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Samowolka 
kierowców

REMONT DROGI 
W REDZIE TRWA. 

NARZEKAJĄ 
WSZYSCY; 

KIEROWCY, 
WŁADZE MIASTA 

I... ZARZĄD DRÓG 
WOJEWÓDZKICH 

W GDAŃSKU, 
KTÓRY JEST 

ZLECENIODAWCĄ 
TEJ INWESTYCJI. 

CZĘŚĆ 
ZIRYTOWANYCH 

KIEROWCÓW 
RADZI SOBIE WIĘC 
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Na remontowanej ulicy kierowcy nie stosują się do sygnalizacji świetlnej, stwarzając zagrożenie na drodze.



Ważne telefony
POGOTOWIE

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

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

POLICJA
WEJHEROWO

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

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

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

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

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

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

INNE
- Pogotowie gazowe ...................................................................................... 992
- Pogotowie energetyczne ...............................................  991; (058) 672-13-87
- Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne  ............................................................. 994
- Pogotowie Ciepłownicze ............................................................................ 993
- Pogotowie ciepłownicze „KOKSIK” Reda ...................... tel. (058) 678 67 00
- Pogotowie Drogowe  ........................................................................ 954, 9637
- Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie ........................... (058) 672 13 35
- Sanepid .................................................................................... (058) 672 74 27
- Obwodowy Urząd Pocztowy w Wejherowie .......................... (058) 672 22 81
- Państwowa Inspekcja Pracy w Wejherowie ............................ (058) 672 13 45
- Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wejherowie 
.................................................................................................... (058) 672 21 70
- Prokuratura Rejonowa w Wejherowie  ................................... (058) 672 98 72
- Sąd Rejonowy w Wejherowie ................................................. (058) 672 23 13
- Areszt Śledczy w Wejherowie  ............................................... (058) 672 23 92
- Urząd Skarbowy w Wejherowie ............................................. (058) 677 34 64
- Starostwo Powiatowe w Wejherowie ..................................... (058) 572 94 00
- Urząd Miejski w Wejherowie  ................................................ (058) 677 70 00
- Urząd Gminy w Wejherowie .................................................. (058) 677 97 01
- Urząd Stanu Cywilnego w Wejherowie  ................................ (058) 677 71  31 
- Pomorski Urząd Wojewódzki (paszporty) .............................. (058) 672 45 56
- Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie  ................................ (058) 672 21 62 
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Wejherowie .................. (058) 572 97 00 
- Informacja PKS ....................................................................... (058) 672 29 14 
- Informacja SKM ..................................................................... (058) 721 21 70
- Informacja MZK ..................................................................... (058) 672 31 38
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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 01.12.2008 
r. wywieszono na okres 21 dni, wykaz nr IX/2008, dotyczący 
nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych:
1. położonej w Wejherowie, obręb 14, przy ul. 12 Marca, oznaczonej 
ewidencyjnie jako działka nr 86/1 o powierzchni 364 m2, 
2. położonej w Wejherowie, obręb 9, na os. Kaszubskim, oznaczonej 
ewidencyjnie jako działka nr 238/18 o powierzchni 195 m2, 
3. położonej w Rumi, obręb 6, przy ul. Klonowej, oznaczonej 
ewidencyjnie jako działka nr 79/51 o powierzchni 478 m2, 
przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 01.12.2008 r. 
do dnia 22.12.2008 r.

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
Sobota 6.12.2008 r.
17.00 fi lm "Małpy w kosmosie" - WCK
19.00 spektakl "Dzień świra" - Gdynia, Teatr Miejski
Niedziela 7.12.2008 r.
19.00 spektakl "Dzień świra" - Gdynia, Teatr Miejski
Wtorek 9.12.2008 r.
11.00 spektakl "Czarnoksiężnik z Krainy Oz" - Gdynia, 
Teatr Miejski
Środa 10.12.2008 r.
11.00 spektakl "Czarnoksiężnik z Krainy Oz" - Gdynia, 
Teatr Miejski
17.00 spotkanie kaszubskie - Gdynia, Piłsudskiego 18
Czwartek 11.12.2008 r.
17.00 turniej gry w baśkę - WCK
19.00 spektakl "Kontrabasista" - Gdynia, Teatr Miejski
Piątek 12.12.2008 r.
19.00 spektakl "Kontrabasista" - Gdynia, Teatr Miejski

Dewastator 
Do pięciu lat więzienia grozi młodemu mężczyźnie, 
który w poniedzialek połamał regały na ubrania w 
sklepie. Sprawa została od razu zgłoszona i dzięki 
temu wspólny patrol - policji i straży miejskiej, - który 
był w pobliżu zatrzymał sprawcę. 

Zginął na drodze
Mężczyzna szedł po prawej - niewłaściwej - stronie 
jezdni. Kierowca, próbując go ominąć, wjechał w inny 
samochód. Skończyło się na potrąceniu i zderzeniu 
aut.  Wypadek miał miejsce w poniedziałkowy 
poranek w Strzebielinie. - Najprawdopodobniej 
przyczyną było wtargnięcie na jezdnię pieszego, który 
szedł niewłaściwą stroną drogi - mówi mł. asp. Anetta 
Potrykus z wejherowskiej policji. 80-latek szedł prawą 
stroną drogi K6. Kierowca volvo - jadąc w kierunku 
Wejherowa - potrącił go (starszy mężczyzna zginął na 
miejscu). W tym samym momencie volvo, próbując 
manewrować na drodze, zjechało na lewą stronę i 
uderzyło w bok nadjeżdżającej z naprzeciwka skody 
octavi. 

9 pijanych... 
...złapali w miniony weekend policjanci na terenie 
powiatu wejherowskiego. Rekordzista miał niewiele 
ponad 2 promile alkoholu we krwi. Kierował 
peugeotem. Do kontroli został zatrzymany w 
Bożympolu Wielkim. Niewiele mniej miał rowerzysta 
złapany w Rumi; 1,94 promila. Pozostała siódemka 
miała od 0,6 do 2 promili, ale i tak każdemu grożą 
teraz 2 lata więzienia. 

Poszukiwani 
Wpadło w poniedziałek. Najpierw dzielnicowi z 
KPP wylegitymowali mieszkańca Wejherowa, który 
był poszukiwany przez komisariat w Śmiechowie 
do sprawy o wykroczenie. Później inni policjanci 
zatrzymali mężczyznę poszukiwanego nakazem 
doprowadzenia do sprawy prowadzonej przez 
„dochodzeniowkę”. Ten drugi trafi ł od razu do Izby 
Zatrzymań. 

Sfałszowali 
i wyłudzili 
Dwoje rumian wyłudziło na początku roku trzy 
komórki z salonu z telefonami. Straty oszacowano na 
ponad 5 000 zł. W grudniu zostali zatrzymani. 25-latek 
z Rumi odpowie za oszustwo oraz sfałszowanie 
zaświadczenia o pracy, na podstawie którego zostały 
podpisane umowy na telefony, a jego o rok młodsza 
znajoma odpowie za oszustwo i wykorzystanie 
sfałszowanego zaświadczenia. Sprawcom grozi do 5 
lat więzienia.                                                        (TM)

OGŁOSZENIE

Niedługo potem zapadła 
decyzja o przetransportow-
aniu do do Akademi Medy-
cznej w Gdańsku. 
44-latka, która właśnie 
jechała do Koleczkowa, 
straciła panowanie nad 
samochodem na prostej 
drodze, która była śliska. 
Zanim jej auto się zatrzy-
mało na polu kobieta 
„przeleciała” przez pob-
ocze i dachowała z kilku-
metrowej skarpy. 
Drugi wypadek, którego 
okoliczności są jeszcze 
wyjaśniane, miał miejsce w 

Luzinie. 38 – letnia kobieta 
jadąca peugeotem wymusiła 
pierwszeństwo. Doszło do 
zderzernia z bmw. - Polic-
janci wyjaśniają to zdarze-
nie - mówi młodsza aspi-
rant Anetta Potrykus z we-
jherowskiej policji. - Wy-
padek miał miejsce na 
skrzyżowaniu ulicy Ofi ar 
Stuthoffu z Młyńską. 
Kobieta, która spowodowała 
wypadek, ma połamane 
żebra oraz inne obrażenia. 
Sprawcy grożą 3 lata 
więzienia. Do sprawy tego 
wypadku wrócimy.    (TM) 

Jedna dachowała, 
druga wymusiła
Kobieta jadąca renault clio straciła panowanie nad 
autem i skończyła jazdę na polu w Bieszkowicach. 
Jej pasażer z poważnym urazem kręgosłupa trafi ł 
do Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie. 

Poszukiwani świadkowie
Policja prosi o kontakt osoby, które widziały napad w tunelu przy 
dworcu PKP w Rumi. W ubiegły czwartek po godzinie 4. dwóch męż-
czyzn okradło tam kobietę. Wiadomo, że w tym czasie na dworcu prze-
bywało kilka osób. Osoby, które widziały napad, proszone są o kontakt 
z komisariatem w Rumi pod numerem 679 67 22.
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W Redzie od nowego 
roku więcej będziemy 
płacić za dzierżawę (oraz 
inne opłaty związane z 
nieruchomościami) i środki 

transportu. Wyższe będą 
też opłaty targowe (sprawą 
cmentarzy radni zajmą się 
na następnej sesji). - Dzięki 
temu mamy pieniądze na 
inwestycje - przekonuje 
Kazimierz Okrój. Jak in-
formuje przewodniczący w 
przyszłym roku zostanie na 
nie przeznaczone ponad 20 
milionów złotych. - Budu-
jemy trzy sale gimnastyc-
zne, do tego dochodzi ter-
momodernizacja szkół i 
droga Leśna - Cegielniania 
- dodaje.  
Ostatecznie stanęło i tak 
na niższej podwyżce niż 
zaproponował to burmis-
trz. - Doszliśmy z radą do 

pewnego konsesusu, ale 
te podwyżki to niestety 
konieczność - tłumaczy 
Krzysztof Krzemiński, 
burmistrz miasta. - Przez 
długi czas w Redzie dość 
zachowawczo patrza-
no na wysokość opłat i 
one odstawały od naszych 
siąsiadów. Z jednej stro-
ny to dobrze, bo gmina 
nie „męczy” swoich oby-
wateli, ale z drugiej stro-
ny mieszkańcy oczekują od 
miasta kultury, inwestycji... 
stąd zaproponowaliśmy 
nowe kwoty. Niepopularne 
decyzje trzeba czasem 
podejmować, po to żeby 
nie doprowadzić do jakichś 
mocnych zderzeń. Zach-
owywanie się dłużej w taki 
sposób prowadzi do tego, że 
w jakimś momencie trzeba 
podjąć decyzję o wysokim 
wzroście stawek podatków; 
o kilkanaście lub nawet 
kilkadziesiąt procent. 
Burmistrz zwraca też 
uwagę, że w przyszłym 
roku miasto będzie musiało 
korzystać z kredytów, żeby 
zrealizować zaplanow-
ane inwestycje. - To był 
jeden z elementów brany 
pod uwagę przy ustalaniu 

Inwestycje za podatki
Więszkość miejskich opłat w Redzie idzie w górę. - W sąsiedztwie mamy 
wyższe podatki, a i inwestycji prowadzimy sporo, coś za coś - tłumaczy 
Kazimierz Okrój, przewodniczący Rady Miasta.

wysokości stawek podat-
kowych - dodaje Krzysztof 
Krzemiński.   
To co się nie zmien-
ia to opłaty za psy. Ich 
zwiększenie o 10 proc. 
zwiększyłoby dochody mi-
asta o około 1200 zł, więc 
władze uznały, że nie ma 
sensu podnosić kwot za po-
siadanie pupili.          

 (TM) 

„

Przez długi 
czas w Redzie 
dość zacho-
waczo patrzono 
na wysokość 
opłat.”

W ubiegłym roku w 
mieście remontowana była 
ulica Gdańska. Z końcem 
tego miała zakończyć się 
inwestycja na Puckiej. 
Miała, bo nie wiadomo, 
czy uda się to zrealizować. 
Jak postępuje remont, 
zapytaliśmy Włodzimierza 
Kubiaka, dyrektora naczel-
nego Zarządu Dróg Wojew-
ódzkich w Gdańsku: - Jest 
termin realizacji umowy, 
ale pozostaje pytanie, czy 
fi rma wywiąże się z niego? 
Sam widzę, że prace idą 
nie najlepiej. Trudno teraz 
rozstrzygać, czy zdążą. 
„Ale” do sposobu prow-
adzenia prac mają też 
władze miasta. - Pewnie 
można byłoby te roboty 
poprowadzić lepiej, ale na-
jgorszy okres mamy już za 
sobą - przyznaje burmis-
trz miasta. - Cieszę się, że 
inwestycja doszła do skut-
ku, choć są niedogodności 

i niedociągnięcia, jeśli 
chodzi o wykonawcę. 
Jeden pas ruchu jest już 
zrobiony, a kierowcy w 
obu kierunkach jeżdżą 
drugim. Wahadłem sterują 

światła. Tymczasem wys-
tarczy wyjechać z zatoki 
autobusowej lub z ulicy 
Wiejskiej (która dochodzi 
do Puckiej), żeby światła 
ominąć i „wbić” się na 
ulicę główną niezależnie od 
tego, w którą stronę można 
- według  sygnalizacji - 

jechać. Do tego część ziry-
towanych kierowców radzi 
sobie inaczej: nie patrzą na 
to, czy świeci czerwone, 
czy zielone i - omijając 
inne samochody - jedzie do 
przodu. Same światła nie 
są też zgrane, co widać od 
razu, gdy przejedzie się tą 
drogą. Zarząd dróg zapyta-
ny o tę sprawę umywa ręce. 
- Nie ja ustawiam światła, 
i nie ja organizuję prace - 
stwierdza dyrektor ZDW. - 
Ja tylko je zleciłem. Pewnie 
jest tak, że mogłyby być 
inaczej ustawione, ale za 
to odpowiada wykonawca 
- fi rma, która realizuje tę 
inwestycję. Trudno mi za 
takie decyzje odpowiadać.  
Tymczasem kierowcy 
łamią tam prawo. Nieo-
fi cjalnie usłyszeliśmy od 
policji, że patrol tamtędy 
jeździ, ale nie będzie stał w 
tym miejscu na „łapance”, 
bo jest bardziej potrzeb-

Do przodu... na czerwonym?! 
Miasto zabiegało o ten remont dwa lata. Wreszcie się udało. - Pora roku jest trudna, ale 
jakiekolwiek działania na tej drodze są możliwe tylko wiosną albo późną jesienia - mówi 
Krzysztof Krzemiński, burmistrz Redy.   

ny w innych miejscach. 
- Prędkość samochodów 
to 20-40 km/h, więc znac-
znie częściej jeździmy na 
głównym ciągu, gdzie kie-
rowcy jeżdżą znacznie szy-
bciej - mówi jeden z funkc-
jonariuszy. - Szkoda dwóch 
ludzi i radiowozu, bo tam 
się i tak ślimaczą.  
Próbował pan tamtędy 
jeździć? 
- Bardzo często - odpowia-
da Włodzimierz Kubiak. 
I jak? 
- Jest trudno, wiem, że 

będą skargi kierowców. 
Nie zmienia to faktu, że 
też negatywnie oceniamy 
sposób prowadzenia robót. 
Ale ja nie mogę zabronić 
fi rmie stanąć do przetar-
gu - to reguluje ustawa o 
zamówieniach publicznych. 
Zarząd Dróg Wojewódz-
kich w Gdańsku prowadzi 
obecnie kilkadziesiąt in-
westycji. Inwestycja, która 
rozpoczęła się jesienią w 
Redzie, kosztuje 3 miliony 
zł.  

Tomasz Modzelewski 

„

wystar-
czy wyjechać 
z zatoki auto-
busowej lub z 
ulicy Wiejskiej, 
żeby światła 
ominąć.”

W skrócie
Nowy chodnik...
...powstaje na drodze Roba-
kowo - Luzino. Inwestycja 
ruszyła w listopadzie. Kil-
kanaście osób pracujących 
przy tej drodze dostało 
skierowania z Powiatowe-
go Urzędu Pracy i przyucza 
się w ten sposób do zawo-
du. Teoretycznie połącze-
nie będzie gotowe jeszcze 
w tym roku, ale wszystko 
zależy od pogody. 
 
Nowy rozklad skm...
wejdzie w życie 14. grud-
nia. Mniej pociągów bę-
dzie kończyć kursowanie 
w Gdyni Chyloni, ale przez 
to, że będą jeździć dalej. W 
praktyce pociągów kończą-
cych kurs już w powiecie 
wejherowskim będzie wię-
cej.                               (ds)
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24-letni Jakub S. z 
Gościcina został zatrzy-
many na gdańskim lot-
nisku przez funkcjonari-

uszy Morskiego Oddziału 
Straży Granicznej zaraz 
po tym, jak przyleciał do 
Polski rejsowym samo-

lotem z Dublina. Wpadł 
podczas rutynowej kon-
troli. Mężczyzna był po-
szukiwany listem gończym 

przez wejherowski sąd za 
przywłaszczenie cudzego 
mienia. Grozi mu 5 lat 
więzienia. Po sporządzeniu 

Z Dublina do… aresztu
Prosto na komisariat został „przekazany” mieszkaniec Gościcina, który przyjechał z Irlandii w miniony wtorek. Mimo wejścia 
w życie Układu z Schengen liczba zatrzymywanych przez MOSG nie zmniejsza się. 

dokumentacji procesowej 
został przekazany policji. 
- Irlandia nie uczestniczy 
w Układzie z Schengen, 

więc pasażerowie, którzy 
stamtąd do nas przylatują, 
podlegają pełnej kontroli 
granicznej - tłumaczy Ta-
deusz Gruchalla z Zespołu 
Prasowo - Informacyjnego 
MOSG w Gdańsku.  
Układ z Schengen to po-
rozumienie, które zniosło 
kontrolę osób przekra-

czających granice między 
państwami członkowskimi 
układu. Podpisało je ponad 
20 państw. - Mimo że kon-
trola graniczna na lotniskach 
państw uczestniczących 
w Układzie z Schengen 
została zniesiona z końcem 
marca tego roku to licz-
ba osób zatrzymywanych 
przez funkcjonariuszy 
MOSG, a poszukiwanych 
przez prokuraturę i sądy 
wcale nie spadła - zwraca 
uwagę Tadeusz Gruchalla. 
Niecałe trzy miesiące temu 
na lotnisku w Gdańsku 
wpadł inny poszukiwany. 
36-letni mieszkaniec 
Rumi był poszukiwany za 
łapówkarstwo. Razem z nim 
- podczas kontroli - wpadł 
lecący tym samym samo-
lotem 40-letni Jarosław K. 
z Helu, poszukiwany z ko-
lei przez Sąd Rejonowy w 
Gdyni. 

(TM) 

„Wpadł 
podczas 

rutynowej 
kontroli. 
Mężczyzna był 
poszukiwany 
listem 
gończym przez 
wejherowski 
sąd.”
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Po sprawdzeniu najbardziej 
prawdopodobnej hipotezy 
i upewnieniu się, że ORP 
ORZEŁ nie został znisz-
czony na niemieckim polu 
minowy, jego zagadka zy-
skała jeszcze na wartości. 
Uczestnicy wyprawy aktu-
alnie przygotowują się do 
drugiej ekspedycji, a w wol-
nych chwilach przekazują 
swoją pasję innym. Jest to 
możliwe dzięki fi rmie Ba-
lex Metal, która jest tytular-
nym i głównym sponsorem 
inicjatywy.
Uczestnicy wyprawy ostat-
nio spotkali się z uczniami 
Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 2 w Wejherowie. 
Wybrano tą szkołę z oczy-
wistych względów. W 1970 
roku nadano jej imię Boha-
terskiej Załogi ORP Orzeł. 
Nowi uczniowie co roku 
poznają historię tego okrętu 
podwodnego oglądając ga-
blotki, w których znajdują 
się rzeczy z jego wyposaże-
nia. W auli szkoły, w której 
odbyła się konferencja, wisi 
też obraz ORŁA, namalo-
wany przez jednego z absol-
wentów.
Członkowie ekspedycji 
przedstawili uczniom pre-
zentację multimedialną, 
ukazującą losy ekspedycji, 
jej cele, osiągnięcia i plany 
na przyszłość. 
Fakt, że okrętu nie było tam, 
gdzie go szukano, nie ozna-
cza, że ekspedycja poniosła 
porażkę, wręcz przeciwnie. 
- Nie znaleźliśmy go, bo 
go tam po prostu nie było 
– mówi Andrzej Siadek, 
szef nurków. To, że ORZEŁ 
może być na tym polu mi-
nowym było tylko jedną z 
sześciu hipotez. Poszukiwa-
nia mogą być kontynuowa-

ne w centralnej części Mo-
rza Północnego. Tam rozpo-
czął się patrol tego okrętu 
podwodnego.
Uczniowie uczestniczący w 
konferencji usłyszeli m.in. 
oryginalny wywiad, którego 
udzielił porucznik Grudziń-
ski z okrętu ORP ORZEŁ. 
Opisał w nim ucieczkę z 
Tallina, w którym załoga za-
trzymała się, żeby uzupełnić 
zapasy, nie spodziewając 
się, że zechce się ich tam na 
siłę zatrzymać i internować. 
- Niestety prawie natych-
miast ucieczka została za-
uważona. Za polskim okrę-
tem podwodnym wyszły w 
morze estońskie okręty wo-
jenne – mówi Grudziński w 
wywiadzie udzielonym już 
po ucieczce do Anglii. Do 
Wielkiej Brytanii udało się 
dostać załodze pomimo bra-
ku map. 
Do zaginięcia okrętu pod-
wodnego ORP ORZEŁ do-
szło po wysłaniu go na pa-
trol po Morzu Północnym 
23 maja 1940 roku. Nikt nie 
wiedział wtedy, że Niem-
cy zaminowali część tra-
sy, którą miał przebyć ORP 
ORZEŁ. Słuch po okręcie 
zaginął. 
27 lipca br. ruszała ekspedy-
cja, której celem było prze-
szukanie pola minowego 
16B, na którym według naj-
bardziej prawdopodobnej 
hipotezy mógł zostać znisz-
czony ORP ORZEŁ. Ekipa 
prowadziła dzień i noc ba-
dania dna morza sonarem, 
sondą wielowiązkową a nie-
kiedy też specjalnym pod-
wodnym robotem. W cza-
sie trwania ekspedycji zało-
ga testowała sprzęt i swoje 
umiejętności poprzez róż-
nego rodzaju alarmy i ba-

KONFERENCJA EKSPEDYCJIPrzekazać pasję
Pomysł powstał trzy lata temu. Tyle też trwały przygotowania do pierwszej ekspedycji. Ważne jest to, że ORP ORZEŁ nie jest 
ich jedynym celem. Ustalono, że pójdzie na pierwszy ogień, bo jego zaginięcie stanowi jedną z największych tajemnic II Wojny 
Światowej, przynajmniej jeśli brać pod uwagę udział Polaków. 

Por. Grudziński: Weszliśmy do Tallin-
na w nocy 14 września. Chodziło nam o 
naprawienie sprężarki, przede wszyst-
kim zaś o oddanie do szpitala chore-
go dowódcy. Wiedzieliśmy, że przysłu-
guje nam, zgodnie z prawem międzynaro-
dowym, możność 24-godzinnego postoju i 
z całym zaufaniem przyjęliśmy zapew-
nienie estońskich ofi cerów, że otrzy-
mamy całkowite zaopatrzenie i napra-
wią nam uszkodzone urządzenia. Zmęczo-
ny całonocną wachtą, świadom bezpie-
czeństwa w neutralnym porcie, ułoży-
łem się do snu. Przebudzenie jednak 
było bardziej niż przykre. Dowiedzia-
łem się, że w międzyczasie przycumowa-
no okręt w porcie wojennym, zabrano nie 
tylko dowódcę, ale i zamki do dział. 
Byliśmy, wbrew prawu międzynarodowe-
mu, pod tajemniczym naciskiem niezna-
nych nam czynników na lądzie, inter-
nowani. Koledzy pilnie niszczyli szy-
fry i dokumenty. Okręt był przycumowa-
ny do nabrzeża w basenie wewnętrznym, 
przy trapie stał estoński wartownik. 
Początkowo myśleliśmy o ucieczce indy-
widualnej, ponieważ z tej pozycji wy-
prowadzenie okrętu bez pomocy holow-
ników, było niemożliwe. Nazajutrz Es-
tończycy obrócili okręt, żeby sięgnąć 
kranem po nasze torpedy. Tegoż wieczo-
ra zaszedł wypadek, który nam nasu-
nął myśl ucieczki wraz z okrętem. Gdy 
siedzieliśmy wieczorem w mesie, na-
gle zgasło światło wskutek krótkiego 
spięcia gdzieś w porcie. Te parę minut 
ciemności nasunęło nam pomysł spowodo-
wania krótkiego spięcia z okrętu i wy-
mknięcia się w ciemności, ale to z dru-
giej strony spowodowałoby alarm w ca-
łym porcie. Postanowiliśmy więc prze-
ciąć tylko kabel lamp oświetlających 
z nabrzeża okręt. W ciągu następne-
go dnia przecięliśmy cumy pod pokła-
dem i przygotowaliśmy je do szybkie-
go zrzucenia. Podstępem uchroniliśmy 
przed wyładowaniem kilka torped. Ro-
zumieliśmy, że żegluga bez map będzie 
ogromnie trudna, ale zdobyć ich nie 
mogliśmy: estońskie posterunki nie wy-
puszczały nas nawet na molo. Sygnałem 
akcji miało być przecięcie kabla do 
oświetlania z brzegu. O drugiej w nocy 
zaproszono wartownika estońskiego na 
pokład, na papierosa. Dalej wszystko 
odbyło się w ciągu jednej minuty. Gdy 
zgasło światło obaj wartownicy zosta-
li bez hałasu obezwładnieni, podcięte 
zawczasu cumy spadły do wody, z hała-
sem runął trap i Orzeł powoli ruszył w 
kierunku wyjścia.

www.orzel.one.pl

dania znalezionych na dnie 
wraków. Jednym z nich był 
poważnie zniszczony przed-
wojenny parowiec.
Niestety przeczesanie pier-
wszego pola minowego nie 
przyniosło oczekiwanych 
rezultatów. Dlatego załoga 
przeszła do planu „b” zwią-
zanego ze sprawdzeniem 
drugiego pola – 16A, które 
było mniejsze i zostało usta-
wione po to, żeby uniemożli-
wić dalszy rejs jednostkom, 
którym udałoby się w jakiś 
sposób przejść przez pierw-
sze po-le minowe. Łącz-
nie przebadano 866 

km2. Przed końcem ekspe-
dycji marynarze spuścili na 
wodę wieniec ku czci ma-
rynarzy z ORP ORZEŁ.14 
sierpnia statek badawczy In-
stytutu Morskiego w Gdań-
sku Imor wrócił do Gdyni.
Na przyszły rok zaplanowa-
na jest kolejna ekspedycja, 
która ma na celu sprawdze-
nie kolejnych hipotez doty-
czących zaginięcia okrętu 
podwodnego ORP ORZEŁ. 

- Ostatnia eks-
pedycja, 

m i m o 
że nie 

doprowadziła do odnalezie-
nia ORŁA, to przypomnia-
ła Polakom o historii tego 
okrętu – mówi Andrzej Sia-
dek. Co ciekawe w archi-
wach niemieckich, doty-
czących czasu trwania pa-
trolu ORŁA, nie ma infor-
macji o zatopieniach wro-
gich okrętów podwodnych. 

A niemiecka propaganda na 
pewno szumnie ogłosiłaby 
zatopienie polskiego okrę-
tu. Nie ma też informacji o 
jego przejęciu. 

Łukasz Bieszke

Więcej informacji o 
ekspedycji na stronie: 

www.orzel.balex.eu             

Andrzej Siadek - szef nurków.

Wyporność: nawodna - 1.110 ton; podwodna - 
1.473 tony 
Wymiary: długość - 84,00 m, szerokość - 6,7 m, 
zanurzenie - 4,17 m 
Głębokość zanurzenia: dopuszczalna 80 metrów, 
peryskopowa 10-12 m. czas zanurzania 50 sek.  
Napęd: 2 silniki wysokoprężne typu 6QD42Sulzer 
o łącznej mocy 4.740 KM; 
2 silniki elektryczne typu Brown Boveri o łącznej 
mocy 1.100 KM.("Orzeł") 
i 2 silniki Fabryka Silników w Żychlinie ("Sęp"); 
baterie akumulatorów 200 ogniw. 
Zapas normalny paliwa: 67,5 tony oleju napędowe-
go, pełny: 123,5 tony 
Prędkość: nawodna 19,4 węzłów; podwodna 9 
węzłów 
Zasięg pływania: nawodny - 7.000 Mm przy 
prędkości 10 węzłów; podwodny - 100 Mm przy 
prędkości 5 węzłów 
Uzbrojenie: 1 działo typu Bofors wz.25 kalibru 
105 mm na lawecie L/41, 1 podwójne działko plot. 
wz.36 na lawecie l/60 typu Bofors w wodoszczel-
nej studzience na kiosku, 1 nkm 13,2 mm wz.XXX 
na podstawie morskiej R4SM typu Hotchkiss; 
12 wyrzutni torpedowych 550 mm z reduktorami 
do troped 533 mm; (4 wyrzutnie na dziobie, 4 na 
pokładzie sródokręcia i 2 na rufi e, 20 torped). 

technicznieORP ORZEŁ

ORYGINALNA RELACJA
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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

Kilkakrotnie zdarzało się, że tego 
typu fi rmy upadały, pozostawia-
jąc masę niespłaconych zobowią-
zań albo pobrały od klientów pie-
niądze i nie uregulowały należ-
ności w terminie. Niestety w ta-
kich przypadkach konsekwencje 
fi nansowe w pierwszej kolejno-
ści poniosą klienci. Wpłata pie-
niędzy do okienka kasowego po-
średnika fi nansowego nie zwalnia 
z długu wobec wierzyciela (za-
kładu energetycznego, dostawcy 
gazu, fi rmy telekomunikacyjnej). 
Nasz rachunek będzie uznany za-
płacony dopiero wówczas, gdy 
pieniądze wpłyną na konto do-
stawcy lub do jego kasy. Do tego 
czasu dostawca może naliczać 
odsetki za opóźnienie i docho-
dzić należności od klienta.
Jeżeli pośrednik fi nansowy po-
brał od klienta pieniądze i nie za-
płacił ich adresatowi przekazu, to 
niestety ten klient będzie musiał 
ponownie zapłacić za nieuregu-
lowane należności oraz zapłacić 
ewentualne odsetki za opóźnie-
nie. Oczywiście ma prawo do-

Incydent w Gruzji ma dwa ważne  
aspekty. Pierwszy dotyczy oceny 
celowości wyprawy w ten nie-
bezpieczny rejon.  Tu zdania są 
mocno podzielone, ale przewa-
ża opinia, że był to błąd. Ocze-
kiwanego rezonansu  między-
narodowego, a dla siebie aplau-
zu   pan prezydent swoją szar-
żą nie uzyskał,  pozycji Saaksz-
wilego nie wzmocnił, za to in-
synuując, tuż po incydencie, że 
strzały oddali Rosjanie zepsuł 
to, co na rzecz poprawy stosun-
ków z Rosją zrobiła w ostatnim 
czasie nasza dyplomacja. Na do-
miar złego aż 65 proc. Polaków 
uznała, że narażając swoje życie, 
pan prezydent zachował się „nie-
odpowiedzialnie” (sondaż IQS z 
25.11). Same straty, zysk żaden. 
Pan prezydent tłumaczy, że po 
to tam pojechał, by udowodnić 
światu, że Rosjanie nie respek-
tują  planu pokojowego, wyne-
gocjowanego przez Sarkaze’go. 
Tylko co tu  udowadniać? Prze-
cież wszyscy i tak to wiedzą. Je-
stem w stanie zrozumieć moty-
wację dotyczącą  wzmocnienia 
pozycji, coraz ostrzej krytyko-

wanego  w swoim kraju Saakasz-
wilego. Zdaniem pana prezyden-
ta, jeżeli Saakaszwili  przegra, to 
Gruzja może zmienić orientację 
z prozachodniej na prorosyjską, 
bo taka jest gruzińska opozycja. 
Minister Kamiński z Kancela-
rii Prezydenta w tych dywaga-
cjach posunął się jeszcze dalej. 
Już po tym incydencie dowodził, 
że jak Rosja dokona ostateczne-
go rozbioru Gruzji, to weźmie 
się za Ukrainę, a potem za Pol-
skę. Moim zdaniem poniosła go 
wyobraźnia. Tak czy inaczej, pan 
prezydent inicjując międzyna-
rodowe przedsięwzięcia,  powi-
nien w pierwszym rzędzie dbać 
o nasz narodowy interes i naszą 
rację stanu.
Drugi aspekt dotyczy zachowa-
nia polskich i gruzińskich służb 
specjalnych. Tu mamy większą 
jasność. Gruzini zachowali się 
jak amatorzy. Śledziłem w ostat-
nich dniach wypowiedzi byłych 
i obecnych dowódców polskich 
jednostek specjalnych, w tym  
GROM-u. Wszyscy, jak jeden 
mąż uznali, że Gruzini skom-
promitowali się na całego, chy-

ba że rzeczywiście chodziło im o 
to, by do tego incydentu doszło. 
Prezydent Kaczyński też nie jest 
bez winy. Nie powinien  zgodzić  
się na nieuzgodnioną wcześniej  
z BOR zmianę trasy przejazdu 
konwoju i na odcięcie od swojej 
ochrony. Nie ma racji mówiąc, 
że to on decyduje o tym, gdzie w 
danym momencie powinna znaj-
dować się jego ochrona. Otóż 
nie.  Za  bezpieczeństwo prezy-
denta ustawowo odpowiadają 
borowcy.  Prezydent nie  może 
ich z tego obowiązku zwolnić. 
Co więcej, w wypadku bezpo-
średniego zagrożenia, musi bez-
względnie podporządkować się 
ich zaleceniom. Takie procedu-
ry (i standardy) ochrony najważ-
niejszych osób w państwie obo-
wiązują na całym świecie. Lek-
ceważenie ich nie jest dowodem 
odwagi, a głupoty.
                                                                                               

Jerzy Budnik
                                                                                              

Poseł na Sejm RP
Archiwalne felietony posła 

można przeczytać na stronie 
www.budnik.pl

INCYDENT  W  GRUZJI
Prezydent L. Kaczyński dał się namówić prezydentowi 
Gruzji M. Saakaszwilemu na   „inspekcję” posterunku 
na granicę Gruzji z Osetią Południową. Jak się to 
skończyło Państwo już wiecie. Teraz trwa dochodzenie, 
które ma odpowiedzieć na pytanie, kto  ponosi winę 
za narażenie na utratę życia głowy naszego państwa  
– polski BOR czy strona gruzińska. Dziwi mnie, że 
pan prezydent podchodzi do tego wydarzenia tak 
beztrosko, wręcz lekceważąco. Jego zdaniem nic złego 
się nie stało. On przecież chciał dobrze. Zapomniał, że 
dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane.

Pośrednicy fi nansowi
Na polskim rynku funkcjo-
nują fi rmy zajmujące się po-
średnictwem w regulowaniu 
rachunków. Przyjmują od 
ludzi wpłaty na poczet na-
leżności z rachunków i na-
stępnie przekazują (albo po-
winny przekazywać) te pie-
niądze do właściwych insty-
tucji. Klientów kuszą w mia-
rę niskimi opłatami za taki 
przekaz, w każdym razie niż-
szymi niż główny gracz na 
tym rynku – Poczta Polska.

chodzić od pośrednika zwrotu 
swoich pieniędzy i odszkodowa-
nia (np. zwrotu odsetek za opóź-
nienie). Najczęściej jednak nie 
ma już skąd tych pieniędzy od-
zyskać, bo w kasie pośrednika 
jest już pusto.
Upadłość może być skutkiem 
najzwyklejszego przywłaszcze-
nia pieniędzy lub błędnej gospo-
darki (np. przeinwestowaniem, 
nierentowną działalnością). 
Osoby odpowiedzialne za przy-
właszczenie pieniędzy mogą po-
nieść odpowiedzialność karną, 
wymaga to jednak ustalenia kon-
kretnych sprawców i udowod-
nienia im winy. Odpowiedzial-
ność karna przewidziana jest 
także za niektóre błędne decy-
zje w kierowaniu fi rmą. Nieste-
ty najczęściej nie prowadzi to do 
odzyskania pieniędzy. Za zwrot 
pieniędzy nie odpowiadają wła-
ściciele punktów przyjmowania 
opłat. Są to przeważnie niezależ-
ni przedsiębiorcy, którzy dzia-
łają na podstawie umowy agen-
cyjnej z fi rmą pośredniczącą w 
przekazach.

Radosław Skwarło
Radca prawny
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Tegoroczny Adwent może-
my przeżyć razem ze św. 
Pawłem z Tarsu, na kan-
wie jego apostolskich li-
stów, które pisał do pierw-
szych gmin chrześcijań-
skich. Ewangeliczne teksty 
św. Pawła wyrażają teolo-
giczną głębię i atmosfe-
rę naszego modlitewnego 
przygotowania do bliskich 
już świąt Bożego Narodze-
nia. Adwent odnawia ocze-
kiwanie na Chrystusa, któ-
ry przyjdzie, aby nas zba-
wić, urzeczywistniając swe 
królestwo sprawiedliwości 
i pokoju. Coroczne wspo-
minanie narodzin Mesjasza 

w Betlejem odnawia w ser-
cach wierzących pewność, 
że Bóg pozostaje wierny 
swoim obietnicom. Jest za-
tem Adwent pełnym mocy 
głoszeniem nadziei, któ-
ra przenika nasze najgłęb-
sze doświadczenia osobi-
ste i wspólnotowe. Każdy 
człowiek marzy o świecie 
bardziej sprawiedliwym, w 
którym godne warunki ży-
cia i pokojowe współist-
nienie przyczyniałyby się 
do kształtowania harmonij-
nych relacji pomiędzy ludź-
mi i narodami. Często bywa 
jednak inaczej. Przeszkody, 
konfl ikty i trudności różnej 

natury często pojawiają się 
w naszym życiu, a niekiedy 
niemal je wypełniają. Siły i 
odwaga potrzebne do zaan-
gażowania się w to, co do-
bre, mogą ustąpić złu, nie-
kiedy bowiem zdaje się, 
że zdobywa ono przewa-
gę. W tych właśnie chwi-
lach przychodzi nam z po-
mocą nadzieja. Tajemnica 
Bożego Narodzenia, któ-
rą za kilkanaście dni prze-
żyjemy na nowo, daje nam 
pewność, że Bóg jest Ema-
nuelem – Bogiem z nami. 
Dlatego nigdy nie powinni-
śmy czuć się osamotnieni. 
On jest nam bliski, stał się 

jednym z nas, przyjmując 
ciało w dziewiczym łonie 
Maryi. Sensem chrześcijań-
skiej nadziei, o której przy-
pomina nam Adwent, jest 
wierne oczekiwanie, goto-
wość do działania i rado-
sne otwarcie na spotkanie z 
Panem. Niech zatem świa-
tło nadziei, wypełniają te 
dni bezpośrednich przygo-
towań do narodzenia Chry-
stusa. Światło Maryi i Boże 
błogosławieństwo niech to-
warzyszy nam wszystkim 
w dniach adwentowego 
oczekiwania na przyjście 
Chrystusa. 

Franciszek Sychowski

Akcję przeprowadzili har-
cerze z 10 drużyny Związ-
ku Harcerstwa Polskiego 
Czerwone Berety. Pomy-
słodawcą był druh przy-
boczny Bartosz Pisarek. 
Harcerze zbierali zabawki 
w pięciu najważniejszych 
punktach miasta. Odzew na 
apel był na tyle duży, że w 
sumie zebrano kilka wor-
ków zabawek. 
- Przychodziły do nas ro-
dziny z dziećmi i osoby w 
średnim wieku – mówi Mi-
chał Złotorzycki. –Więk-
szość przynosiła zabawki 
używane, ale znalazły się 

też nowe maskotki i lalki.
Harcerze kwestujący w 
Miejskim Domu Kultury 
- Sebastian Gibki, Paweł 
Radski, Michał Złotorzyc-
ki i Marcin Maciaszek, nie 
spodziewali się tak serdecz-
nej hojności mieszkańców 
Rumi i jak zapewniają to w 
ich imieniu obdarują przed 
świętami najmłodszych, 
dla których pluszowa ma-
skotka będzie jedyną rze-
czą, pozwalającą marzyć o 
prawdziwym domu lub tę-
skniącym za domem pod-
czas pobytu w szpitalu. 

(DD)

W tym roku zabawa zgro-
madziła ponad 40 dzieci. 
Oprócz tańców nie zabra-
kło zabaw oraz  konkursów 
sprawnościowych i tanecz-
nych. Były też inne zabawy 
m.in. pokaz strojów balo-
wych.
- KSM jako organizator 
spotkania wykonał deko-
rację salek i przygotował 
poczęstunek – mówi ks. 
Tomasz Kosewski. – Fun-
dusze na ten cel uzyskano 
ze składek członkowskich i 
od ks. proboszcza Mariana 
Świątka.
Jak na profesjonalny wie-
czorek taneczny przystało 
przygrywał DJ Błażej Mu-
siatowicz. W rytm muzycz-

nych hitów tańczyli młodsi 
i starsi, nie zabrakło rów-
nież rodziców. Opiekę nad 
imprezą sprawowali człon-
kowie Katolickiego Sto-
warzyszenia Młodzieży. 
Na zakończenie wszyscy 
zgodnie stwierdzili, że była 
to kolejna dobra zabawa. 
Warto dodać, że redzki od-
dział KSM liczy ponad 60 
osób w różnym wieku. W 
1993 roku założył go ks. 
Wojciech Tokarz. Jest to 
formacja pokoleniowa, 
która aktywnie uczestniczy 
w akcjach sprzedaży świec 
Caritasu, zbiórki żywności 
dla biednych rodzin i wy-
jazdów rekreacyjnych dla 
dzieci.                         (DD)

Najmłodsi mogli potańczyć
Już od kilku lat w Redzie, właśnie w Andrzejki odbywa się zabawa dla wszystkich dzieci, podczas 
której można powróżyć, potańczyć i po prostu dobrze się bawić. W salkach katechetycznych przy 
kościele Wniebowzięcia NMP i św. Katarzyny urządzono tradycyjne Andrzejki, żeby po szkolnych 
trudach i różnych obowiązkach miło spędzić czas ze świetlicowymi przyjaciółmi. 
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Adwent czasem 
nadziei i oczekiwania
Adwent rozpoczyna nowy rok liturgiczny w kościele. To czas przygotowania do Bożego 
Narodzenia, ale także zachęta do czujnego oczekiwania na powtórne przyjście Chrystusa.  
Dni powszednie Adwentu w naszych parafi ach rozpoczynają się poranną Mszą świętą, tzw. 
Roratną, ku czci Najświętszej Maryi Panny. 
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Góra zabawek 
dla dzieci
Już od trzech lat w Rumi odbywa się zbiórka za-
bawek dla dzieci z domów dziecka oraz przeby-
wających w szpitalach w naszym województwie. 
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Harcerze kwestujący w Miejskim Domu Kultury - Sebastian Gibki, Pa-
weł Radski, Michał Złotorzycki i Marcin Maciaszek.
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Wokół artystki zasiadło spo-
re grono miłośników litera-
tury i sztuki oraz twórców 
ludowych z powiatu wej-
herowskiego. Wysłuchano 
fragmenty poezji, które od-
czytała Zofi a Kusterska, a 
później dyskutowano z au-
torką o jej twórczych wy-

tworach działalności. Każ-
dy mógł też zdobyć tomik 
poezji z autografem autor-
ki. 
- Po wysłuchaniu swoich 
wierszy, dopiero teraz od-
czułam, jak bardzo się ob-
nażyłam z intymności – 
mówi Elżbieta Bieńko-Kor-

Poezja intymna 
i kosmos

Niecodzienny wieczór autorski Elżbiety Bieńko-Kornackiej odbył się w 
Gminnym Ośrodku Promocji, Sportu i Rekreacji w Bolszewie. Promocja 
tomiku poezji „Między niebem a ziemią…” zbiegła się z wernisażem wystawy, 
w ramach cyklu wystaw pt. Pasje i hobby mieszkańców naszego regionu. 

nacka. – W każdym jest peł-
no moich myśli, płynących z 
wnętrza duszy.
Elżbieta Kornacka uroczy-
ście otworzyła także wysta-
wę swoich obrazów. Oczom 
zwiedzających ukazało się 
malarstwo energetyczne, 
techniką kodowania energii 
kosmicznej. Energia pro-
mieniująca z obrazów ma-
larki to głównie lecznicza, 
słoneczna biel, indygo, nie-
bieski i fi olet. Obrazy na-
malowała techniką akware-
li, gwaszu, pasteli, akrylu i 
olejną. 
- Artystka pokazuje świat 
energii nieznanej, niewi-
dzialnej ale dotykalnej, gdyż 
intuicyjnie czuje siły opie-
kuńcze, anielskie i takie 
właśnie oddaje w obrazach 
– dodaje dyrektor biblioteki 
Janina Borchmann. – Czuje, 
że dotyka istoty boskości i 
tajemnicy życia.
Wystawę prac można oglą-
dać do 12 grudnia br. w sie-
dzibie Biblioteki Publicznej 
w Bolszewie, w godzinach 
od 10 do 18. Warto dodać, 
że Elżbieta Bieńko-Kornac-
ka miała kilkadziesiąt wy-
staw zbiorowych oraz pięć 
indywidualnych w Gdyni 
i Wejherowie. Mieszka na 
wsi w Szemudzie, nad je-
ziorem Czarnym, w scenerii 
lasu, jeziora i uroczyska Ru-
sałka. Wykonuje też kola-
że, złożone z wycinków jej 
wcześniejszych prac i wy-
cinków prasowych. Rzeźbi 
w glinie, osobną dziedziną 
jej twórczości jest ludowe 
malarstwo na szkle. Ulu-
biony temat prac stanowią 
Madonny z Dzieciątkiem, 
stąd na jej obrazach Chry-
stus Kosmiczny i Madonny 
o pięknych obliczach, ma-
cierzyństwo od poczęcia do 
narodzin oraz poszukiwanie 
tajemnicy życia i śmierci 
człowieka.                   (DD)

Pantomima, sugestywna 
i trudna sztuka wyrażania 
zdarzeń i emocji gestami, 
mimiką przypadłą do gu-
stu młodej publiczności.  
Cztery młode aktorki słup-
skiego teatru w czarnych 
kostiumach przy pomocy 
najprostszych środków ar-
tystycznych przedstawiły 

przemiany, następujące w 
życiu człowieka w postaci 
kilku odegranych scenek. 
Przedstawienie wzbogaci-
ła znakomita, nastrojowa 
muzyka. Dzięki stworzone-
mu klimatowi sztuka pan-
tominy okazała się przy-
stępna nawet dla 5- latków 
przybyłych na przedstawie-

nie, a także ich opiekunów. 
Słupski Teatr Tęcza zna-
ny  bowiem powszechnie 
z przedstawień dla dzieci, 
gościł już nieraz w Rumi.
Spektakl odbył się w ra-
mach rodzinnych spotkań 
teatralnych, organizowa-
nych w Rumi cyklicznie.

(B.Mir.)

W tym teatrze 
nic się nie mówi
Spektakl „Metamorfozy”  Państwowego Teatru Tęcza ze Słupska  na scenie 
Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Janowo” przyciągnął przeważnie 
dziecięcą publiczność. 
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Najmłodsi wystąpili w pro-
gramie artystycznym, przy-
gotowanym przez wycho-
wawczynię Beatę Świątek, 
przy akompaniamencie 
Doroty Muży-Szlas. Za-
prezentowane umiejętno-
ści słowne i taneczne dzie-

ci zaowocowały wspólnym 
przeżywaniem przyjemno-
ści i radości przez rodzi-
ców.
- W czasie świętowania 
urodzin pluszowego niedź-
wiadka, pasujemy na przed-
szkolaka nasze najmłodsze 

Pasowanie na przedszkolaka
W Samorządowym Przedszkolu nr 2 w Wejherowie uroczyście 
pasowano na przedszkolaka ponad 30 trzylatków. Wydarzenie 
to zbiegło się z urodzinami patrona placówki - pluszowego misia 
Kubusia Puchatka. 

dzieci, które zostały przyję-
te do placówki we wrześniu 
– mówi dyrektor Graży-
na Szramkowska. – Jest to 
pierwsza okazja do nawią-
zania bliższego kontaktu 
między dziećmi, rodzicami 
i personelem przedszkola, 
w atmosferze radości, przy-
jaźni i zaufania.
Dyrektor dokonała cere-
monii przyjęcia w poczet 
przedszkolaków, pasując 
dużą kredką najmłodszych 
z grupy pierwszej, w obec-
ności nauczycieli i rodzi-
ców. Dzieci otrzymały dy-
plomy i upominki w roż-
kach. Były zdjęcia z Ku-
busiem Puchatkiem i moc 
gratulacji od gości. Gdy 
emocje opadły wszyscy za-
siedli do zastawionych sto-
łów z słodkościami, które 
przygotowali rodzice.

(DD)Dyrektor dokonała ceremonii pasowania.
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Miejsce to przez dziesiątki 
lat ściągało amatorów de-
fi cytowych towarów zwo-
żonych przez polskich i za-
granicznych marynarzy, ale 
nie tylko. W dni targowe 
zjeżdżali tu zakopiańscy 
górale ze swoimi baranimi 
skórami, futrami, czapami, 
kierpcami, czy rozchwyty-
wanymi - jak ciepłe bułecz-
ki – oscypkami. 
W czasach komuny moż-
na tu było kupić dosłownie 
wszystko – to czasy kiedy 
po towar przyjeżdżali tu 
kupcy, handlarze, a często 
i spekulanci z całego kraju. 
Z chwilą powstania pierw-
szych hipermarketów na 
początku lat 90, kupcy stra-
cili na ich rzecz niejednego 
klienta. Jednak nie na dłu-
go. Powoli zaczęły zacho-
dzić zmiany. Polikwido-
wano tzw „szaberplace” po 
obu stronach budynku hali 
rybnej. Brzydkie pordze-
wiałe ławy zastąpiono wy-
godnymi stołami ze skrzy-
niami na towar. Wykona-
no nowoczesne zadaszenie 
odkrytych dotąd części od 
strony ul. Wójta Radtkego. 
Od strony ulic Jana z Kol-

na i 3-maja  ławy wymie-
niono na lady przystosowa-
ne do sprzedaży owoców 
i warzyw (od kilku lat to 
miejsce gdzie kupić można 
tanio sprzęt gospodarstwa 
domowego, narzędzia, 
sprzęt wędkarski, optycz-
ny itp. Wszystkie stoiska 
owocowo - warzywne usy-
tuowane od strony wspo-
mnianej już ul. Wójta Radt-
kego i  w przejściu między 
budynkami hali głównej i 
rybnej. Na szczęście chwi-
lowa hipermarkety i centra 
handlowe które w dalszym 
ciągu powstają jak grzy-
by po deszczu nie zdołały 
odebrać i hala wciąż pozo-
staje najczęściej odwiedza-
nym obiektem handlowym 
w mieście. A tętnić życiem 
zaczyna już we wczesnych 
godzinach rannych, a swe 
podwoje zamyka o godz. 
18.
Przed dwoma dniami od-
wiedziliśmy halę, która po-
woli bez wielkiego prze-
pychu, hałasu i osaczają-
cej zewsząd reklamy  przy-
gotowuje się do przyję-
cia klientów. Pojawiają się 
pierwsze stoiska ze świą-

tecznym towarem. 
- Na hali handluję 32. rok 
– mówi Elżbieta Izdebska, 
ze stoiska 152 z artykułami 
zwanymi dawniej „pocho-
dzenia kolonialnego”. - Nie 
da się ukryć przynajmniej 
w przypadku naszego sto-
iska, że liczba klientów tro-
chę spadła. Mamy jednak 
też wielu swoich – takich 
wielopokoleniowych. Ku-
powały babcie, mamy, a te-
raz wnuki czasem nawet ze 
swoimi dziećmi. Mówią, 
że męczy gwar wielkich 
sklepów, że wolą spokojną 
halę. Ja zapraszam na halę 
wszystkich, którzy czują 
podobnie. 
Tym co daje hal przewa-
gę, gdyńskiej hali targowej 
to nie tylko, którzy podob-
nie jak klienci na hali są od 
wielu pokoleń gwarancja 
dobrego towaru, ale rów-
nież zdrowa konkurencja. 
Ceny na stoiskach są zróż-
nicowane. Każdy może 
znaleźć dla siebie odpo-
wiednią. Pozostaje też nie-
wątpliwy walor historycz-
ny znalezienia się na jakiś 
czas w Gdyni lat trzydzie-
stych.                  (ANGO)

Gdyńska Hala 
71-letnią - od niespełna miesiąca - gdyńską halę targową znają dobrze 
nie tylko mieszkańcy tego miasta, ale również całego Pomorza. 
W przeważającej części również przyjezdnych z nie tak odległych 
przecież Rumi, Redy i Wejherowa. 
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TWOJE OGŁOSZENIA DROBNE:

- POSZUKUJĘ MIESZKANIA  do wyna-
jęcia, pilnie 1 pok. kouch., łazienka osobno, 
Bolszewo i okolice (lub za opiekę) tel. 507 
607 280
- SPRZEDAM MIESZKANIE WŁA-
SNOŚCIOWE Wzgórze Św. Maksymiliana 
- 4 pokoje 78 m2 2 kuchnie, pierwsze piętro, 
blok 3 piętrowy, piece, cena 430 tys. tel. 
519 738 635
- REDA, ŁADNE MIESZKANIE 1 pokój, 
osobno kuchnia, łazienka, umeblowane 
33m2  160 tys., cenę można negocjować tel. 
0603 925 896, drugie piętro
- MAŁŻEŃSTWO Z DZIECKIEM 
wynajmie kawalerkę w Wejherowie lub 
okolicy nr tel 514-340-152
- SZUKAM WSPÓŁLOKATORA do 
mieszkania, 2 pokoje w Wejherowie tel. 608 
025 391
- ODNAJMĘ 1 pokój w Wejherowie tel. 
608 025 391
- M4 I/IV, 60 m2 trzypokojowe, wygodne, 
przytulne, ciepłe bdb. lokalizacja (Rumia) 
tel. 510 605 177
- SZUKAM MIESZKANIA do wynajęcia, 
2 pokoje, w 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 po-
mieszczenie typu biuro/sklep 42m/kw plus 
pomieszczenia socjalne. Piętro pomieszcze-
nia biurowo-mieszkalne. Działka ogrodzona 
, utwardzona o łacznej powierzchni 800m/
kw. tel 698 093 344
- LUZINO. Działka  3250 m2 na granicy 
Luzina i Robakowa, 120m od asfaltowej 
drogi powiatowej, aktualne warunki zabu-
dowy. Możliwość od razu budowana domu 
mieszkalnego i gospodarczego. cena 152 
000 pln tel 698 093 344 
- SPRZEDAM MIESZKANIE 60 m2 

, 3 pokoje, I p. w dobrym stanie, ciepłe, 
wygodne, Rumia 500 399 957
SPRZEDAM KAWALERKĘ - 28,5 m2  w 
Wejherowie, ul. Sikorskiego, do zamieszka-
nia, 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 – Sprze-
dam mieszkanie 3 pokoje 61 m2 spółdziel-
cze własnościowe na Karwinach tel. 058 
624 51 41
- SPRZEDAM MIESZKANIE w Wejhero-
wie 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 
Wejherowa, pozna pana, ciepłego serdecz-
nego mężczyznę  tel.696 175 202
- WALDEK lat 47 wzr. 176, 85 kg, szuka 
partnerki na złe i dobre z Wejherowa i oko-
lic Redy, bez nałogów, tel. 695 302 912
- WOLNA pozna Pana około 60-tki wolne-

go bez nałogów chętnie zmotoryzowanego 
telefon 691-190-139
- WDOWA 55 lat. Kulturalna zadbana 
pozna Pana kulturalnego, zadbanego, 
zmotoryzowanego, serdecznego, ciepłego 
mężczyzny. tel. 696 175 202
- WOLNA, niezależna, Szwecja, pozna 
Pana około 60-tki, chętnie zmotoryzowane-
go, 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 szcze-
rość i uczciwość. Szukam pana w wieku 
40-45 lat wierzącego i praktykującego, bez 
nałogów kawaler bez zobowiązań. Panom 
ZK dziękuję, tel. 661 671 493
- LAT 58, szczupły po rozwodzie, mieszka-
niowo 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

- 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 kierowni-
cy, el.szyby, klimatyzacja, skórzane fotele, 
alufelgi, centralny zamek, ABS, radio, kolor 
czarna perła, 2 opony zimowe, Cena 9 500zł 
do negocjacji, Wejherowo, Tel. 697 865 010
- SPRZEDAM GARAŻ tel. 601 877 240

-  FIZYKA, CHEMIA; pomogę uczniowi, 
Wejherowo, tel. 058 677 01 50
- BEHAPOWIEC - podejmie prace z 
uprawnieniami szkolen bhp i p.poz. nr tele-
fonu +48510676511 lub 0 58 302-39-69
- UCZENNICA NIEMIECKIEGO 
GIMNAZJUM - udziela korepetycji z 
j.niemeickiego dla dzieci szkół podstawo-
wych.Tel:518557198
-  ZATRUDNIĘ POMOCNIKA do gospo-
darstwa rolnego, wymagane prawo jazdy 
kategorii T, możliwość zamieszkania, tel. 
606 357 857
- PAN 54 letni, podejmie pracę w godzi-
nach popołudniowych, weekendy z możli-
wością zakwaterowania. tel. 660 426 563
- EMERYTKA po 60-tce, szuka pracy tel. 
058 551 50 05
- EKONOMISTKA 28 lat, szuka pracy, do-
świadczenie 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.
- WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE, miła, 
uczciwa, pracowita, podejmie pracę na pół 
etatu w obsłudze lub administracji, najchęt-
niej w budżetówce, tel. 692 82 30 30
- POTRZEBNE PANIE do opieki w Niem-
czech, 1200 euro+zwrot kosztów podróży, 
legalnie, tel. 058 572 33 82

- SPRZEDAM, deski calowe 6,5 m3 cena 
500 zł za m3 , tel. 885 916 686
- SPRZEDAM, 4 kg płynu aluminiowego 
(srebrzanki) 058 718 87 24
- SPRZEDAM ROWEREK dla chłopca 
3-5 lat-nowy na gwarancji.Kółka boczne 
stan  bdb.160zł.tel (o58)6710322 lub 
695636493 oraz rowerek dla dziecka 1-2 
latka  stan dobry cena 40zł  bardzo ładny 
- OWCZARKI NIEMIECKIE- czarne 
podpalane, mocnej budowy, po rodowodo-
wych rodzicach. Szczeniaki ur. 9.07.2008r. 
do odbioru na koniec sierpnia, po szczepie-
niu i dwukrotnym odrobaczeniu. 
- SPRZEDAM MATERAC do masażu, 
nowy, skóropodobny, składany na 3 części, 
3 programy - 400 zł, tel. 506-392-588
- PIEKARNIK 2 grzałki do pieczenia ciast, 
stan db. 95 zł tel 507 607 280
- SPRZEDAM KUCHEMKĘ 3 palniki, 
stan db, 75 zł i drukarkę nową do kompute-
ra 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 MASA-
ŻU 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-spacero-
wy Chicco Enjoy z fotelikiem samochodo-
wym,mało używany,kolor pomarańczowo-
szary.Cena 800 zł.tel.502 411 099.
- SPRZEDAM zdemontowany zlew dwu-
komorowy -stan dobry mało używany cena 
70zł. tel (o58)671 03 22
- SPRZEDAM  wózek spacerowy, stan 
bdb. bordowo beżowy + łóżeczko z matera-
cem, 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 - Mate-
rac rehabilitacyjny z wełny 200x90 Grubość 
5cm - Poduszka wełniana 70x40 Całość 
dwukolorowe - jedna strona 100% lamy 
w kolorze brązowym - druga strona 100% 
wełny australijskiej kolor 
kremowy. Komplet jest NOWY !!! 
Zapakowanie oryginalne. Cena 1500zł do 
negocjacji Tel.668 171 418
- DWA FOTELE typu fi mka + puf sprze-
dam - 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, wanien-
ka 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 matera-
cem, 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 motocyklo-
we, 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-stacjo-
narne. Obydwa wybieranie na 
tzw przyciski. Jeden czerwony przyciski na 
słuchawce, cena 20,00 zł.  Drugi biały typ 
DERBY 300,cena 30,00 zł
- BULDOG FRANCUSKI - suczki 
zaszczepione, odrobaczone, maść czarna-
pręgowana, cena 800 zł, tel. 0515 122 203, 
Luzino
- SPRZEDAM FAKS Panasonic w bardzo 
dobrym stanie, 150 zł, tel. kom. 694 681 
118
- SPRZEDAM łóżeczko dla dziecka , 2 
poziomowe 60*120 z materacem białe, 
huśtawkę pokojową dla dziecka fi rmy tacko, 
2 foteliki samochodowe 0-9kg oraz 9-18 
kg . Nie zniszczone. Cena do uzgodnienia. 
Tel.508-553-893
- KOMBINEZON DLA DZIECKA na 62 
cm wzrostu, na polarze, mało noszony, cena 
55 zł, czapeczka i szalik gratis, Luzino tel. 
512 918 442
- CHUSTA DO NOSZENIA DZIECKA, 
fi rmy „BEBELULU” nowa, oryginalnie 
zapakowana, instrukcja, w kolorze melanż z 
różowymi dodatkami, cena do uzgodnienia, 
Luzino tel. 058 678 04 17 lub 512 918 442
- SPRZEDAM TELEFON Sony Ericson 
W8802, cena 480 zł, tel. 0501 276 279
- SZAFKI KUCHENNE sprzedam 200 zł, 
tel. 058 620 81 23
- SPRZEDAM ALUMINIOWE, składane 
schody na poddasze tel; 604672760 
- SPRZEDAM duży fotel kremowy, nowy, 
120 zł, tel. 058 622 01 54

NIERUCHOMOŚCI

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

CZYSZCZENIE
WYKŁADZIN, DYWANÓW, TAPICERERK

meblowych i samochodowych
odkurzaczem piorącym

„KARCHER”
TEL. 728 339 187; 604 916 290

NAJTAŃSZE
POŻYCZKI GOTÓWKOWE

NA ŚWIĘTA
Niskie raty, okres kredytowania 
do 72 miesięcy, gratis karty płat-

nicze, tel. 692 205 060
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Tym razem, w drugiej edy-
cji tej imprezy, na starcie 
stanęło 8 zespołów: go-
spodarze GOSRIT I oraz 
II Luzino, UKS TRÓJKA/

Pogoń Lębork, dwa zespo-
ły MKS Władysławowo, 
Barsa Żukowo, Sokół Bo-
żepole Wielkie, oraz Zato-
ka Puck. Od początku tur-

Pucharem Wójta 
Gminy Luzino
W hali Widowiskowo-Sportowej w Luzinie odbył się turniej dla drużyn piłkarskich złożonych 
z młodych piłkarzy urodzonych w 1995/96, „Luzino Cup” o Puchar Wójta Gminy Luzino. 

nieju najlepsze wrażenie 
sprawiały drużyny Pogoni 
Lębork oraz I zespół MKS  
Władysławowo i to one 
spotkały się w wielkim fi -
nale gdzie lepszy okazał się 
MKS wygrywając z Pogo-
nią 4:0. Dobrze w turnieju 
zaprezentował się zespół 
gospodarzy GOSRIT Lu-
zino, który po dwóch remi-
sach i zwycięstwie w gru-
pie został pokonany dopie-
ro w półfi nale przez póź-
niejszych zwycięzców 1:4 
mimo , że do przerwy pro-
wadził 1:0. Wszystkie dru-
żyny otrzymały puchary 
ufundowane przez Wój-
ta Gminy Luzino, najlep-

sza trójka komplet medali. 
Najlepszym bramkarzem 
turnieju wybrano Domnik 
Łukasza z MKS I Włady-
sławowo, królem strzelców 
został Hoffmann Michał z 
Zatoki Puck.
Końcowa kolejność 
turnieju:
1. MKS I Władysławowo
2. UKS Trójka/Pogoń 
Lębork
3. GOSRIT I Luzino
4. MKS II Władysławowo
5. Zatoka Puck
6. GOSRIT II Luzino
7. Barsa Żukowo
8. Sokół Bożepole Wlk.

(red)

W zawodach udział wzię-
ło 7 drużyn dziewcząt i 7 
drużyn chłopców. W kate-
gorii dziewcząt 1 miejsce 
zajęła drużyna dziewcząt 
ze Szkoły Podstawowej w 
Szemudzie, a wśród chłop-
ców  drużyna reprezentu-
jąca Szkołę Podstawową 

w Łebieńskiej Hucie. Obie 
te szkoły   będą reprezen-
tować powiat wejherowski 
w Półfi nale Wojewódzkich 
Igrzysk Młodzieży Szkol-
nej, które odbędą się 09 
grudnia w Nowej Wsi Lę-
borskiej.

Andrzej Byczkowski

Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego 
w tenisie stołowym szkół podstawowych
W hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi odbyły się Mistrzostwa Powiatu 
Wejherowskiego w Drużynowym Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców Szkół Podstawowych. 

Wyniki Turnieju Dziewcząt: 
I miejsce - SP Szemud: Martyna Pranczk, Alicja Bieszk. 
Trener - Tadeusz Gaweł 
II miejsce - SP Pobłocie
III miejsce - SP5 Wejherowo 
IV miejsce - SP Sychowo 
V-VII miejsce - SP 2 Reda, SP 6 Rumia, SP Choczewo
Wyniki Turnieju Chłopców:
I miejsce - SP Łebieńska Huta: Adam i Sławomir Dosz. Trener - Tadeusz Gaweł 
II miejsce - SP Choczewo
III miejsce -  SP 6 Rumia 
IV miejsce - SP Luzino 

Wynik Turnieju Dziewczyn
KOLEJNOŚĆ OSTATECZNA:                                                                                                                                      
 I miejsce - Gim. Choczewo
(Dorota Figuła, Patrycja Chyrzyńska)
Trener : Henryk Rynko 
II miejsce - Gim. Szemud 
III miejsce - Gim. 1 Reda 
IV miejsce - Gim. 2 Rumia 
V-VII miejsce ex - Gim. Strzepcz, Gim. 
Gniewino, Gim. 2 Wejherowo 

Wyniki Turnieju Chłopców:
KOLEJNOŚĆ OSTATECZNA:                                                                                                                                      
I miejsce - Gim. Choczewo 
(Jankowski Jarosław, Figuła Tomasz. 
Trener - Henryk Rynko)
II miejsce - Gim. 1 Rumia 
III miejsce - Gim. Bojano 
IV miejsce - Gim. Strzepcz 
V - VII miejsce ex - Gim. Gniewino, 
Gim. 2 Reda, Gim. 3 Wejherowo

Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego
w  tenisie stołowym  szkół gimnazjalnych
W hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi odbyły się Mistrzostwa Powiatu 
Wejherowskiego w Drużynowym Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców Szkół Gimnazjalnych. W 
zawodach udział wzięło 7 drużyn dziewcząt i 7 drużyn chłopców. 
W kategorii dziewcząt i 
chłopców 1 miejsce zajęły 
drużyny  z Gimnazjum w 
Choczewie. Szkoła z Cho-
czewa   będzie reprezento-
wać powiat wejherowski 
w Półfi nale Wojewódzkiej 
Gimnazjady, która odbędzie 
się 09 grudnia w Nowej Wsi 
Lęborskiej. 

Andrzej Byczkowski

Punkty, który dały druży-
nie wejherowian zwycię-
stwo (trener – Zbigniew 
Bautembach) zdobyli: 

Dagmar Rzoska 2, To-
masz Groenke 2,5, Maciej 
Bieniasz-Krzywiec 1,5 i 
Tadeusz Miroszewski 2. 

W tabeli rozgrywek wej-
herowianie z dorobkiem 
dwunastu punktów zajmu-
ją trzecie miejsce. Prowa-

dzi GKS Żukowo (14 pkt), 
a drugie miejsce zajmuje 
MTS Kwidzyn (13 pkt).

(LL) 

Pięć pierwszych drużyn:
1.SAMBA           123  248-76      
2.BORHYD I      115  237-96                                                                                                      
3.AUTO Brud.    105  224-93
4.GLADIATOR  103  241-142                                               
5.DWÓR             99    231-163
Najlepsi strzelcy:
126 bramek: 
Krzysztof Klempert (Samba)
110 bramek:  
Marcin Mariański (Dwór)

Wygrali ze Straszynem w mistrzostwach III ligi
W VIII serii spotkań o mistrzostwo III ligi wejherowski P&P ISS START zwyciężył 8:2 
LUKS Simex Straszyn. 

Samba na czele
Futsaliści uczestniczący w 
tegorocznej edycji ligi halo-
wej piłki nożnej futsalowej 
TKKF zakończyli rundę fi -
nałową 8 najlepszych dru-
żyn spotka się ze sobą w fa-
zie play off, która rozstrzy-
gnie najlepszych tytule mi-
strzowskim.                 (L L)

Wyniki: 
9 stopień uczniowski czyli biały pas z żółty 
zakończeniem uzyskali:

BARTŁOMIEJ STACHERA • z 
Wejherowskiego lat 10
PRZEMYSŁAW TOMA • z Bolszewa lat 9

8 stopień uczniowski czyli żółty pas uzyskali:
ROBERT LABUDA • z Wejherowa lat 12
PATRYK ZAMOJSKI • z Wejherowskiego lat 
10
MATEUSZ FIGURSKI • z Ustarbowa lat 8

Młodzi mistrzowie 
kick-boxingu 
w Wejherowie
Podczas zajęć grupy dzieci do lat 13 odbyło 
się wręczenie dyplomów za zdany egzamin na 
stopnie szkoleniowe w kick-boxingu. 

GRATULACJE!
W kick-boxingu jak w ka-
rate są pasy czyli stopnie 
uczniowskie które świad-
czą o stopniu wtajemnicze-
nia oraz o poziomie wy-
szkolenia.
W kick-boxingu są one nie-
zbędne do startu na zawo-
dach trzeba posiadać dla 
kadetów 7’uczniowski a 
juniorów, młodzieżowców 
i seniorów 5’ uczniowski. 
Aby zdać egzamin trzeba 
wykazać się wysoką tech-
niką, oraz zaliczyć testy 
sprawnościowe a później-
szych stopniach trzeba sto-
czyć walki zadaniowe.
Sympatyków sportów wal-
ki zapraszamy na zajęcia 
kick-boxingu które odby-
wają się w Zespole Szkół 
Ponadginazjalnych nr 4 ul. 
Sobieskiego 344 w Wejhe-
rowie.

Nowość!!!! Zajęcia dla 
dzieci w formie  ćwiczeń 
ogólnorozwojowych, gier, 
zabaw połączonymi z ele-
mentami techniki kick-
boxingu odbywają się 
w poniedziałki i środy 
17.00-18.00 
Zajęcia dla starszej mło-
dzieży i dorosłych odby-
wają się w poniedziałki 
18.00-19.30 i piątki 17.00 
-18.30
Zajęcia organizowane są 
przez Klub Kick-Boxin-
gu „MAXIMUS”, który 
ma w swym dorobku wie-
le sukcesów sportowych. 
Klub MAXIMUS działa od 
1996 roku w Wejherowie i 
jest  jedynym stowarzysze-
niem które prowadzi zaję-
cia kick-boxingu. Trenerem 
klubu jest mgr Piotr Kohn-
ke który wychował wielu 
Mistrzów Polski.
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06:00 Kawa czy herbata?07:50 Lek-
sykon PRL08:00 Wiadomości08:15 
Kwadrans po ósmej08:35 Małgosia i 
buciki 09:05 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     Zapytaj prawnika- magazyn
11:40     Telezakupy
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes - magazyn
12:20     Gdzie przyszłość 
 przeszłości czapkuje
12:40     Plebania - telenowela 
13:05     Klan - telenowela 
13:35     Jaka to melodia? 
14:00     Kulisy serialu 
 „Londyńczycy” 
14:10     Książęta i księżniczki
  - cykl dokumentalny
15:00     Wiadomości, Pogoda
15:10     Mamy MAMY 
 - reality show
16:05     Moda na sukces - serial
17:00     Teleexpress 
17:20     Celownik - magazyn
17:30     Klan - telenowela 
18:00     Jaka to melodia?
18:25     Plebania - telenowela
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości 
20:20     Pompeje - serial
21:20     Grupa specjalna - fi lm  
 akcji, Hongkong 2000
23:00     Między słowami - fi lm,  
 Japonia 2003
00:45     Kojak - serial 
02:20     Notacje 

 
 
 06:05 Złotopolscy 06:35 Globert przedstawia 
niezwykły świat natury07:00 Telezakupy
07:15 Niezłomni - cykl reportaży07:25 Co 
ludzie powiedzą? - serial08:00 Pytanie na 
śniadanie 10:15 M jak miłość
11:10     Simon i niedźwiedź - fi lm
12:45     Wojciech Cejrowski - cykl reportaży
13:20     Dzięki Bogu już piątek! - magazyn
13:55     Tak to leciało! - teleturniej
14:45     Magazyn Ekstraklasy
14:50     Dla niesłyszących - Czas honoru
15:45     Wakacje z duchami - serial 
16:30     Przygody pana Michała 
 - serial historyczno-przygodowy
17:05     Na wariackich papierach - serial 
17:50     Magazyn Ekstraklasy
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:05     Dzieciaki górą - teleturniej
20:05     Gwiazdy tańczą na lodzie
22:35     Cała ona - fi lm, USA `99
00:10     XVI Międzynarodowy Festiwal  
 Sztuki Autorów Zdjęć   
 Filmowych 
00:30     Panorama
00:50     Desperation - horror, USA `06
 Grupka nie znających się 
 ludzi dostaje się do miasteczka  
 o nazwie Desperation. Na  
 miejscu wszyscy zostają 
 aresztowani przez   
 skorumpowanego policjanta  
 będącego pod wpływem  
 demona... Wszystko jest  
 tylko pozorem, mającym na  
 celu ukrycie mrocznych  
 obrzędów i kultu istot nie z  
 tego świata... 
03:00     Dzięki Bogu już piątek!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04.55 Ręce, które lecą 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  09.25 
Idiotki nie idą do nieba – serial 10.25 mała 
Czarna 11.25 Idiotki nie idą do nieba – serial 
12.25     Lalola – serial 
13.30     Gram.Tv
14.00     Dziewczyny fortuny 
15.00     Beverly Hills 90210 – serial USA 
16.00     Modne gwiazdy
17.00     Jazda Figurowa – nowy program  
 Michała Figurskiego. 
18.00     Wielkie Happy Hour – informacyjny  
 program rozrywkowy
19.00     Kłamczuch 
 – program rozrywkowy
20.00     Włatcy Móch 
 – serial animowany 
20.30     Selekcja 2008 
 – survival show
21.05     Geneza – serial sensacyjny
 Serial „Geneza” opowiada o eli- 
 tarnej brygadzie madryckiej poli- 
 cji powołanej do przeprowadzania  
 śledztw w przypadkach ekstre- 
 malnie skomplikowanych zbrodni. 
22.15     Kłamczuch – program rozrywkowy
23.15     Naked tempatations 
 – fi lm dla dorosłych USA
01.15     Selekcja 2008 – survival show
01.50     Cooler – komediodramat  USA,  
 2003; reż.: Wayne Kramer;  
 wyst.: William H. Macy, Alec  
 Baldwin, Estella Warren, Maria 
 Bello, Paul Sorvino, Ron Liv- 
 ingston, Shawn Hatosy;
03.45     Wydarzenia, Sport, Pogoda     
04.20     Muzyczne listy

05:40 Uwaga! 06:00 Telesklep07:00 Rozbij 
Bank - teleturniej08:00 Na Wspólnej 
08:30 Dzień dobry TVN11:00 Milionerzy
12:00 Brzydula - serial 12:30 Telesklep
13:30     Fabryka Gry - pr. interaktywny
14:25     Detektywi - serial dokument.
14:55     Detektyw Monk - serial sensacyjny
15:50     Rozmowy w toku - talk show
16:55     Sędzia Anna Maria Wesołowska
17:55     Brzydula - serial, Polska
18:25     Detektywi - serial dokument.
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:50     Uwaga! - mag. reporterów
20:00     Władca pierścieni: Powrót króla -  
 fi lm przygodowy, Niemcy `03
 Trzecia część Trylogii   
 Władcy Pierścieni, w której  
 dochodzi do konfrontacji  
 sił Władcy Ciemności   
 Saurona ze zjednoczonymi  
 siłami Ludów Śródziemia.
23:55      Immortel - fi lm S-F, Włochy 2004
 Jest koniec XXI wieku. Nad 
 nowym Jorkiem unosi się  
 dziwna, starożytna piramida.  
 Horus, egipski bóg z głową 
 sokoła, zostaje skazany na  
 śmierć przez współbogów. Ma  
 tylko tydzień na załatwienie  
 swoich spraw. Chce zostawić  
 na Ziemi jakiś ślad po sobie.  
 W tym celu postanawia uwieść  
 Jill Bioskop, piękną kobietę o 
 niebieskich włosach, która  
 płacze niebieskimi łzami.  
01:45     Wrzuć na luz 
 - pr. rozrywkowy
02:45     Telesklep
03:05     Uwaga! - magazyn

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN
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05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.729 06:00 Żar 
młodości, odc.68 07:00 TV Market 07:15 
Wielka Wygrana, odc.3890 8:00 Dotyk anioła, 
odc.34 09:00 Daleko od noszy, odc.163
09:30 Świat według Kiepskich, odc.302 10:00 
Rodzina zastępcza, odc.225 11:00     Sabrina - 
nastoletnia czarownica, odc.117
11:30     Samo życie, odc.1174
12:00     Czarodziejki, odc.1
13:00     Fabryka gwiazd, odc.54
14:00     Pierwsza miłość, odc.806
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.118
15:15     Świat według Bundych, odc.253
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.1232
16:30     Tylko miłość, odc.52
17:30     Fabryka gwiazd, odc.55
18:00     Pierwsza miłość, odc.807
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1175
20:00     Fabryka gwiazd, odc.12
22:00     Studio Lotto
22:20     Co kryje prawda
01:00     Piętno wilkołaka; USA, 2003; r.  
 Richard Friedman; w. Samaire 
 Armstrong, Andrea Bogart,  
 Cruz Alexis, Jaime Bergman,  
 Ryan Alosio, Steven Williams  
 Premiera. Horror. Detektyw  
 Steve Turley (Ryan Alosio)  
 ma niezwykłą pracę. Nie łapie  
 zwykłych przestępców, ale  
 krwiożercze wilkołaki. 
02:40     Ale kasa, odc.106
03:40     Tajemnice losu, odc.57

REKLAMA

REKLAMA

Najważniejsze okazało się 
wyeliminowanie liderów 
drużyny z Kutna, Kubali 
i Kukuczki, którzy łącznie 
zdobyli z nami tylko osiem 
punktów – powiedział po 
meczu Jacek Bagnecki,
- w  tym czasie trafi liśmy 
pięciokrotnie za trzy punk-
ty- dodaje  trener drużyny 
z Łęczyc. W pierwszej 
kwarcie koszykarze UKS 
dominowali na parkiecie 
wygrywając ja 14 punk-
tami. Pozostałe kwarty 
meczu były wyrównane, 
jedynie w czwartej odsło-
nie koszykarze z UKSu 
pokonali rywali różnicą 
1go punktu.
UKS Łęczyce: Ziem-
niewicz 22,Nieleszczuk 

22,Nikonowicz 11,Mar-
chewka 11, Strychalski 
11,Wilk 9, Firgolski 3, Bi-
chowski
Kolejnym rywalem w wal-
ce o ligowe punkty będzie 
zespół z OSSM PZKosz 
Sopot, który zajmuje 
ostatnie miejsce w lidze. 
Na spotkanie zapraszamy 
wszystkich 6 grudnia o 
godz. 18:00 do hali w Łę-
czycach

(PiR)

Kutno pokonane
Cenne zwycięstwo na parkiecie rywali odnieśli koszykarze z Łęczyc. W Kutnie pokonali miejscowy 
AZS 89:74.(17:31, 17:17, 22:22, 18:19).

W Miejskim Ośrodku Kul-
tury, Sportu i Rekreacji w 
Redzie odbyły się mistrzo-
stwa miasta w tenisie stoło-
wym. W zawodach zagrali 
uczniowie szkół podstawo-
wych nr 2, 4 i 6. W kategorii 
dziewcząt pierwsze miejsce 

zajęła SP 2, drugie SP 4 a 
trzecie SP 6. Tenisistki po-
konały SP 4 3:1 i SP 6 3:0. 
W zwycięskim składzie li-
derek znalazły się Juliana 
Florek i Martyna Wróbel.
Natomiast w kategorii 
chłopców zwyciężyła SP 4, 

miejsce drugie zajęła SP 2 
a trzecie SP 6. Chłopcy po-
konali SP 2 3:1 i SP 6 3:1 
Laureaci zagrali w składzie 
Maciej Lubiszewski, Kon-
rad Orłowski i Damian Lu-
biszewski.            

 (DD)

Mistrzostwa z rakietką w ręku

„W  tym cza-
sie trafi -

liśmy pięcio-
krotnie za trzy 
punkty.”
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06:10 Złotopolscy 06:35 Pomocnik św. 
Mikołaja 06:50 Telezakupy 07:10 Przystanek 
praca 07:25 Co ludzie powiedzą? - serial 
komediowy 08:00 Pytanie na śniadanie 10:15 
M jak miłość 11:10 Codzienna 2 m. 3 
11:40     Bulionerzy 
12:10     Everwood - serial obyczajowy
13:00     Dima na tropie - cykl reportaży
13:25     Znaki czasu - magazyn
13:55     Fort Boyard - reality show
14:55     Dla niesłyszących - Na dobre i na złe
16:00     Wakacje z duchami - serial 
16:35     Zdolne bestie - serial dokumentalny
17:05     Na wariackich papierach - serial, USA
18:00     Program lokaln
18:30     Panorama
19:05     Przebojowa Akademia Przyszłości 
19:35     XVI Międzynarodowy Festiwal  
 Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych  
 - podsumowanie
20:05     Barwy szczęścia - serial obyczajowy 
20:35     M jak miłość - serial 
21:30     Kulisy serialu „M jak miłość”
21:40     Tomasz Lis na żywo - talk show
22:40     Kryminalne zagadki Las Vegas
  - serial sensacyjny 
00:30     Panorama
00:50     Stanisław Lem - fi lm dokumentalny
01:35     Laureat I Nagrody XV   
 Międzynarodowego Konkursu  
 Pianistycznego im. Fryderyka  
 Chopina 
02:20     Ogród Barbarzyńcy - poetycka  
 twórczość Zbigniewa Herberta

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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
13.30     V-max – magazyn motoryzacyjny 
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     Jazda Figurowa –  program Michała  
 Figurskiego
21.00     Discovery „Smoki. 
 Urzeczywistniona fantazja” cz.2
 Smok fascynował ludzi od  
 pradziejów, pojawiając się w  
 mitach i legendach niemal  
 każdej kultury na świecie. A  
 jeśli te historie to coś więcej niż  
 tylko mit? Jeśli legendy były w 
 istocie świadectwem prawdzi 
 wych zdarzeń ówczesnych  
 czasów? 
22.05     Galileo – program popularno
 -naukowy 
23.05     Happy Hour – informacyjny 
 program rozrywkowy
00.05     mała Czarna – talk show 

 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05:40 Uwaga! 06:00 Telesklep 07:00 Rozbij 
Bank 08:00 Co za tydzień 08:30 Dzień dobry 
TVN 11:00 Pascal: po prostu gotuj 11:30 
Nigella ekspresowo 12:00 Brzydula - serial
12:30     Telesklep
13:30     Fabryka Gry - pr. rozrywkowy 
14:25     Detektywi - serail dokument.
14:55     Detektyw Monk 
 - serial sensacyjny, USA
15:50     Rozmowy w toku - talk show
16:55     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 - serial dokument. 
17:55     Brzydula -
  serial, Polska
18:25     Detektywi 
 - serial dokument.
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:50     Uwaga! - mag. reporterów
20:05     Na Wspólnej 
 - serial obyczajowy
20:45     W-11 Wydział Śledczy 
 - serial dokument.
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 PRL08:00 Wiadomości
08:15 Kwadrans po ósmej08:35 
Sekretny świat misia Beniamina
09:00 Budzik 09:30 Atlantis High - 
serial 10:00 Moda na sukces
10:50 Wielki świat małych 
odkrywców 11:10 Jaka to melodia?
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes
12:20     W kolejce po euro 
 - cykl reportaży
12:40     Plebania - telenowela
13:05     Klan - telenowela 
13:30     Palce lizać - serial
14:00     Życie gadów i płazów 
 - serial
14:30     Errata do biografi i
15:00     Wiadomości, Pogoda
15:15     Jesteś tym co jesz - serial
15:40     Pora na doktora - magazyn
16:05     Moda na sukces - serial
17:00     Teleexpress
17:20     Celownik - magazyn
17:30     Klan - telenowela
18:00     Jaka to melodia? 
18:30     Plebania - telenowela
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości 
20:20     Mord założycielski 
 - spektakl teatralny
21:55     Operacja Piorun
  - fi lm akcji, 1966
00:15     Wybrany - fi lm sensacyjny

05:20 Zaopiekuj się mną 06:45 
Smaki polskie 07:00 Dzień dobry w 
sobotę 07:30 Rok w ogrodzie 08:00 
Wiadomości 08:10 Pod prasą 08:35 
Hurtownia książek 08:55 Ziarno 
- magazyn 09:30 Siódme niebo - 
serial 10:15 Śmiechu warte
10:40     Stawka większa niż życie 
11:40     Jaka to melodia?
12:10     Kuchnia z Okrasą 
12:30     Szkoda gadać 
 - pr. rozrywkowy
13:00     Wiadomości
13:10     Od słów do głów - magazyn
13:25     Ja wam pokażę! 
 - serial obyczajowy 
14:15     Świąteczna historia 
 - fi lm, USA 02
15:50     Puchar Świata w skokach  
 narciarskich-Trondheim 
16:50     Teleexpress - w przerwie  
 transmisji
17:55     Mamy MAMY 
 - reality show
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości
20:20     Nieustraszeni bracia  
 Grimm - baśń, 2005
22:25     Antidotum - fi lm akcji,  
 USA `04. Były żołnierz  
 Dean Cage, omyłkowo  
 wzięty za agenta FBI,  
 zostaje porwany  
 przez terrorystów.  
 Ci postanawiają  
 wypróbować na  
 nim działanie nowego  
 środka. 
00:05     Weekendowy magazyn 

06:45Kadra 201207:00Transmisja 
Mszy Świętej08:00Domisie 08:25 
Klub przyjaciół Myszki Miki 08:55 
Teleranek - magazyn09:25 Spotkanie 
z Jezusem11:00 Hannah Montana - 
serial 11:25 Tydzień - magazyn11:55 
Między ziemią a niebem12:00 Anioł 
Pański12:15 Między ziemią a niebem
13:00     Wiadomości
13:10     Opole 2008 na bis
13:35     Puchar Świata w skokach  
 narciarskich- Trondheim
15:50     BBC w Jedynce - serial dok.
17:00     Teleexpress
17:20     Ojciec Mateusz - serial 
18:10     Jaka to melodia?
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości
20:15     Szminka w wielkim mieście  
 - serial
21:10     Ranczo - serial obyczajowy
23:10     Zapach kobiety - dramat, 
 USA `92.   
 Emerytowany ofi cer  
 armii USA Frank, nie  
 może się pogodzić ze 
 swoją ślepotą.  
 Charlie jest uczniem i 
 aby zdobyć pieniądze  
 decyduje się opiekować  
 i towarzyszyć  
 Frankowi podczas  
 świąt Bożego  
 Narodzenia. 
01:50     Amadeusz - dramat, 1984

05:30 Dla niesłyszących - Słowo na niedzielę
05:35 Dla niesłyszących - Radio Romans
06:05 Złotopolscy  07:05 Sto tysięcy bocianów
07:30 M jak miłość 08:25 Barwy szczęścia
09:30 Doktorologia stosowana - cykl 
dokumentalny 09:55 Magazyn Ekstraklasy 
10:00     Wojciech Cejrowski -boso przez świat
10:35     Miesiąc z National Geographic
11:35     Makłowicz w podróży
12:10     Ostatni skok Gangu Olsena 
 - komedia, 1974
14:00     Familiada - teleturniej
14:30     Złotopolscy - telenowela 
15:05     I Ty możesz zostać św. Mikołajem  
 - koncert
16:05     Na dobre i na złe - serial 
17:05     Orzeł czy reszta - talk show
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:05     Tak to leciało! - teleturniej
20:00     I Ty możesz zostać św. Mikołajem 
21:00     Śmierć nadejdzie jutro 
 - fi lm akcji, `02
23:10     Magazyn Ekstraklasy
00:20     EUROexpress - magazyn
00:30     Panorama
00:50     Esencja nastroju - fi lm dokumentalny
01:45     Górnicy z Pensylwanii - fi lm, USA 
 `02 W kopalni węgla Quecreek  
 w Somerset w 2002 roku, latem 
 doszło do groźnej katastrofy,  
 w wyniku której 18 górników  
 zostało uwięzionych pod ziemią. 
03:15     Noc Zagadek - teleturniej
04:20     Zakończenie dnia

05.30 Tangerine Dream – Live in America – 
koncert 06.20 Przygody w siodle: Wymarzony 
koń – fi lm 08.30 Nieposkromiona Australia – 
serial 09.05 Historia z domku na prerii – 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 – Impel Gwardia  
 Wrocław – Pronar Zeto Astwa  
 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     Liga Najgłupszych Dżentelmenów –  
 komedia Hiszpania, 2003; reż.: 
 Javier Fesser; wyst.: Benito  
 Pocino, Pepe Viyuela, Alvaro  
 Duart, Dominique Pinon, Ma- 
 riano Venancio, Paco Sagárza- 
 zu; Ze sztabu T.I.A ( Totalnej  
 Agencji Wywiadowczej) ktoś  
 skradł najniebezpieczniejszy  
 wynalazek profesora Bacterio.  
 Przyrząd trafi a do rąk ka- 
 rzełkowatego i dość niezrówno 
 ważonego dyktatora, który  
 gotów jest użyć go w celach  
 przestępczych. 
22.50     Jazda Figurowa – nowy program  
 Michała Figurskiego
23.55     Lima: przerwane milczenie – fi lm 

05.05 Lalola 05.55 Historia z domku na prerii 
– fi lm USA, 07.50 Beverly Hills 90210 – serial 
08.50 Przygody w siodle: Wymarzony koń – 
fi lm familijny 11.00 Galileo 12.00 Gram.Tv 
12.30     V-max
13.00     VIP – magazyn kulturalny 
13.30     mała Czarna – talk show 
14.30     PlusLiga – AZS UWM Olsztyn 
 – ZAKSA Kedzierzyn Kożle Na  
 żywo!
16.55     Kłamczuch – program rozrywkowy
17.55     Discovery” „Smoki. 
 Urzeczywistniona fantazja” 
19.00     Galileo – program 
 popularno-naukowy 
20.00    Tora! Tora! Tora! - dramat wojenny  
 Japonia/USA, 1970; reż.: 
 Richard Fleischer, Kinji  
 Fukasaku, Toshio Masuda;  
 wyst.: Martin Balsam, Sô Yama-
 mura, Joseph Cotten, Tatsuya  
 Mihashi, E.G. Marshall, Jason  
 Robards; Dramat wojenny  
 rozgrywający się, tuż przed  
 przystąpieniem Stanów   
 Zjednoczonych do II Wojny  
 Światowej. TORA! TORA!  
 TORA! to japoński sygnał do  
 ataku - fi lm wiernie odtwarza  
 nalot na Pearl Harbor i wyda- 
 rzenia, które do niego doprowa- 
 dzają. 
23.00     Nowa Generacja
00.15     Cooler – komediodramat USA, 2003;  
 reż.: Wayne Kramer; wyst.: Wil 
 liam H. Macy, Alec Baldwin
02.25     Skrzydła – serial komediowy
02.55     Liga Najgłupszych Dżentelmenów – 
 komedia Hiszpania, 2003

05:30 Wstawaj! Gramy!, odc.730 06:15 
Kapitan Flamingo, odc.14 06:45 Yin! Yang! 
Yo!, odc.14 07:15 Action Man A.T.O.M., 
odc.11 07:45 Action Man A.T.O.M., odc.12
08:15 HUGO 08:45 Pasjonaci 09:15 Ewa 
gotuje, odc.40
09:45     Odlotowy prezent gwiazdkowy
12:15     SIĘ KRĘCI
12:45     Czarodziejki, odc.124
13:45     Fabryka gwiazd, odc.12
15:45     Śnięty Mikołaj
17:45     AGENTKI, odc.10
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Świat według Kiepskich, odc.302
20:00     Jak oni śpiewają, odc.52
22:00     Studio Lotto
23:00     Ladykillers, czyli zabójczy   
 kwintet; USA, 2004; r. Ethan  
 Coen, Joel Coen; w. Tom 
 Hanks, Diane Delano, Ryan  
 Hurst, Irma P. Hall, Marlon  
 Wayans, J.K. Simmons, Tzi 
 Ma Zdobywcy Oscarów  
 Tom Hanks (Forrest Gump,  
 Filadelfi a) i reżyserzy Joel i 
 Ethan Coenowie (Fargo)  
 połączyli swe siły przy realizacji 
 tej doskonałej komedii   
 kryminalnej, stanowiącej  
 swobodną wersję klasycznej,  
 angielskiej komedii „Jak  
 zabić starszą panią”. Południe  
 Stanów Zjednoczonych. 
00:30     Rytuał; USA, 2001; r. Avi Nesher; w.  
 Jennifer Grey, Craig Sheffer,  
 Daniel Lapaine, Kristen Wilson, 
 Gabriel Casseus, Tim Curry 

06:15 Szalony Jack, pirat, odc.9 06:45 Miejskie 
szkodniki, odc.23 07:15 Power Rangers, odc.7
07:45 Power Rangers, odc.8 08:15 Jak oni 
śpiewają, odc.52 10:45 Opiekunka. Dalszy 
ciąg bajki. 
13:00     Ojciec panny młodej 2; USA, 1995; r.  
 Charles Shyer; w. Steve Martin,  
 Eugene Levy
14:45     I kto tu rządzi, odc.48
15:15     Piotr Bałtroczyk na żywo, odc.10
16:45     Strzał w 10, odc.23
17:45     Rodzina zastępcza, odc.302
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Strefa tajemnic, odc.3
20:00     CSI: Kryminalne zagadki Miami,  
 odc.125
21:00     Wzór, odc.9
22:00     Studio Lotto
22:05     Kości, odc.38
23:05     Wallander: Zamki na piasku;  
 Szwecja, 2006; r. Anders  
 Engström; w. Krister  
 Henriksson, Fredrik   
 Gunnarsson, Marianne Mörck,  
 Mats Bergman, Ola Rapace,  
 Johanna Sällström Premiera. 
 Kolejna część z serii o   
 detektywie Kurcie Wallanderze.  
 Policjanci odnajdują na plaży  
 przewrócony buldożer. 
01:05     Magazyn sportowy
03:05     Tajemnice losu, odc.58
04:05     Zakazana kamera, odc.243

05:35 Uwaga! 05:55 Telesklep 08:00 Turbo 
Ring 08:30 Dzień dobry TVN 10:55 Pascal: 
po prostu gotuj 11:30 Na Wspólnej - serial
13:15     You can dance 
 - Po prostu tańcz!
14:50     Siłacze - Strongman, 2008
15:55     Brzydula 
 - serial komedia
18:00     Milionerzy 
 - teleturniej
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:45     Uwaga! 
 - magazyn
20:00     Niania 
 - serial komedia
20:35     Godziny szczytu - fi lm sensacyjny,  
 USA `98
22:35     Wywiad z wampirem - fi lm horror, 
 USA `94. Młody reporter  
 przeprowadza rozmowę z  
 bladym młodzieńcem, który 
 dwa wieki wcześniej, będąc  
 zamożnym plantatorem z  
 Luizjany, został „zarażony” 
 wampiryzmem  
 przez francuskiego arystokratę 
 o homoseksualnych  
 skłonnościach; w   
 przeciwieństwie do swojego  
 scyniczniałego przyjaciela  
 nie potrafi  jednak wyrzec się 
 całkowicie swojego   
 człowieczeństwa.
00:50     Szymon Majewski Show 
 - pr. rozrywkowy
01:50     Uwaga! 
 - magazyn
02:10     Wrzuć na luz - pr. rozrywkowy
03:10     Telesklep

05:35 Uwaga!05:55 Telesklep 08:00 Niania 
08:30 Dzień dobry TVN 10:55 Kawa na ławę
11:45 Teraz albo nigdy
12:45     Elf - fi lm komedia, USA 2003
 Buddy jeszcze jako niemowlę  
 zostaje przygarnięty przez  
 Świętego Mikołaja. Gdy 
 zaczyna dorastać, sieje   
 spustoszenie na Biegunie  
 Północnym z powodu 
 swoich rozmiarów. Musi  
 więc przenieść się do świata  
 ludzi, dlatego wyjeżdża do  
 Nowego Jorku w poszukiwaniu  
 ojca i swojego miejsca na  
 ziemi.
14:45     Mam talent - reality show
16:25     Co za tydzień - magazyn
17:00     Kapitalny pomysł 
 - teleturniej
18:00     Milionerzy - teleturniej
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:45     Uwaga! 
 - mag. reporterów
20:00     Tornado - miniserial katastrofi czny,  
 Niemcy `06
21:50     39 i pół - serial, Polska
22:50     Seks w wielkim mieście 
 - serial komedia
00:10     Dolina cieni 
 - fi lm horror, Niemcy `02
02:00     Uwaga! - magazyn
02:20     Wrzuć na luz 
 - pr. rozrywkowy
03:20     Telesklep

05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.731 06:00 Żar 
młodości, odc.69 07:00 TV Market 07:15 
Wielka Wygrana, odc.390 08:00 Dotyk anioła, 
odc.35 09:00 Miodowe Lata, odc.121 10:00 
Rodzina zastępcza, odc.226
11:00     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.118
11:30     Samo życie, odc.1175
12:00     Czarodziejki, odc.2
13:00     Czarodziejki, odc.3
14:00     Pierwsza miłość, odc.807
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.119
15:15     Świat według Bundych, odc.254
15:50     Wydarzenia 15:45
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.1233
16:40     Miodowe Lata, odc.122
17:30     Świat według Kiepskich, odc.178
18:00     Pierwsza miłość, odc.808
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1176
20:00     X-Men 2; USA, 2003; r. Bryan  
 Singer; w. Patrick Stewart,  
 Anna Paquin, Brian Cox,  
 Famke Janssen, James   
 Marsden, Rebecca Romijn,  
 Hugh Jackman, Ian McKellen,  
 Halle Berry. Sci-fi /akcja. 
22:00     Studio Lotto
22:45     Delta Force; USA, 1986; r. Menahem  
 Golan; w. Chuck Norris

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN
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05:25 Dla niesłyszących - Echa Panoramy
06:00 WOW - serial 06:30 Spróbujmy razem
07:00 Magazyn Ligi Mistrzów 07:30 Poezja 
łączy ludzi 07:35 M jak miłość - serial 
08:30 Barwy szczęścia 09:30 Na dobre i na złe 
10:30     Nie tylko dla pań
11:25     Biały Kieł 2 
 - fi lm przyg., USA `94
13:20     Święta wojna - serial
14:00     Familiada - teleturniej
14:30     Złotopolscy
  - telenowela
15:10     Gwiazdy tańczą na lodzie 
 -widowisko rozrywkowe
17:00     Duże dzieci - talk show
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:05     Fort Boyard 
 - reality show
20:10     Dublerzy - serial 
21:05     Kabaretowa sobota w Dwójce 
 - program rozrywkowy
22:00     Clementine - fi lm, USA `04
23:45     Kulisy talk show - felieton
23:50     Słowo na niedzielę 
24:00     Wideoteka dorosłego człowieka 
00:30     Panorama
00:45     Magazyn Ekstraklasy 
00:50     Kasjerzy czy kasiarze - komedia  
 kryminalna, USA `03
 Troje byłych kasjerów tego  
 samego banku. Jeden cel:  
 okraść swoje dawne miejsce  
 pracy. Trzy różne pomysły na  
 zrobienie tego.
02:25     Hity na czasie - pr. muzyczny
03:05     Noc Zagadek 
 - teleturniej
04:10     Zakończenie dnia
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Jak Pana zdaniem spi-
sali się w minionej run-
dzie Pana podopiecz-
ni?

Moim zdaniem trzy czwar-
te rundy można uznać za 
udaną. Początek sezonu był 
wręcz tragiczny i wszyscy 
sobie zadawali pytanie, jak 
to możliwe, że po tak udanej 
rundzie wiosennej poprzed-
niego sezonu nagle można 
tak tracić punkty. Ja też w 
pewnym momencie zada-
wałem sobie pytanie dlacze-
go tak się dzieje. Było kilka 
przyczyn. Na pewno odej-
ście Jakuba Gronowskiego 
i Kamila Szwóła z forma-
cji, które decydują o wyni-

ku, czyli linia obrony i linia 
napadu. Wszyscy wiemy co 
znaczył Jakub z przodu, Ka-
mil Szwół to solidny obroń-
ca. Wydaję się, że to jedno 
ogniwo, a były problemy z 
formacją obrony bynajmniej 
na początku sezonu. Tracili-
śmy bardzo dużo bramek co 
we wcześniejszej rundzie 
się nie zdarzało. Te tracone 
gole to w większości po błę-
dach zespołowych i indywi-
dualnych, niekiedy kurio-
zalnych i to one były przy-
czynami naszych porażek. 
Potem to troszeczkę zasko-
czyło i myślę, że od meczu 
z Przechlewem, kiedy skład 
się jakby na nowo wykrysta-
lizował. Myślę tutaj o przej-

ściu Macieja Plińskiego do 
środka pomocy i Wojciecha 
Klemczyka do środka obro-
ny, gdzie tam go generalnie 
nie próbowałem. Ten wy-
grany mecz z Brdą był, jak-
by przełomem z złej passie 
moich podopiecznych. Od 
tego czasu wyniki były do-
bre no i przede wszystkim 
gra się poprawiła. Uważam, 
że runda jesienna była do-
syć dobra, te stracone punk-
ty na początku sprawiły, że 
znajdujemy się w tej chwi-
li na trzeciej pozycji w tabe-
li. Mamy co prawda jeszcze 
mecz zaległy, ale ten mecz 
trzeba wygrać, ażeby awan-
sować na drugie miejsce. Ja 
nie mówię, że to spotkanie 

STATYSTYKI:
- wszystkich strzelonych goli 35 (średnia goli na mecz 2.5) 
- wszystkich straconych goli 16 (średnia goli na mecz 1.1) 
- strzelonych goli u siebie 23 (średnia goli na mecz 3.3) 
- straconych goli u siebie 6 (średnia goli na mecz 0.9) 
- strzelonych goli na wyjeździe 12 (średnia goli na mecz 1.7) 
- straconych goli na wyjeździe 10 (średnia goli na mecz 1.4) 

14 meczów, 10 zwycięstw, 2 remisy, 2 porażki, 32 pkt., bramki 35-16

Najwyższy wynik:
Gryf Wejherowo - Czarni Pruszcz Gdański 6 - 1
TKP Unia Tczew - Gryf Wejherowo 3 – 4

Strzelcy:
Łukasz Król - 15
Maciej Pliński - 4
Krzysztof Jezierski - 3
Krzysztof Czarnocki - 3
Adam Wolszlegier - 2
Maciej Szymanski - 2
Sławomir Kiełb - 2
Wojciech Klemczyk - 1
Jarosław Rompca - 1
Łukasz Kozłowski - 1

Dwa etapy minionej rundy

Drużyna Gryfa w liczbach:

Za nami już koniec rundy jesiennej IV ligi, w której występuje Gryf 
Orlex Wejherowo. O tym, jak spisali się żółto – czarni i o okresie 
przygotowawczym mówił trener Wojciech Wasiek. 

z Pogonią Lębork wygramy 
i będziemy na drugim. Mu-
simy wyjść na boisko, poka-
zać i uwodnić, że gramy co-
raz lepiej i wtedy możemy 
sobie powiedzieć, ze minio-
na runda była dobra w na-
szym wykonaniu. 

Jak będzie wyglądał 
okres przygotowawczy 
do rundy wiosennej Pa-
na podopiecznych?

Zima to jest taki okres, kie-
dy niestety trzeba ostro pra-
cować, niektórzy tego nie 
lubią, aczkolwiek dla do-
bra zawodników należy tro-
chę zdrowia zostawić na tre-
ningach. Ja postaram się tak 
przygotować zespół, ażeby 
nie było problemu z graniem 
co trzy dni. Tak, jak to było 
w poprzedniej rundzie wio-
sennej, kiedy to w pewnym 
momencie mieliśmy zadysz-
kę. Tego trzeba uniknąć, 
więc zrobię wszystko co w 
mojej mocy, aby zawodnicy 
byli przygotowani, jak naj-
lepiej. Trochę tych okresów 
przygotowawczych zimo-
wych w życiu przeszedłem, 
więc wiem, jak to powinno 
wyglądać. Moim zdaniem 
przede wszystkim praca i 
świadomość trenujących, 
że to co robimy jest dobre 
i idziemy w dobrym kie-
runku. Poza tym rozegramy 
kilka meczów kontrolnych. 
Jak na razie jesteśmy na 
etapie planowania z inny-
mi zespoła-

mi co do rozegrania sparin-
gów. Nie chciałbym jeszcze 
mówić konkretnie, jakie to 
będą zespoły bo na razie, 
jak wspomniałem jestem na 
etapie planowania. Na dzień 
dzisiejszy jest załatwionych 
sześciu sparing partnerów. 
Istnieje jeszcze możliwość, 
że zagramy z Arką Gdynia, 
tak jak to miało miejsce w 
ostatnim okresie przygoto-
wawczym. Pewne jest na-
tomiast, że zagramy z kimś 
jeszcze, ale nie z naszego 
województwa co na pewno 
przyniesie nam sporo ko-
rzyści. 

Panie trenerze czy szy-
kują się jakieś zmiany w 
szeregach żółto – czar-
nych?

Myślę, że takowe będą, 
chociaż nie chciałbym, aby 
to wyglądało tak, że na siłę 
chcemy coś zmienić. Na 
pewno jest nam potrzebny 
w tej chwili napastnik i po-
mocnik. Konkretnie jednak 
nie chcę na razie mówić. 

Wszystko się okaże w stycz-
niu, kiedy już będziemy po 
rozmowach i  myślę, że do-
piero wtedy będę mógł mó-
wić o jakichkolwiek nazwi-
skach.  Zaznaczam jednak, 
że nie są to takie zmiany, 
aby zrobić sztukę dla sztuki. 
Są nam potrzebni konkretni 
ludzie na konkretne pozycję. 
Są to ludzie rzędu dwóch – 
trzech, więcej nie potrzebu-
je. Mamy kadrę, która się 
wykrystalizowała w lipcu i 
na bazie tych zawodników 
chcę budować zespół, który 
będzie walczył o awans. Na 
pewno kadra, która jest te-
raz uszczupli się o kilku za-
wodników. Niestety, może 
są fajnymi chłopakami, ale 
ja potrzebuje, żeby każdy z 
nich wnosił cos do zespołu, 
a niektórzy niestety nie wno-
szą nic. 

Kiedy Pana zespół roz-
poczyna treningi?

Do 15 grudnia mamy tak 
zwany okres roztrenowa-
nia, a treningi zaczniemy 
najprawdopodobniej 5 bądź 
7 stycznia. Jak na razie nie 
mam informacji, kiedy roz-
poczyna się runda wiosenna, 
bo to też jest określony czas, 
w którym ja musze zespół 
przygotować. Jak już będę 
znał datę rozpoczęcia ligo-
wych zmagań, wtedy ustalę 
sobie cały makro - cykl tre-
ningowy.

Wywiad przeprowadził 
Łukasz Nowaczyk

„Zrobię 
wszystko 

co w mojej 
mocy, aby 
zawodnicy byli 
przygotowani, 
jak najlepiej.”
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05:40 Uwaga! 06:00 Telesklep 07:00 Rozbij 
Bank - teleturniej 08:00 Na Wspólnej 08:30 
Dzień dobry TVN - magayzn 11:00 Milione-
rzy - teleturniej
12:00     Brzydula - serial, Polska
12:30     Telesklep
13:30     Fabryka Gry - pr. rozrywkowy
14:25     Detektywi - serial dokument.
14:55     Milionerzy - teleturniej
15:50     Rozmowy w toku - talk show
16:55     Sąd rodzinny 
 - serial dokument.
17:55     Brzydula - serial komedia
18:25     Detektywi 
 - serial dokument
19:00     Fakty, Sport, Pogoda 
19:50     Uwaga! - mag. reporterów
20:05     Na Wspólnej 
 - serial obyczajowy, Polska
20:45     W-11 Wydział Śledczy 
 - seril dokument.
21:30     Ścigany - fi lm sensacyjny, USA `93
 Niesłusznie oskarżony o  
 zamordowanie żony Dr.Ri- 
 chard Kimble ucieka z wię- 
 ziennego autobusu. Teraz stara  
 się odkryć kto zabił jego żonę i  
 dlaczego.
00:15     Multikino - mag. fi lmowy
00:40     Szymon Majewski Show 
 - pr. rozrywkowy
01:40     Uwaga! - magazyn
02:00     Wrzuć na luz - pr. rozrywkowy
03:00     Telesklep

06:05 Złotopolscy 06:35 Globert przedstawia 
niezwykły świat natury 06:55 Telezakupy
07:15 EUROexpress - magazyn 07:25 Co ludzie 
powiedzą? 08:00 Pytanie na śniadanie 
10:15 M jak miłość 11:05 Święta wojna 
11:35 Bulionerzy 12:05 Magnum 
13:00     Zwierzęta na wojennej ścieżce 
 - fi lm dokumentalny 
14:00     Kabaret Paranienormalni 
14:55     Dla niesłyszących 
 - Złotopolscy 
15:55     Podróż za jeden uśmiech 
 - serial przygodowy 
16:30     Radiostacja Roscoe
  - serial 
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 
20:45     Dr House 
 - serial obyczajowy 
22:30     Magazyn kryminalny 997
23:05     Warto rozmawiać
23:55     Grzechy po polsku
00:30     Panorama
00:45     Dalai Lama 
 - fi lm dokumentalny
01:45     Europa da się lubić 
02:30     Noc Zagadek 
 - teleturniej
03:30     Zakończenie dnia

06:00 Kawa czy herbata?  07:50 
Leksykon PRL 08:00 Wiadomości
08:15 Kwadrans po ósmej 08:35 
Vipo i przyjaciele 09:00 Jedynkowe 
Przedszkole 09:30 Owocowe ludki
10:05 Moda na sukces 10:55 Victoria 
J. F. Kulczyckiego11:25 Celownik - 
magazyn 11:40 Telezakupy
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes
12:20     Europa bez miedzy
12:40     Plebania - telenowela
13:05     Klan - telenowela 
13:35     Jaka to melodia?
14:00     Prawdziwa wyprawa 
 do Arktyki
14:30     My Wy Oni - magazyn
15:00     Wiadomości, Pogoda
15:15     Pomysł na mieszkanie
15:40     Kuchnia z Okrasą
16:05     Moda na sukces - serial
17:00     Teleexpress 
17:20     Celownik - magazyn
17:30     Klan - telenowela
18:00     Jaka to melodia?
18:30     Plebania - telenowela
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości
20:20     Terminator: Kroniki Sary  
 Connor - serial 
21:10     Londyńczycy - serial  
 obyczajowy 
22:05     Sprawa dla reportera
22:40     Pryzmat - pr. publicystyczny

06:00 Kawa czy herbata? 07:50 
Leksykon PRL 08:00 Wiadomości
08:15 Kwadrans po ósmej 08:35 
Tata Lew 08:45 Bajki rosyjskie 
09:05 Jedynkowe Przedszkole
09:35 Legenda Nezha 10:00 
Moda na sukces 10:50 Faceci do 
wzięcia - serial 11:20 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?
14:00     Smaki polskie 
 - mag. kulinarny
14:10     Podróżnik - Huahine
 -wyspa szczęśliwa
14:30     Szpital odzyskanej 
 nadziei - telenowela
15:00     Wiadomości, Pogoda
15:15     Bądź modna - cykl dok.
16:05     Moda na sukces - serial
17:00     Teleexpress 
17:20     Celownik - magazyn
17:30     Klan - telenowela 
18:00     Jaka to melodia? 
18:30     Plebania - telenowela
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości
20:20     Przypadkowy świadek 
 - thriller, USA 2006
22:00     Wydział Zabójstw - serial 
22:25     Misja specjalna 
 - mag. śledczy
23:00     Z euro w kieszeni - debata
23:35     W pułapce ognia 
 - fi lm, USA `04

 

06:00 Złotopolscy  06:30 Pomocnik św. 
Mikołaja  06:45 Telezakupy 07:00 Organy - 
reportaż 07:20 Co ludzie powiedzą? - serial
08:00 Pytanie na śniadanie 10:15 M jak 
miłość - serial 11:05 Codzienna 2 m. 3  11:40 
Bulionerzy - serial 
12:10     Magnum - serial, USA 1980
13:00     Jak się nie ubierać - serial dokum.
14:10     Dzieciaki górą - teleturniej
15:00     Dla niesłyszących - M jak miłość 
16:00     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     Przebojowa Akademia Przyszłości  
 - koncert
19:35     Kocham Kino - magazyn Grażyny  
 Torbickiej
20:05     Barwy szczęścia 
 - serial obyczajowy
20:40     M jak miłość - serial 
21:35     Kulisy serialu „M jak miłość”
21:45     Magazyn Ekspresu Reporterów
22:50     Liga Mistrzów - skróty
23:35     Spotkanie z Talibami 
 - fi lm dokumentalny
00:30     Panorama
00:50     W twoich rękach - dramat, Dania  
 03. Anna jest pastorem i teo- 
 logiem. Od lat ze swoim mężem  
 Frankiem bezskutecznie stara  
 się o dziecko. 
02:30     Noc Zagadek 
 - teleturniej interaktywny
03:30     Zakończenie programu

06:00 Kawa czy herbata? 07:55 Lek-
sykon PRL 08:00 Wiadomości
08:15 Kwadrans po ósmej 08:35 
Strażak Sam 08:45 Małe zoo Lucy 
08:55 Buli - serial anim. 09:10 
Domisie Bajki 09:40 Zagubieni z 
Lotu 29 12 10:55 Biała koszula - fi lm 
dokumentalny 11:30 Celownik - 
magazyn 11:40 Telezakupy
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes - magazyn
12:20     Laboratorium XXI wieku  
 - magazyn
12:40     Plebania - telenowela
13:10     Klan - telenowela
13:35     Jaka to melodia?
14:00     Wizje przyszłości - cykl  
 dokumentalny
14:30     Raj - magazyn
15:00     Wiadomości, Pogoda
15:15     Jesteś tym co jesz - serial  
 dokumentalny
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     Przepis na idealne święta 
 - fi lm, USA 2005
22:00     Wydział Zabójstw - serial 
22:30     Bronisław Wildstein - show

06:00 Złotopolscy 06:30 Pomocnik św. 
Mikołaja 06:40 Telezakupy 07:00 Znaki czasu 
- magazyn; 07:25 Co ludzie powiedzą?
08:00 Pytanie na śniadanie 10:15 M jak miłość
11:05 Święta wojna 11:35 Bulionerzy
12:10     Magnum
13:00     Proces Norymberski 
 - serial dokumentalny 
14:10     Orzeł czy reszta - talk show
15:05     Dla niesłyszących - M jak miłość 
16:00     Podróż za jeden uśmiech 
 - serial przygodowy
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     Reportaż z okazji 25-lecia przyznania  
 Nagrody Nobla Prezydentowi  
 Lechowi Wałęsie
19:35     Solo w mieście 
 - magazyn
20:05     Barwy szczęścia 
 - serial obyczajowy 
20:30     Liga Mistrzów - Porto - Arsenal 
22:45     Bramy jutra 
23:30     Liga Mistrzów - skróty
00:30     Panorama
00:50     Coś na szczęście 
 - fi lm obyczajowy, USA `97
02:20     Smaczne Go! - mag. kulinarny
03:05     Noc Zagadek 
 - teleturniej
04:10     Zakończenie dnia

04.55 Saint Tropez – serial  05.45 Muzyczne 
listy 06.55 TV Market 07.30 Kasa na bank 
08.30 Beverly Hills 90210 4 – serial 09.30 
Idiotki nie idą do nieba – serial 10.30 mała 
Czarna 11.30 Idiotki nie idą do nieba – serial 
12.30     Happy Hour 
13.30     VIP – magazyn kulturalny 
14.00     Dziewczyny fortuny
15.00     Beverly Hills 90210 – serial USA 
16.00     Idiotki nie idą do nieba 
 – serial meksykański 
17.00     mała czarna – talk show 
18.00     Idiotki nie idą do nieba 
 – serial meksykański
19.00     Happy Hour – informacyjny program  
 rozrywkowy
20.00     Wpadka – komedia romantyczna  
 Wielka Brytania/Niemcy, 2001;  
 reż.: John McKay; wyst.: 
 Andie MacDowell, Imelda  
 Staunton, Anna Chancellor,  
 Kenny Doughty, Bill Paterson;  
 Komedia romantyczna z Andie  
 MacDowell w roli głównej,  
 której akcja toczy się w małym  
 angielskim miasteczku. Film  
 opowiada o życiu trzech przyja- 
 ciółek - niezamężnych kobiet  
 sukcesu: Kate, Janine i Molly. 
22.25     Podatkowi desperaci – komedia  
 Australia, 2000; reż.: Dean  
 Murphy; wyst.: Michael Caton,  
 Paul Hogan, Christopher Kirby,  
 Jamie Robertson, Michael Car- 
 man, Paula Duncan, Pete Postle- 
 thwaite, Roy Billing, Roy Billing; 
00.30     Happy hour – informacyjny program  
 rozrywkowy
01.30     mała Czarna – talk show

04.55 Saint Tropez – seria 05.45 Muzyczne 
listy 06.55 TV Market 07.30 Kasa Na Bank 
– program interaktywny 08.30 Beverly Hills 
90210 4 – serial 09.30 Idiotki nie idą do nieba 
– serial 10.30 mała Czarna 11.30 Idiotki nie 
idą do nieba – serial 12.30 Happy Hour 
13.30     Kinomaniak – magazyn muzyczny 
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     Szczury – thriller/horor USA, 2002;  
 reż.: John Lafi a; wyst.: Mäd- 
 chen Amick, Vincent Spano,  
 Shawn Michael Howard, Dave- 
 igh Chase, David Wolos-Fon- 
 teno; Susan Costello (Mädchen  
 Amick) jest matką samotnie  
 wychowującą dziecko, która  
 pracuje jako kierowniczka w  
 domu handlowym Garvers na  
 Manhattanie. 
21.55      Delta Force 3 – fi lm akcji USA, 1991
00.00     Rajdowe Mistrzostwa Świata 
 – Rajd Wielkiej Brytanii 
01.00     Happy Hour – informacyjny program  
 rozrywkowy
02.00     mała Czarna – talk show 
02.55     Wydarzenia, Sport, Pogoda 
03.30     Muzyczne listy – magazyn muzyczny 

05.00 V-max  05.20 Dekoratornia 05.45 Mu-
zyczne 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 Carna 11.30 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
17.00     mała Czarna – talk show 
18.00     Idiotki nie idą do nieba 
 – serial meksykański
19.00     Kłamczuch – program rozrywkowy
20.00     Rycerz Króla Artura – melodramat  
 USA, 1995; reż.: Jerry Zucker;  
 wyst.: Sean Connery, Richard  
 Gere, Julia Ormond, Ben Cross, 
 Liam Cunningham; Melodra- 
 mat rozgrywający się w  
 czasach, kiedy Anglią rządził  
 legendarny król Artur. W dro- 
 dze do zamku Camelot orszak  
 narzeczonej króla, Ginewry  
 (Julia Ormond) zostaje zaata- 
 kowany przez wojsko Malagan- 
 ta, Rycerza Okrągłego Stołu,  
 który zdradził swoich towarzy- 
 szy i zamierza przejąć władzę  
 nad krajem.
22.50     Kłamczuch – program rozrywkowy
23.50     Geneza – serial sensacyjny 
01.05     mała Czarna – talk show 

05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.732 06:00 Żar 
młodości, odc.70 07:00 TV Market 07:15 
Wielka Wygrana, odc.391 08:00 Dotyk anioła, 
odc.36 09:00 Miodowe Lata, odc.122 10:00 
Rodzina zastępcza, odc.227
11:00     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.119
11:30     Samo życie, odc.1176
12:00     Czarodziejki, odc.4
13:00     Czarodziejki, odc.5
14:00     Pierwsza miłość, odc.808
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.120
15:15     Świat według Bundych, odc.255
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja
16:40     Miodowe Lata, odc.123
17:30     Świat według Kiepskich, odc.179
18:00     Pierwsza miłość, odc.809
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1177
20:00     Niezniszczalny; USA, 2000; r. M.  
 Night Shyamalan; w. Bruce  
 Willis, Charlayne Woodard,  
 Eamonn Walker, Samuel L.  
 Jackson, Robin Wright Penn,  
 Spencer Treat Clark Znakomi- 
 ty thriller w reżyserii M. Night  
 Shyamalana („Osada”, „Szósty  
 zmysł”, „Znaki”) z Brucem  
 Willisem i Samuelem L. Jack 
 sonem w rolach głównych.  
22:00     Studio Lotto
22:20     Droga do zatracenia; USA, 2002; r.  
 Sam Mendes; w. Tom Hanks
00:15     Fala zbrodni, odc.65

05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.733 06:00 Żar 
młodości, odc.71 07:15 Wielka Wygrana, 
odc.392 07:30 TV Market 08:00 Dotyk anioła, 
odc.37 09:00 Miodowe Lata, odc.123 10:00 
Rodzina zastępcza, odc.228
11:00     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.120
11:30     Samo życie, odc.1177
12:00     Czarodziejki, odc.6
13:00     Czarodziejki, odc.7
14:00     Pierwsza miłość, odc.809
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.121
15:15     Świat według Bundych, odc.256
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.1235
16:40     Miodowe Lata, odc.124
17:30     Świat według Kiepskich, odc.180
18:00     Pierwsza miłość, odc.810
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1178
20:00     Świat według Kiepskich, odc.303
20:30     Świat według Kiepskich, odc.304
21:00     Płytki facet; USA/Niemcy, 2001; r.  
 Bobby Farrelly, Peter Farrelly;  
 w. Gwyneth Paltrow, Bruce  
 McGill, Jack Black, Jason Ale- 
 xander, Joe Viterelli, Rene Kirby  
 Komedia romantyczna.
22:00     Studio Lotto
23:20     Daleko od noszy, odc.164
23:50     Luzacy; Kanada / USA, 2002;

05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.734 06:00 Żar 
młodości, odc.72 07:00 TV Market
07:15 Wielka Wygrana, odc.393
08:00 Dotyk anioła, odc.38
09:00 Miodowe Lata, odc.124
10:00 Rodzina zastępcza, odc.229
11:30 Samo życie, odc.1178
12:00     Czarodziejki, odc.8
13:00     Czarodziejki, odc.9
14:00     Pierwsza miłość, odc.810
15:15     Świat według Bundych, odc.257
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.1236
16:40     Miodowe Lata, odc.125
17:30     Świat według Kiepskich, odc.181
18:00     Pierwsza miłość, odc.811
18:50     Wydarzenia
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1179
20:00     Tylko miłość, odc.53
21:00     Piotr Bałtroczyk na żywo, odc.11;  
 Polska, 2008; r. Szymon Łosie- 
 wicz Na żywo w programie,  
 którego gospodarzem jest nie- 
 powtarzalny i nieobliczalny  
 prezenter, Piotr Bałtroczyk, wy- 
 stępują najbardziej znane,  
 lubiane i cenione polskie grupy  
 kabaretowe i artyści. 
22:00     Studio Lotto
22:30     Gotowe na wszystko, odc.81
23:30     Dorota Gawryluk - Konfrontacje,  
 odc.18

05:40 Uwaga! 06:00 Telesklep 07:00 Rozbij 
Bank 08:00 Na Wspólnej 08:30 Dzień dobry 
TVN 11:00 Zostan top modelka 
12:00     Brzydula - serial komediwoy
12:30     Telesklep
13:30     Fabryka Gry 
 - pr. interaktywny
14:25     Detektywi
  - serial dokument.
14:55     Detektyw Monk 
 - serial sensacyjny, USA
15:50     Rozmowy w toku 
 - talk show
16:55     Sąd rodzinny 
 - serial dokument.
17:55     Brzydula 
 - serial, Polska
18:25     Detektywi 
 - serial dokument.
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:50     Uwaga! 
 - mag. reporterów
20:05     Na Wspólnej 
 - serial obyczajowy
20:45     W-11 Wydział Śledczy
  - serial dokument.
21:30     Krok od domu 
 - serial kryminalny, USA 2006
22:30     Kuba Wojewódzki - talk show
23:30     Californication - serial 
 komediodramat, USA `07
00:10     Szkoła Auto
00:30     Siłacze 10
  - Strongman
01:35     Uwaga! 
 - magazyn
01:55     Wrzuć na luz 
 - pr. rozrywkowy
02:55     Telesklep

05:40 Uwaga! 06:00 Telesklep 07:00 Rozbij 
Bank - teleturniej 08:00 Na Wspólnej 08:30 
Dzień dobry TVN 11:00 Podróz w nieznane 
- serial
12:00     Brzydula - serial komedia
12:30     Telesklep
13:30     Fabryka Gry - pr. rozrywkowy
14:25     Detektywi - serial dokument
14:55     Detektyw Monk 
 - serial sensacyjny, USA
15:50     Rozmowy w toku - talk show
16:55     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 - serial dokument. 
17:55     Brzydula - serial komediowy
18:25     Detektywi - serial dokumnet.
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:50     Uwaga! - mag. reporterów
20:05     Na Wspólnej - serial obyczajowy
20:45     W-11 Wydział Śledczy 
 - serial dokument.
21:30     Gra o Nobla - teleturniej
22:30     Adwokat diabła - fi lm sensacyjny, 
 Niemcy `97. Marzeniem  
 każdego adwokata jest praca w 
 wielkiej i wpływowej kance-
 larii prawniczej która za- 
 pewni dostatek i właściwą  
 pozycję. Więc kiedy Kevin  
 Lomax, zdolny prawnik z  
 prowincjonalnego miasteczka  
 otrzymuje propozycję od wła- 
 śnie takiej nowojorskiej fi rmy  
 prawniczej, decyduje się na nią  
 bez większego zastanowienia. 
01:20     Superwizjer - magazyn
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