - Thriller Hiszpania/ 
 Francja/Włochy, 1997
04.10     Wydarzenia 
04.45     TV Market

05:30 Wstawaj! Gramy!, odc.723 06:15 
Kapitan Flamingo, odc.1306:45 Yin! Yang! 
Yo!, odc.1307:15 Action Man A.T.O.M., odc.9
07:45 Action Man A.T.O.M., odc.1008:15 
Hugo, odc.17908:45 Pasjonaci, odc.128
09:15     Ewa gotuje, odc.39
09:45     Czarny koń; USA, 1992; r. David  
 Hemmings; w. Ed Begley Jr.,  
 Mimi Rogers, Ari Meyers, 
 Donovan Leitch, Samantha Eggar 
11:55     *****
12:45     Czarodziejki, odc.123
13:45     Fabryka gwiazd, odc.11
15:45     Hot Shots!
17:45     AGENTKI, odc.9
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Świat według Kiepskich, odc.301
20:00     Jak oni śpiewają, odc.51
22:00     Studio Lotto
22:30     Do diabła z miłością; USA/Niemcy,  
 2003; r. Peyton Reed; w. Renee  
 Zellweger, Ewan McGregor, 
 Sarah Paulson, David  
 Hyde Pierce, Rachel Dratch.  
 Komedia romantyczna, której  
 akcja rozgrywa się w latach  
 60-tych w Nowym Jorku
00:40     Umrzeć powtórnie; USA, 1991;  
 r. Kenneth Branagh; w. Kenneth  
 Branagh, Andy Garcia, Emma  
 Thompson, Lois Hall, Robin  
 Williams, Jo Anderson, Richard  
 Easton Doskonały thriller w  
 gwiazdorskiej obsadzie
02:30     Ale kasa, odc.103
03:30     Tajemnice losu, odc.51
04:30     Zakazana kamera, odc.236

05:30 Wstawaj! Gramy!, odc.72406:15 Szalony 
Jack, pirat, odc.806:45 Miejskie szkodniki, 
odc.2207:15 Power Rangers, odc.507:45 Power 
Rangers, odc.608:15 Jak oni śpiewają, odc.51
10:40     Kosmaty zawodnik
12:40     Fałszywa dwunastka; USA, 2003; 
 r. Shawn Levy; w. Steve  
 Martin, Hilary Duff, Kevin  
 Schmidt, Bonnie Hunt, Piper  
 Perabo, Tom Welling Wielki 
 przebój kinowy. Komedia  
 familijna ze Stevem Martinem  
 w roli głównej. Tom Baker  
 (Steve Martin) razem z żoną  
 (Bonnie Hunt) i dwunastką  
 dzieci mieszka w małym  
 miasteczku na amerykańskiej  
 prowincji. 
14:45     I kto tu rządzi, odc.47
15:15     Piotr Bałtroczyk na żywo, odc.9
16:45     Strzał w 10, odc.22
17:45     Rodzina zastępcza, odc.301
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Strefa tajemnic, odc.3
20:00     Skazany na śmierć, odc.57
21:00     CSI: Kryminalne zagadki Miami,  
 odc.124
22:00     Studio Lotto
22:05     Kości, odc.37
23:05     Sprawca Zero; USA, 2004; r. E.  
 Elias Merhige; w. Aaron   
 Eckhart, Harry Lennix
01:15     Magazyn sportowy

05:35 Uwaga! 05:55 Telesklep08:00 Turbo 
Ring - pr. motoryzacyjny08:30 Dzień dobry 
TVN10:55 Pascal: po prostu gotuj 11:30 Na 
Wspólnej Omnibus
13:15     You can dance - Po prostu tańcz!
14:50     Siłacze - Strongman 2008
16:00     Flipper - fi lm przygodowy, USA `96
18:00     Milionerzy - teleturniej
19:00     Fakty, Sport, Pogoda 
19:45     Uwaga! - mag. reporterów
20:00     Niania 
 - serial komedia
20:35     Mam talent - reality show
22:20     W morzu ognia - fi lm  
 sensacyjny, USA `97  
 Funkcjonariusz służb 
 ochrony środowiska odwiedza  
 górzyste okolice stanu  
 Kentucky i wpada na  
 trop przestępstwa: w  
 opuszczonych kopalniach  
 składowane są trujące odpady  
 przemysłowe.
00:30     Cyborg - fi lm S-F, USA, 1989
 Po całkowitym upadku  
 ekonomicznym, wstrząsana  
 aktami przemocy i nasilającej  
 się przestępczości Ameryka 
 XXI wieku tonie w anarchii  
 i chaosie a ludzi dziesiątkuje  
 szerząca się śmiertelna plaga.  
 Jedynie Pearl Prophet, piękna pół 
 kobieta, pół robot posiada  
 dostateczną wiedzę by  
 przygotować szczepionkę  
 zapobiegającą degeneracji  
 ludzkości. 
02:10     Uwaga! - magazyn
02:30     Telesklep

05:35 Uwaga! 05:55 Telesklep08:00 Niania 
- serial08:30 Dzień dobry - magazyn 10:55 
Kawa na ławę
11:45     Teraz albo nigdy - serial obyczajowy
12:45     Richie milioner  - fi lm komedia,  
 USA, 1994. Panicz Richie  
 jest spadkobiercą fortuny liczącej  
 70 mln. dolarów. Posiada  
 wszystko co może zamarzyć  
 mały chłopiec i co można kupić  
 za pieniądze. Po za tym ma  
 troskliwego i wyrozumiałego  
 ojca, który świata poza nim nie  
 widzi i wiernego psa o imieniu  
 Dollar. ale jak się okazuje świat  
 jak z bajki nie trwa wiecznie. 
14:45     Mam talent - reality show
16:30     Co za tydzień - magazyn
17:00     Kapitalny pomysł - teleturniej
18:00     Milionerzy - teleturniej
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:45     Uwaga! - mag. reorterów
20:00     Taniec z gwiazdami - reality show
22:20     Teraz albo nigdy - serial, Polska
23:20     Taniec z gwiazdami - kulisy 
23:55     Seks w wielkim mieście 
 - serial komedia
00:35     Wizja morderstwa 
 - fi lm sensacyjny, USA 2000
 Opowieść o seryjnym   
 mordercy, ktorym owładneła  
 tylko jedna myśl ...Studium  
 psychiki seryjnego mordercy. 
02:20     Uwaga! - magazyn
02:40     Telesklep

05:15     Wstawaj! Gramy!, odc.72506:00     
Żar młodości, odc.64 07:00     TV Market 
07:15     Wielka Wygrana, odc.385 08:00     
Dotyk anioła, odc.30 09:00     Miodowe Lata, 
odc.117 09:55     Rodzina zastępcza, odc.221
10:55     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.113
11:25     Samo życie, odc.1170
11:55     Nowe przygody Tequili i Bonettiego,  
 odc.19
13:00     Fabryka gwiazd, odc.50
14:00     Pierwsza miłość, odc.802
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.114
15:15     Świat według Bundych, odc.249
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.1228
16:35     Miodowe Lata, odc.118
17:30     Fabryka gwiazd, odc.51
18:00     Pierwsza miłość, odc.803
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1171
20:00     MEGA HIT - Człowiek w ogniu;  
 USA/Wielka Brytania/Meksyk, 
 2004; r. Tony Scott; w.  
 Denzel Washington, Christopher 
 Walken, Giancarlo Giannini
22:00     Studio Lotto
23:05     Zastępstwo; USA, 2000; r. Sam  
 Firstenberg; w. Eric Roberts,  
 Bryan Genesse, Ice-T, John Beck

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 WOW - 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 09:45 Na dobre i na złe - 
serial 10:40 Nie tylko dla pań 
11:35     Hallo Szpicbródka - komedia, 
 Polska `78
13:25     Święta wojna - serial
14:00     Familiada - teleturniej
14:30     Złotopolscy - telenowela 
15:10     Gwiazdy tańczą na lodzie 
17:00     Duże dzieci - talk show
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:00     Fort Boyard - reality show
20:10     U Pana Boga w ogródku 
 - serial komediowy
21:00     Bajki według Kabaretu 
 Moralnego Niepokoju 
22:00     Bez twarzy - thriller, USA `97
 John Travolta gra tajnego agenta,  
 który dzięki skomplikowanej  
 operacji zmienia swą twarz na  
 twarz będącego w śpiączce 
 terrorysty, aby w tym   
 „przebraniu” zdobyć informacje  
 o podłożonej bombie. Okazuje  
 się jednak, że terrorysta budzi się  
 ze śpiączki i przybiera twarz  
 swojego wroga - agenta. 
00:20     Słowo na niedzielę 
00:30     Panorama
00:50     Wielki Szu 
 - fi lm sensacyjny, Polska `82
02:30     Hity na czasie - pr. muzyczny
03:15     Noc Zagadek 
 - teleturniej interaktywny
04:15     Zakończenie dnia
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Ogólna moja ocena minio-
nej rundy jesiennej, któ-
ra zakończyła się szybciej 
niż pierwotnie miała jest 
bardzo pozytywna. Mieli-
śmy troszkę słabszy począ-
tek i o tym nie można za-
pomnieć. Było to spowo-
dowane tym, że doszło do 
zespołu kilku nowych za-

wodników i potrzebowa-
liśmy troszkę czasu, aby 
się zgrać. Po kilku słab-
szych występach już było 
dobrze. 
Duży udział miał w tym 
wszystkim i nadal ma tre-
ner – Wojciech Wasiek, 
to dzięki jego treningom 
przede wszystkim taktycz-

nym zaczęliśmy grać do-
brze i wygrywać spotka-
nia. Nie popełniamy już 
tyle indywidualnych i ze-
społowych błędów. 
Duże brawa należą się dla 
Łukasza króla, który zdo-
bywa bramki, a na swoim 
koncie ma ich już 15. Zaj-
mujemy trzecie miejsce  w 

tabeli ze stratą trzech punk-
tów do wicelidera i jednym 
zaległym meczem. Mamy 
za sobą osiem spotkań 
bez straconego punktu, a 
pięć bez straconej bram-
ki. Napełnia mnie to du-
żym optymizmem na run-
dę wiosenną. 

Po rozegraniu 14 spotkań 
gryfi ci plasują się trzeciej 
pozycji w tabeli z dorob-
kiem 32 punktów. Wypa-
da wspomnieć, że wejhe-
rowanie maja jeszcze je-
den zaległy mecz do roz-
garnia, który miał odbyć 
się 11 listopada w Lę-
borku z tamtejsza Pogo-
nią. Ostatecznie mecz zo-

stał przeniesiony na rundę 
wiosenną. Gryf traci zale-
dwie trzy punkty do dru-
giego zespołu w Tabeli – 
Orła Trąbki Wielkie oraz 
siedem punktów do lide-
ra Chojniczanki Chojnice. 
Zespól ze Wzgórza Wol-
ności nie najlepiej rozpo-
czął sezon 08/09, pamięta-
my porażkę z Chojniczan-

ką 4:0 i stracone punkty na 
własnym boisku z Murka-
mem Przodkowo (1:2). Nie 
można zapomnieć również 
o wyjazdowym remisie 
2:2 z niżej notowanym Po-
lonezem Bobrowniki. Jed-
nak to były tylko począt-
ki. Najważniejsze jest to, 
że Gryf Orlex Wejherowo 
od dokładnie ośmiu ostat-

nich spotkań ligowych 
jest niepokonany. Ozna-
cza to, że gryfi ci od ośmiu 
meczów nie odnieśli po-
rażki, a od pięciu spotkań 
nie stracili bramki. Napeł-
nia to wszystkich optymi-
zmem przed drugą częścią 
sezonu. 

Łukasz Nowaczyk

Wydział Gier i Ewidencji Pomorskiego Związ-
ku Piłki Nożnej informuje, że w związku z 
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi 
(zły stan boisk) odwołuje się wszystkie zawo-
dy IV ligi, zaplanowane na termin 23.11.2008 
oraz spotkanie IV - 111 Pogoń Lębork - Gryf 
Wejherowo, zaplanowane na dzień 30.11.2008. 
Mecze zostają przełożone na rundę wiosen-
ną sezonu 2008/09. Tym samym dwa mecze, 
które miał rozegrać Gryf Orlex Wejherowo w 
tym roku zostały odwołane. 

Podsumowanie dokonań 
Gryfa Orlex Wejherowo 
w rundzie jesiennej 2008/2009
Podopieczni trenera Wojciecha Waśka od początku sezonu 2008/2009 deklarowali, 
że chcą awansować do III ligi i taki stawiają sobie cel na ten sezon.

IV liga - odwołana kolejka 
z dnia 23.11.2008 oraz 
mecz z 30.11.2008.

Zdaniem kapitana - „Jest dobrze”
Krótką rozmowę 
z kapitanem 
zespołu Gryfa 
Orlex Wejherowo 
– Krzysztofem 
Jezierskim 
przeprowadził 
Łukasz Nowaczyk



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

W
TO

R
E

K
 2

 G
R

U
D

N
IA

 2
00

8
ŚR

O
D

A
 3

 G
R

U
D

N
IA

 2
00

8
C

Z
W

A
R

T
E

K
 4

 G
R

U
D

N
IA

 2
00

8
     
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 
 

05:40 Uwaga!06:00 Telesklep07:00 Rozbij 
Bank - teleturniej08:00 Na Wspólnej - serial
08:30 Dzień dobry TVN 11:00 Milionerzy
12:00 Brzydula - serial
12:30     Telesklep
13:30     Fabryka Gry - pr. interaktywny 
14:25     Detektywi - serisl dokumentalny
14:55     Detektyw Monk - serial sensacyjny
15:50     Rozmowy w toku - talk show
16:55     Sąd rodzinny - serail dokumentalny
17:55     Brzydula - serail komedia
18:25     Detektywi - serail 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     Godzina zemsty- fi lm sensacyjny,  
 USA `99; Kradzież gotówki,
 zaplanowana przez dwóch  
 złodziei (podrzędnych pra 
 cowników mafi i) nie należała  
 do trudnych zadań. Łup jest  
 niewielki. Kiedy przyszedł czas  
 podziału łupu Val - jeden z  
 napastników - postanawia  
 zabić swego kolegę - Portera - i  
 zatrzymać całą zdobytą sumę. 
 Okazuje się jednak, że śmier- 
 telny strzał był nie do końca  
 skuteczny. 
23:35     Turniej Tańca Baltic Cup 2008
00:35     Multikino - mag. fi lmowy
01:00     Uwaga! - magazyn

06:00 Złotopolscy 06:30 Globert przedstawia 
niezwykły świat natury 06:55 Telezakupy07:15 
EUROexpress - magazyn 07:25 Co ludzie 
powiedzą? - serial komediowy 08:00 Pytanie na 
śniadanie 10:15 M jak miłość11:10 Święta woj-
na - serial 11:40 Bulionerzy - serial komediowy 
12:10     Everwood
  - serial obyczajowy
12:55     Michel Cousteau 
 - serial dokumentalny
14:00     Bajki według Kabaretu Moralnego  
 Niepokoju 
14:55     Dla niesłyszących - Złotopolscy
15:55     Wakacje z duchami 
 - serial
16:35     Nie ma to jak hotel 
 - serial komediowy 
17:05     Na wariackich papierach 
 - serial komediowy
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:05     Jeden z dziesięciu 
 - teleturniej
20:05     Barwy szczęścia 
 - serial obyczajowy
20:35     Puchar UEFA - Lech Poznań 
 - Deportivo
22:50     Magazyn kryminalny 997
23:20     Warto rozmawiać
00:10     XVI Międzynarodowy Festiwal Sztuki  
 Autorów Zdjęć Filmowych 
00:30     Panorama
00:50     Czy świat oszalał? 
 - fi lm dokumentalny

06:00 Kawa czy herbata?07:50 Lek-
sykon PRL08:00 Wiadomości08:15 
Kwadrans po ósmej08:35 Vipo i 
przyjaciele - serial 09:00 Jedynkowe 
Przedszkole09:30 Góra Duchów - 
serial10:00 Moda na sukces - serial
10:55 300 % normy - teleturniej 
11:30 Celownik - magazyn11:40 
Telezakupy12:00 Wiadomości12:10 
Agrobiznes - magazyn
12:20     Europa bez miedzy
12:40     Plebania - telenowela
13:05     Klan - telenowela
13:30     Jaka to melodia?
14:00     Prawdziwa wyprawa 
 do Arktyki
14:30     My Wy Oni - magazyn
15:00     Wiadomościm, Pogoda
15:10     Pomysł na mieszkanie - cykl
15:40     Kuchnia z Okrasą -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     Terminator: Kroniki Sary  
 Connor - serial 
21:10     Londyńczycy - serial
22:05     Sprawa dla reportera
22:40     Pryzmat - pr. publicystyczny
23:15     Kamienne serce - thriller 

06:00 Kawa czy herbata?07:50 Lek-
sykon PRL08:00 Wiadomości08:15 
Kwadrans po ósmej08:35 Tata Lew - 
serial animowany08:50 Bajki rosyj-
skie 09:10 Jedynkowe Przedszkole 
09:40 Legenda Nezha - serial10:05 
Moda na sukces - serial10:55 Faceci 
do wzięcia - serial11:20 W-skersi 
11:40     Telezakupy
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes - magazyn
12:20     Tak jak w Unii
12:40     Plebania - telenowela
13:05     Klan - telenowela 
13:35     Jaka to melodia?
14:10     Podróżnik - Bora Bora
14:30     Ktokolwiek widział,
  ktokolwiek wie...
15:00     Wiadomości, Pogoda
15:10     Bądź modna - cykl dok.
16:05     Moda na sukces - serial
17:00     Teleexpress
17:20     Celownik - magazyn
17:30     Klan - telenowela 
18:00     Jaka to melodia?
18:30     Plebania - telenowela
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości
20:20     Atak szarańczy - fi lm  
 katastrofi czny, USA 
22:00     Wydział Zabójstw - serial  
 kryminalny
22:25     Misja specjalna - mag.  
 śledczy
23:00     Marilyn, ostatnie seanse  
 - fi lm, `08
00:35     W imię sprawiedliwości 
 - drama, USA `99
02:00     Ktokolwiek widział...

 

06:05 Złotopolscy 06:35 Pomocnik św. Miko-
łaja - serial06:50 Telezakupy07:10 Rocznica 
Metropolity07:30 Harry i Hendersonowie 
- serial 08:00 Pytanie na śniadanie 10:15 M 
jak miłość - serial11:10 Codzienna 2/3 - serial 
komediowy 11:40 Bulionerzy - serial 12:10 
Everwood - serial 
13:00     Jak się nie ubierać 
 - serial dokumentalny 
14:05     Dzieciaki górą - teleturniej
15:00     Dla niesłyszących - M jak miłość 
16:00     Wakacje z duchami 
 - serial
16:35     Nie ma to jak hotel - serial 
17:10     Na wariackich papierach 
 - serial komediowy
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:05     Koło fortuny 
` - teleturniej
19:35     Festiwal Sztuki Autorów
  Zdjęć Filmowych
20:05     Barwy szczęścia
  - serial obyczajowy 
20:40     M jak miłość - serial
21:35     Kulisy serialu „M jak miłość”
21:45     Magazyn Ekspresu Reporterów
22:30     Linia życia - thiller, USA `90
 Nelson Wright student medy- 
 cyny chce na własnej skórze  
 sprawdzić czy istnieje życie po  
 życiu. Przy pomocy swoich  
 przyjaciół chce wprowadzić się 
 na minutę w stan śmierci  
 klinicznej. Eksperyment wymy- 
 ka się spod kontroli 
00:30     Panorama
00:50     Wiek niewinności - dramat, USA `93
03:10     Zakończenie programu

06:00 Kawa czy herbata? 07:50 
Leksykon PRL08:00 Wiadomości
08:15 Kwadrans po ósmej08:35 
Strażak Sam - serial animowany 
08:45 Małe zoo Lucy - fi lm animo-
wany08:55 Świnka Peppa - serial 
animowany 09:10 Domisie - pr. dla 
dzieci09:40 Zagubieni z Lotu 29 - 
serial 10:05 Moda na sukces - serial 
10:55 300 % normy - teleturniej 
11:30 Celownik - magazyn11:40 
Telezakupy 12:00 Wiadomości
12:10     Agrobiznes - magazyn
12:20     Siła z natury - magazyn
12:40     Plebania - telenowela 
13:05     Klan - telenowela 
13:35     Jaka to melodia?
14:00     Wizje przyszłości - cykl
14:30     Raj - magazyn
15:00     Wiadomości, Pogoda
15:15     Jesteś tym co jesz - serial
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     Szesnastoletnia mama 
 - dramat, USA `05
22:00     Wydział Zabójstw - serial
22:30     Bronisław Wildstein - show
23:10     Anna Frank - dramat 

06:05 Złotopolscy 06:35 Pomocnik św. Mi-
kołaja - serial 06:50 Telezakupy 07:05 Znaki 
czasu - magazyn 07:30 Harry i Hendersono-
wie - serial 08:00 Pytanie na śniadanie 10:15 
M jak miłość 11:05 Święta wojna - serial 
11:40 Bulionerzy - serial komediowy 12:05 
Everwood - serial 
12:55     Proces Norymberski 
 - serial dokumentalny 
14:00     Mini Szansa - De Mono
15:00     Dla niesłyszących - M jak miłość
15:55     Wakacje z duchami - serial 
16:30     Nie ma to jak hotel 
 - serial komediowy
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:05     Jeden z dziesięciu - teleturniej
19:35     Solo w mieście - magazyn
20:05     Barwy szczęścia - serial obyczajowy
20:35     Miś - komedia, Polska 1981
22:35     Podniebny dramat - fi lm, USA `02
 Niewielki samolot pasażerski  
 zostaje opanowany przez  
 bliskowschodniego terrorystę.  
 Obecność na pokładzie straż- 
 nika wcale nie oznacza auto- 
 matycznego rozwiązania  
 problemu. Air Marshal okazuje  
 się bowiem zagrożeniem zarów- 
 no dla porywaczy, jak i dla  
 pasażerów. 
00:10     Reportaż o kardynale Henryku  
 Gulbinowiczu
00:30     Panorama
00:50     Kryjówka diabła - fi lm, USA `95

04.55 Saint Tropez - serial05.45 Muzyczne 
listy06.55 TV Market07.30 Kasa na bank08.30 
Beverly Hills 90210 – serial 09.30 Idiotki nie 
idą do nieba - serial10.30 mała Czarna 11.30 
Idiotki nie idą do nieba - serial 
12.30     Happy Hour
13.30     VIP
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     Niebiańska plaża - dramat USA /  
 Wielka Brytania, 2000; reż.: 
 Danny Boyle; wyst.: Leonardo  
 DiCaprio, Tilda Swinton, Virginie  
 Ledoyen, Guillaume Canet,  
 Robert Carlyle; Dramat. Richard  
 (Leonardo Di Caprio)
22.30     Ofi ara Losu - fi lm USA, 2000
00.25     Happy hour – informacyjny program  
 rozrywkowy 
01.25     mała Czarna - talk show 
02.25     Utopia - thriller USA, 1997; reż.: 
 Kurt Voss; Daniel (Justin  
 Theroux) postanawia spędzić  
 święto dziękczynienia w swoim  
 rodzinnym domu. Udaje się tam  
 wraz ze swoją dziewczyną. 
 Na miejscu Susanne odkrywa,  
 że jej chłopak jest traktowany 
 przez swoją niezwykle bogatą  
 rodzinę jak czarna owca i jest  
 nieustannie porównywany do  
 swojego zmarłego brata.

04.55 Saint Tropez - serial 05.45 Muzyczne 
listy 06.55 TV Market 07.30 Kasa Na Bank 
– program interaktywny 08.30 Beverly Hills 
90210 – serial 09.30 Idiotki nie idą do nieba - 
serial 10.30 mała Czarna11.30 Idiotki nie idą 
do nieba - serial 12.30 Happy Hour
13.30     Kinomaniak - magazyn fi lmowy
14.00     Dziewczyny fortuny
15.00     Beverly Hills 90210 – serial 
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     Bestie z morza powracają - Horror   
 RPA/USA, 2001; reż.: David  
 Worth; wyst.: Thorsten Kaye,  
 Nikita Ager, Daniel Alexander,  
 Caroline Bruins, Danny  
 Keogh; Horror. Dwie siostry,  
 Amy (Bruins) i  Samantha  
 (Ager) spędzają lato nurkując  
 wokół wraku starego statku, w 
 pobliżu Cape Town. 
21.55     Utopia - Thriller USA, 1997; reż.:  
 Kurt Voss; wyst.: Alyssa Milano,  
 Justin Theroux, Ice T, Jeanette
23.50     Happy Hour – informacyjny 
 program rozrywkowy
00.50     mała Czarna - talk show 
01.50     Legenda Zorro - fi lm przygodowy  
 USA, 2005
04.05     Wydarzenia, Sport, Pogoda 

05.05 V-max 05.25 Dekoratornia05.50 Mu-
zyczne listy06.55 TV Market07.30 Kasa Na 
Bank – program interaktywny08.30 Beverly 
Hills 90210 – serial 09.30 Idiotki nie idą do 
nieba - serial 10.30 mała Carna11.30 Idiotki 
nie idą do nieba - serial 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, 2008
17.00     mała Czarna - talk show 
18.00     Idiotki nie idą do nieba 
 - serial meksykański
19.00     Kłamczuch – program rozrywkowy
20.00     Legenda Zorro - fi lm przygodowy 
 USA, 2005; reż.: Martin Camp- 
 bell; wyst.: Antonio Banderas,  
 Catherine Zeta-Jones, Adrian  
 Alonso, Brandon Wood, Julio 
 Oscar Mechoso, Leo Burmester, 
 Michael Emerson, Nick Chin- 
 lund, Pedro Armendariz Jr.,  
 Raúl Méndez, Rufus Sewell, 
22.40     Kłamczuch 
 –  program rozrywkowy
23.40     Geneza 
 - serial sensacyjny 
00.50     mała Czarna - talk show 
01.50     Bestie z morza powracają 
 - horror RPA/USA, 2001
03.35     Wydarzenia, Sport, Pogoda
04.10     Muzyczne listy 
 - magazyn muzyczny 

05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.726 06:00 Żar 
młodości, odc.65 07:00 TV Market 07:15 
Wielka Wygrana, odc.386 08:00 Dotyk anioła, 
odc.31 09:00 Miodowe Lata, odc.118 09:55 
Rodzina zastępcza, odc.222 10:55 Sabrina - 
nastoletnia czarownica, odc.114
11:25     Samo życie, odc.1171
11:55     Nowe przygody Tequili i Bonettiego,  
 odc.20
13:00     Fabryka gwiazd, odc.51
14:00     Pierwsza miłość, odc.803
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.115
15:15     Świat według Bundych, odc.250
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.1229
16:35     Miodowe Lata, odc.119
17:30     Fabryka gwiazd, odc.52
18:00     Pierwsza miłość, odc.804
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1172
20:00     Negocjator; USA/Niemcy, 1998;  
 r. F.Gary Gray; w. Samuel L. 
 Jackson, J.T. Walsh, Paul 
 Giamatti, Kevin Spacey,  
 David Morse, Ron Rifkin, John 
 Spencer Doskonały thriller  
 sensacyjny. Danny Roman  
 (Samuel L. Jackson) jest  
 najlepszym policyjnym nego- 
 cjatorem w Chicago. 
22:00     Studio Lotto
23:05     Ike: Odliczanie do inwazji; USA,  
 2004; r. Robert Harmon; w. Tom 
 Selleck, Bruce Phillips, Ian  
 Mune, James Remar

05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.72706:00 Żar 
młodości, odc.6607:00 TV Market 07:15 
Wielka Wygrana, odc.38708:00 Dotyk anioła, 
odc.32 09:00 Miodowe Lata, odc.11909:55 
Rodzina zastępcza, odc.223 10:55 Sabrina - 
nastoletnia czarownica, odc.115
11:25     Samo życie, odc.1172
11:55     Nowe przygody Tequili i Bonettiego,  
 odc.21
13:00     Fabryka gwiazd, odc.52
14:00     Pierwsza miłość, odc.804
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.116
15:15     Świat według Bundych, odc.251
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.1230
16:35     Miodowe Lata, odc.120
17:30     Fabryka gwiazd, odc.53
18:00     Pierwsza miłość, odc.805
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1173
20:00     Świat według Kiepskich, odc.302
20:30     AGENTKI, odc.10
21:30     Gliniarz z Beverly Hills 3; USA,  
 1994; r. John Landis; w. Eddie  
 Murphy, Stephen McHattie,  
 Timothy Carhart, Judge Rein- 
 hold, Hector Elizondo, John  
 Saxon Komedia sensacyjna.  
 Trzecia część kultowej serii. 
22:00     Studio Lotto
23:45     Daleko od noszy, odc.163

05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.728 06:00 Żar 
młodości, odc.67 07:00 TV Market 07:15 
Wielka Wygrana, odc.388 08:00 Dotyk anioła, 
odc.33 09:00 Miodowe Lata, odc.120 09:55 
Rodzina zastępcza, odc.224 10:55 Sabrina - 
nastoletnia czarownica, odc.116
11:25     Samo życie, odc.1173
11:55     Nowe przygody Tequili i Bonettiego,  
 odc.22
13:00     Fabryka gwiazd, odc.53
14:00     Pierwsza miłość, odc.805
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.117
15:15     Świat według Bundych, odc.252
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.1231
16:35     Miodowe Lata, odc.121
17:30     Fabryka gwiazd, odc.54
18:00     Pierwsza miłość, odc.806
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1174
20:00     Tylko miłość, odc.52
21:00     Piotr Bałtroczyk na żywo, odc.10
22:00     Studio Lotto
22:35     Gotowe na wszystko, odc.80; USA,  
 2008; r. Larry Shaw Tornado 
 spowodowało ogromne   
 zniszczenia na Wisteria Lane. 
23:35     Dorota Gawryluk - Konfrontacje,  
 odc.17
00:35     Miasteczko Point Pleasant, odc.9

05:40 Uwaga! 06:00 Telesklep;07:00 Rozbij 
Bank 08:00 Na Wspólnej 08:30 Dzień dobry 
TVN 11:00 Zostań top modelką 
12:00     Brzydula - serial komedia
12:30     Telesklep
13:30     Fabryka Gry - pr. interaktywny 
14:25     Detektywi - serail dokumentalny
14:55     Detektyw Monk 
 - serial sensacyjny, USA
15:50     Rozmowy w toku - talk show
16:55     Sąd rodzinny - serial dokumentalny
17:55     Brzydula - serial, Polska
18:25     Detektywi - serail dokumentalny
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:50     Uwaga! - mag. reorterów
20:05     Na Wspólnej - serial obyczajowy
20:45     W-11 Wydział Śledczy 
 - serial dokumentalny
21:30     Krok od domu - serial kryminal- 
 ny, USA;Annabeth Chase,  
 prokurator Hrabstwa Marion  
 w Stanie Indiana. Pomimo bli-
 sko 100% skuteczności   
 skazań, traci ona szansę na  
 awans, z powodu przejścia na 
 3-miesięczny urlop macierzyń- 
 ski. Po powrocie do pracy  
 będzie musiała udowodnić  
 swoją wartość, wygrywając  
 czekające na nią trudne  
 sprawy oraz pogodzić służbo 
 we obowiązki z byciem świeżo  
 upieczoną mamą.
22:35     Kuba Wojewódzki - talk show
23:30     Californication 
 - serial komediowy, `07
00:05     Siłacze - Strongman, 2008
01:10     Uwaga! 
01:30     Wrzuć na luz

05:40 Uwaga!06:00 Telesklep07:00 Rozbij 
Bank - teleturniej08:00 Na Wspólnej 08:30 
Dzień dobry TVN 11:00 Podróz w nieznane - 
serial 12:00 Brzydula - serial
12:30    Telesklep
13:30     Fabryka Gry - pr. interaktywny 
14:25     Detektywi - serial dokumentalny
14:55     Detektyw Monk - serial, USA
15:50     Rozmowy w toku - talk show
16:55     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
17:55     Brzydula - serial, Polska
18:25     Detektywi - serial dokumentalny
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:50     Uwaga! - mag. reporterów
20:05     Na Wspólnej - serial obyczajowy
20:45     W-11 Wydział Śledczy 
 - serial dokumentalny
21:30     You can dance - Po prostu tańcz! 
23:05     Walentynki - fi lm horror, USA,  
 2001. Czworo przyjaciół  
 zaczyna otrzymywać kartki  
 walentynkowe, zawierające  
 grożby. Ktoś ich obserwuje,  
 wspominając zdarzenie, które- 
 go wszyscy byli uczestnikami  
 przed laty, w czasach swojej  
 młodości. Walentynki 2001 są  
 zaś dniem, w którym ten ktos  
 postanawia się zemścić za  
 dawne krzywdy... 
01:00     Superwizjer 
 - magazyn
01:30     Uwaga! - magazyn
01:50     Wrzuć na luz - pr. rozrywkowy
02:50     Telesklep
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