
84-200 Wejherowo
ul. Sobieskiego 225
tel/fax 058 736 16 92
www.expresspowiatu.pl
redakcja@expresspowiatu.pl

REDAKTOR NACZELNY
PIOTR RUSZEWSKI

ISSN 1897-7405

NAKŁAD 9000 EGZ.
Piątek, 12 grudnia 2008 r.

NR 50 (77)

 z programem TV!

BEZPŁATNY TYGODNIK

REKLAMA

www.expresspowiatu.pl

REKLAMA

Grzywny dla rodziców
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Urzędy wysyłają kolejne upomnienia do rodziców, których dzieci nie chodzą do 
szkoły. W ostateczności korzystają z grzywien. Tymczasem kolejne małolaty jak już 
dotrą do szkoły... to jeszcze w niej rozrabiają. 



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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Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 

w Wejherowie

zaprasza do rokowań na najem 
i prowadzenie restauracji 

w zabytkowym budynku Pałacu Przebendowskich-Keyserlingków 
w Wejherowie przy ul. Zamkowej 2A.

Przedmiotem najmu będzie lokal mieszczący się w części piwnicznej 
Pałacu o pow. 280 m² na okres 20 lat. Szczegółowe informacje moż-
na uzyskać w sekretariacie muzeum, pod tel. 058 672-29-56. Oferty 
należy składać zgodnie z szczegółowymi warunkami dostępnymi w 
sekretariacie muzeum i na stronie www.muzeum.wejherowo.pl do 
dnia 31.01.2009 r.

ZG. Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
Instytut Kaszubski w Gdańsku

i Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

zapraszają na seminarium kaszubskie z cyklu 
„Spotkań piszących po kaszubsku”

L. Roppel i wejherowska Klëka
16 grudnia br. godz. 16.00  Wejherowo ul. Zamkowej 2a.

Zrealizowanego dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

OGŁOSZENIE

OBWIESZCZENIE 

Starosta Wejherowski
- działając na podstawie  art. 2, art. 3, art. 4 i  art. 5, art. 7, art. 12, art. 
42 ust. 1  ustawy z dnia 10.04.2003r. 
o szczególnych zasadach przygotowania  i   realizacji inwestycji w 
zakresie dróg publicznych /Dz.U. Nr. 80 z 2003r. poz. 721 z późn. 
zm./ oraz art. 49 i art. 61 ustawy  z   dnia   14  czerwca  1960r. 
Kodeksu  postępowania administracyjnego /tekst jedn. Dz. U. nr 98 z 
2000r. poz. 1071 z późn. zm./  z a w i a d a m i a,  ż e:

1. w dniu 28.11.2008r. na wniosek Prezydenta  Miasta Wejherowa, 
Plac Jakuba Wejhera 8,  84-200 Wejherowo, wydana została  decyzja 
o ustaleniu lokalizacji drogi  dla inwestycji polegającej na:

BUDOWIE DROGI GMINNEJ  – ULICY  BOCZNEJ  
W  WEJHEROWIE  

na terenie Gminy  Miasta Wejherowa  w obrębie 14 na działkach nr 
ewidencyjny 171/5, 176/1, 177/1, 406/2
  
- działając na podstawie art. 2, art.11a, art.11c, art. 11d ust. 5 ustawy 
z dnia 10.04.2003r. 
o szczególnych zasadach przygotowania  i   realizacji inwestycji w 
zakresie dróg publicznych /Dz.U. Nr. 80 z 2003r. poz. 721 z późn. 
zm./ oraz art. 49 i art. 61 ustawy  z   dnia   14  czerwca  1960r. 
Kodeksu  postępowania administracyjnego /tekst jedn. Dz. U. nr 98 z 
2000r. poz. 1071 z późn. zm./  z a w i a d a m i a,  ż e:

2. w dniu 17.10.2008r. na wniosek Burmistrza Miasta Rumi, ul. 
Sobieskiego 7,  84-230 Rumia, wszczęte zostało postępowanie  ad-
ministracyjne w sprawie  wydania decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej  dla inwestycji polegającej na:

BUDOWIE DROGI GMINNEJ  – ULICY OKRZEI   W RUMI 

na terenie Gminy Rumia  w obrębie 8 na działkach nr ewidencyjny 
108/4, 101/4, 99/2, 97/2, 95/2, 93/3, 88/2, 86/2, 82/3, 75/2, 73/2, 69/2,  
67/3, 65/3, 63/3, 55/4, 54/2, 52/2, 51/3, 182/1, 182/2, 184/4, 185/4, 
530/5, 109/4, 110/4, 130/4, 135/2, 139/3, 141/4, 150/2, 152/2, 154/2, 
157/3, 157/2, 158/3, 156, 91, 145, 78, 132, 107, 175/8, 232, 187/3, 
211/15

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

Piątek 12.12.2008 r.
17.00 koncert charytatywny - Wejherowo, "Tawerna - Pacyfi k"
19.00 spektakl "Fame" - Gdynia, Teatr Muzyczny
19.00 spektakl "Kontrabasista" - Gdynia, Teatr Miejski
Sobota 13.12.2008 r.
19.00 fi lm "Mumia: Grobowiec Cesarza Smoka" - WCK
19.00 spektakl "Piaf" - Gdynia, Teatr Miejski
Niedziela 14.12.2008 r.
19.00 spektakl "Piaf" - Gdynia, Teatr Miejski
Poniedziałek 15.12.2008 r.
19.00 widowisko na przystanku - Gdynia, Dworzec Morski
Wtorek 16.12.2008 r.
10.00 opłatek u kombatantów - Wejherowo, "Tawerna"
16.00 spotkanie kaszubskie - Wejherowo, muzeum
Środa 17.12.2008 r.
17.00 Gala Satyry - Gniewino, GOTiS
Czwartek 18.12.2008 r.
18.00 fi lm "Gdyńscy harcerze" - Gdynia, kinoteatr "Grom"
Piątek 19.12.2008 r.
11.00 przegląd zespołów kolędniczych - Rumia, MDK 

ŚWIĘTA 2008/2009 !!!
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o. 

uprzejmie informuje, że komunikacja miejska w okresie 
świąteczno - noworocznym będzie funkcjonowała według 

poniższego planu:

24.12.2008        Obowiązują rozkłady dnia powszedniego bez   
               zmian do około godz. 17:30.   
WIGILIA         Od około godz.17:30 wcześniejsze zjazdy do zajezdni  
         wszystkich linii.    
         W dniu 24.12.2008 roku nie kursują linie nr 13 i 14.   
25.12.2008         późniejsze wyjazdy; rozkłady dnia świątecznego -  
          ograniczona częstotliwość   
26.12.2008         zgodnie z rozkładami - bez zmian  
27.12.2007         zgodnie z rozkładami - bez zmian  
28.12.2008         zgodnie z rozkładami - bez zmian  
29.12.2008         zgodnie z rozkładami - bez zmian  
30.12.2008         zgodnie z rozkładami - bez zmian  
31.12.2008        Obowiązują rozkłady dnia powszedniego bez zmian  
         do około godz. 20:00.   
SYLWESTER  Od około godz.20:00 wcześniejsze zjazdy 
         do zajezdni wszystkich linii.    
         W dniu 31.12.2008 roku nie kursują linie nr 13 i 14.   
2009.01.01        zgodnie z rozkładami - bez zmian  
2009.01.02        Zgodnie rozkładami dnia powszedniego 
         obowiazującymi w wakacje    
     

We Wigilię i Sylwestra Kasa biletowa MZK 
będzie czynna od 7:00 do 12:00.

Informacji o kursowaniu komunikacji miejskiej
udziela dyspozytor MZK  -  tel. 0-58-572-29-33

Szczegóły: www.mzkwejherowo.pl

OGŁOSZENIE
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Redzkie strefy sportu 
Kolejny Orlik zostanie uroczyście otwary w naj-
bliższy poniedziałek w Redzie. Swoją obecność 
zapowiedział już Mirosław Drzewiecki, minister 
sportu i turystyki. 

Jesienią odbyło sie przekazanie placu pod budowę, a trze-
ciego października rozpoczęły się prace. Powstało boisko 
piłkarskie oraz wielofunkcyjne boisko do piłki siatkowej 
i koszykowej. Wszystko ma specjalną nawierzchnię. 333 
tysiące miasto otrzymało na tą inwestycję z ministerstwa 
sportu i turystyki, kolejne 333 tysiące z Urzędu Marszał-
kowskiego, ale pozostałe kilkaset tysięcy zł radni musie-
li wygospodarować już z własnego budżetu.
Orlik będzie drugim tego typu obiektem w Redzie. Je-
sienią została otwarta Ogólnodostępna Strefa Rekreacji 
Dziecięcej „Łąkowa”. W skład kompleksu wchodzi bo-
isko wielofunkcyjne do gry w koszykówkę, siatkówkę 
oraz piłkę ręczną. Jest również specjalnie wydzielone 
miejsce na skocznię w dal oraz plac rekreacyjny. W tym 
miejscu - w przeciwności do Orlików - są już opłaceni 
instruktorzy. - Strefa cieszy się bardzo dużym powodze-
niem, czego najlepszym dowodem jest to, że przyznany 
limit godzin jest  już wyczerpany - mówi Rafał Mali-
szewski, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Redzie. - Ale to nie stanowi żadnego problemu, bo 
środki na ten cel są zabezpieczone - zastrzega dyrektor. 
- Ze strefy mogą korzystać wszyscy. Jest lider boisk, któ-
ry prowadzi swoisty grafi k. Wystarczy zebrać 15 osob 
i zgłosić się do niego. Mamy także zapewnioną opiekę 
medyczną.  
“Łąkowa” powstała przy wsparciu fi nansowym z tzw. 
funduszy norweskich. 

Tomasz Modzelewski

Otwarcie rozpoczęło się 
niecodziennym akcentem 
olimpijskim w wykonaniu 
uczniów szkoły. 
- To przedsięwzięcie uda-
ło się zrealizować dzięki 
pomocy Rządu i środków 
gminnych i ta inicjatywa 
wspaniale pokazuje moż-
liwości jakie mogą wypły-
wać we współpracy rządu z 
samorządem terytorialnym 
– podkreślił wójt gminy Je-
rzy Kepka. - Jako gmina 
postawiliśmy na rozbudowę 
infrastruktury sportowej bo 
wierzymy ,że istotnie przy-
czyni się do rozwoju kultu-
ry fi zycznej, która jest nie-
odzownym elementem ży-
cia naszych mieszkańców. 
Oprócz  wybudowanego 
Orlika, w planach Urzę-
du Gminy jest zbudowanie 
sal gimnastycznych w Go-
winie i Górze. Jeśli ten za-
miar zostanie zrealizowa-
ny, wszystkie siedem gmin-
nych placówek oświato-

wych będzie dysponowało 
halami sportowymi. Jak wi-
dać, dynamika organizowa-
nia, zagospodarowywania i 
wspierania sportu w gminie 
jest tak wielka, jak ogrom-
ne są oczekiwania i potrze-
by jej mieszkańców. 
- Otwieramy pierwszy 
ogólnodostępny, bezpłat-
ny kompleks boisk sporto-
wych w naszym powiecie – 
dodała dyrektor szkoły Ur-
szula Brzosko. - Położymy 
więc duży nacisk na popu-
laryzację aktywnego stylu 
życia, rodzinnych zawodów 
sportowych, weekendów ze 
sportem i turystyką.
Uroczystego przecięcia 
wstęgi dokonali Pomorski 
Kurator Oświaty Zdzisław 
Szudrowicz i Maciej Ko-
walczuk z Departamentu 
Kultury, Sportu i Turystyki 
Urzędu Marszałkowskiego 
oraz starosta Powiatu Wej-
herowskiego Józef Reszke, 
wójt Gminy Wejherowo Je-

Orlik wylądował na boisku
Przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Gościcinie uroczyście otwarto kompleks boisk i zaplecze 
sportowe, w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”. Program został zrealizowany z myślą o 
dzieciach i młodzieży, aby mogły cieszyć się z uprawiania sportu w bezpiecznych warunkach i na 
nowoczesnych obiektach.

rzy Kepka i przewodniczą-
cy Rady Gminy Tadeusz 
Danilczyk. Przy okazji or-
ganizatorzy podziękowali 
wykonawcom pierwszego 
etapu prac nad inwestycją, 
służbom gminnym z Refe-

ratu Budownictwa i Inwe-
stycji oraz Zamówień Pu-
blicznych i Oświaty. Za-
dedykowano im piosenkę, 
którą zaśpiewał szkolny ze-
spół słowno-muzyczny.

(DD)

Jeśli upomnienia nic nie dają 
to wystawiamy grzywnę w 
celu przymuszenia. Może 
ona wynieść nawet kil-
ka tysięcy złotych - mówi 
Anna Czyżewska, naczel-
nik wydziału edukacji w 
rumskim magistracie, ale 
jednocześnie zastrzega, że 
w Rumi nakładane grzywny 
są w wysokości 100, 200 
zł. - Nie chodzi o to, żeby 
kwota była duża, tylko żeby 
rodzic się zrefl ektował, a 
dziecko zaczęło chodzić 
do szkoły. Jeśli tak się st-
anie rodzic może nawet 
wnioskować o umorzenie 
grzywny. Same kwoty są 
ustalane z wychowawcą 
lub pedagogiem. 

Jak pokazuja statystyki 
ilość takich spraw rośnie. 
W Rumi, mimo że nie 
minęło jeszcze pierwsze 
półrocze, urząd wysłał już 
kilka takich grzywien. Z 
kolei Reda wysłała do rodz-
iców w tym roku szkolnym 
już kilkanaście upomnień. 
- Jeśli wysyłamy pisma to 
zwykle taka osoba zgłasza 
się do szkoły - mówi Piotr 
Grzymkowski, inspektor 
ds. oświaty w UM Reda. - 
Urząd to ostatnia instancja, 
żeby wymusić, aby dziecko 
przychodziło do szkoły. 
Tymczasem kolejne 
małolaty, gdy już dotrą 
do szkoły... to jeszcze w 
niej rozrabiają. Jak dwie 

15-latki z Wejherowa, 
które terroryzowały swoje 
młodsze koleżanki. Zas-
traszane dziewczynki niko-
mu nie zgłaszały swoich 
problemów. Apogeum 
nastąpiło podczas szkol-
nej zabawy. Jedna z tych 
dziewczyn już od kwietnia 
zastraszała inną 14-latkę, 
grożąc, że ją pobije jeśli 
ta nie da jej pieniędzy albo 
nie kupi czegoś w szkol-
nym sklepiku. - Dzieci są 
przekonane, że ich horror 
skończy się, jeśli nic niko-
mu nie powiedzą, ale to 
tylko rozzuchwala. 
 - zwraca uwagę mł. asp. 
Anetta Potrykus. - Spra-
wa jest jeszcze świeża, 

ale zdążyło minąć raptem 
kilka dni, jak policja 
poinformowała o następnej 
sprawie: trzej 15-latkowie 
terroryzowali młodszego 
kolegę w innej wejhe-
rowskiej szkole. Chłopiec 
w obawie o swoje życie za 
każdym razem zgadzał się 
na żądania. Skończyło się 
na tym, że został pobity. 
Dopadli go przed lekcją... 
Jeden z nich chwycił 13-lat-
ka, a drugi pobił pięściami 
po żebrach. Nastolatek 
zgodził się powiedzieć o 
tym, co się działo w sz-
kole, dopiero gdy sprawcy 
zostali przeniesieni do in-
nej szkoły.                   

Tomasz Modzelewski 

Grzywny dla rodziców
Co w sytuacji, gdy dyrektor otrzyma od wychowawcy informację o uczniu, który notorycznie 
omija sale lekcyjne? - Najpierw stara skontaktować się z rodzicem, ale jeśli to nie przynosi 
skutków to powiadamia nas. 



INFORMACJE ZE STAROSTWA POWIATOWEGO

W WEJHEROWIE

www.powiat.wejherowo.pl

Starostwo Powiatowe
w Wejherowie
ul. 3 Maja 4

84-200 Wejherowo

WYDZIAŁY I KONTAKT:

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydział Edukacji:
tel. 0-58 572-94-29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Starostwa Powiatowego w Wejherowie pod adresem:

www.bip.powiat.wejherowo.pl 

Czytaj o projekcie
Zapraszamy do odwiedzenia stro-
ny internetowej projektu realizo-
wanego przez powiat wejherow-
ski, a dotyczącego budowy wie-
lofunkcyjnych boisk sportowych 
przy szkołach prowadzonych 
przez samorząd powiatowy. Bo-
iska te sukcesywnie oddawane są 
do użytku dla uczniów szkół oraz 

lokalnej społeczności. Wartość 
projektu wyniosła prawie 7 mln 
zł, z czego 85% tych środków 
powiat pozyskał z zewnątrz, tj. z 
Mechanizmu Finansowego Euro-
pejskiego Obszaru Gospodarcze-
go. Adres strony: www.projekte-
og. powiat.wejherowo.pl                                             

Jacek Gafka
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Program Gali:
16.30 Konferencja kończąca pro-
jekt “Wolontariat mnie nakręca”, 
warsztaty dobrych praktyk, pre-
zentacje
17.00 Uroczysta Gala Wolonta-
riatu - wyróżnienie najaktywniej-
szych wolontariuszy, wręczenie 
certyfi katów Klubom Wolonta-
riusza
17.40 Przerwa

18.00 Koncert Orkiestry Polskiej 
Filharmonii “Sinfonia Baltica” 
pod dyrekcją Bohdana Jarmoło-
wicza z udziałem Jerzego Kar-
wowskiego (saksofon)
19.00 Bankiet

Centrum Wolontariatu
Al. H. Sienkiewicza 7/23

76-200 Słupsk
tel/fax (059)840 13 70, 

0 800 300 594

W celu udzielenia mieszkańcom 
pomocy w zakresie informacji o 
rodzaju i sposobie działań nie-
zbędnych do uzyskania tytułu 
prawnego do zajmowanych nie-
ruchomości i ujawnienia swoich 
praw w księdze wieczystej, utwo-
rzono punkt informacyjno-kon-
sultacyjny.
Punkt informacyjno-konsultacyj-
ny ma siedzibę w budynku Sta-
rostwa Powiatowego w Wejhero-
wie, ul. 3 Maja 4, pokój 215, II 
piętro, czynny jest w godzinach:
- poniedziałek 900- 1530 
- od wtorku do piątku 800- 1400.        
Telefon kontaktowy: 058 572 94 
66.
 
Szczegółowy zakres informacji 
niezbędnych do ustalenia zgod-
ności ksiąg wieczystych z rze-
czywistym stanem prawnym.

1. Siedziba Wydziału Ksiąg Wie-
czystych dla powiatu wejherow-
skiego:
Sąd Rejonowy w Wejherowie, 
ul. Sobieskiego 239    (tel. 058/ 
672-91-20).
Znajduje się tam również Eks-
pozytura Centralnej Informacji 
Ksiąg Wieczystych.

2. Rodzaj dokumentów, które 
mogą potwierdzać rzeczywisty 
stan prawny nieruchomości 
- akt nadania,  
- akt notarialny, 
- akt własności ziemi,                    
- postanowienie spadkowe,                     
- ostateczna decyzja administra-
cyjna, stanowiąca podstawę wpi-
su w księdze wieczystej,
- postanowienie o uwłaszczeniu,
- postanowienie o zasiedzeniu,
- orzeczenie sądu.
3. Zakres danych objętych dzia-
łem II księgi wieczystej i zasad 
dostępu do tych danych w celu
ich sprawdzenia
Dział II księgi wieczystej obej-
muje wpisy dotyczące własności 
i użytkowania wieczystego.
Księga wieczysta jest jawna. 
Każdy zainteresowany ma prawo 
przeglądać księgę wieczystą.
Udając się do Wydziału Ksiąg 
Wieczystych celem zbadania 
księgi lub zamówienia jej odpisu, 
należy znać jej oznaczenie, tj. nu-
mer KW.
4. Działania, które mogą zostać 
podjęte w przypadku, gdy dane 
ujawnione w dziale II księgi wie-
czystej nie są zgodne z rzeczywi-
stym stanem prawnym nierucho-

Dla wolontariuszy
Centrum Wolontariatu w Słupsku ma zaszczyt zapro-
sić Państwa NA UROCZYSTĄ GALĘ WOLONTARIATU 
I FESTIWAL INICJATYW WOLONTARYSTYCZNYCH, 
które odbędą się w dniu 12 grudnia 2008 roku o godzi-
nie 16.30 w sali Polskiej Filharmonii SINFONIA BALTI-
CA w Słupsku, ul. Jana Pawła II 3.

SKORZYSTAJ Z PUNKTU 
INFORMACYJNO-KONSULTACYJNEGO
Nawiązując do ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa wła-
sności Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.Nr 191, poz. 1365, ze zm.) 
Starosta Wejherowski informuje właścicieli nieruchomości położonych w granicach administra-
cyjnych powiatu wejherowskiego o potrzebie sprawdzenia zgodności ksiąg wieczystych z  rze-
czywistym stanem prawnym.

mości
- złożenie w Wydziale Ksiąg 
Wieczystych wniosku o wpis 
prawa własności lub użytkowa-
nia wieczystego, dołączając sto-
sowny dokument, np. spośród 
wymienionych w punkcie 2,

- przeprowadzenie postępowania 
spadkowego, jeżeli ujawniony w 
księdze wieczystej właściciel lub 
użytkownik wieczysty nie żyje,
- przeprowadzenie postępowania 
o zasiedzenie nieruchomości.

(SP)

Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wejherowie infor-
muje, iż w dniach 24 grudnia oraz 31 grudnia br. skróceniu ulegną 
godziny przyjmowania petentów w tym Wydziale. W Wigilię i Syl-
westra Wydział będzie czynny od godz.8:00 do godz. 15:00, a nie jak 
zazwyczaj do 17:30.                                                                       (SP)

Krócej w Wigilię i Sylwestra

Fundacja Ośrodka KARTA „Straty osobowe i ofi ary represji pod oku-
pacją niemiecką” zbiera informacje na temat osób poszkodowanych 
podczas II Wojny Światowej. Osoby zainteresowane udzieleniem in-
formacji zapraszamy na stronę www.straty.pl                                (SP)

Okupacja niemiecka
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Zadania nie były łatwe. 
Zawodnicy musieli wyka-
zać się wiedzą teoretyczną 
z informatyki oraz znajo-
mością arkusza kalkulacyj-
nego, projektowania stron 
www, algorytmiką, multi-
mediami i
budową komputera. Nad 
prawidłowym przebiegiem 
zawodów czuwał sędzia 
główny Sławomir Żebrow-
ski. Po kilku godzinnej, za-
ciętej rywalizacji wyłonio-

no zwycięzców, którym 
wręczono puchary, pamiąt-
kowe dyplomy i nagrody 
rzeczowe od sponsorów. 
W klasyfi kacji indywidual-
nej mistrzem zawodów zo-
stał Mateusz Bartczak, któ-
ry uzyskał 52 punkty. Wi-
cemistrzostwo przypadło 
Krzysztofowi Zdunkow-
ski z 50 punktami. Miej-
sce trzecie zajął Krzysztof 
Sielaff z 49 pkt, czwarte - 
Krystian Hebel z 45 pkt, 

piąte - Łukasz Hintzke z 
37 pkt, szóste - Kamil Ba-
sendowski z 33 pkt, siódme 
- Marcin Okroy z 32 pkt, 
ósme - Bartosz Kwidziński 
z 29 pkt, dziewiąte - Bar-
tosz Łaga z 27 pkt i miejsce 
dziesiąte Krzysztof Miotke 
z 21 pkt. Natomiast w kla-
syfi kacji drużynowej zwy-
ciężył Zespół Szkół Po-
nadgimnazjalnych nr 1 w 
Wejherowie, zdobywając 
169 punkty. Miejsce dru-

gie zajął ZSP nr 3 – 151,5 
pkt, trzecie – ZSP nr 4 – 
137 pkt, czwarte – ZSP nr 
2 – 112 pkt, piąte - ZSO nr 
2 – 66,5 pkt, szóste - ZSP 
Kłanino – 64 pkt i miejsce 
siódme ZSP nr 3 – 57 pkt. 
Zawody przeprowadzono 
pod patronatem starosty 
Powiatu Wejherowskiego i 
dyrektor Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych nr 3 w 
Wejherowie. 

(DD)

Najlepsi informatycy w powiecie
Już po raz ósmy w Wejherowie odbyły się Mistrzostwa Wiedzy Komputerowej Powiatu Wejherowskiego dla szkół ponadgimnazjalnych. O tytuł najlepszego 
informatyka rywalizowało siedem dwuosobowych drużyn z powiatu puckiego i wejherowskiego. 

Zważywszy na zgodną 
wolę współpracy, Wydział 
Mechaniczny Politechniki 
obejmie patronat nad od-
działami Technikum nr 2 w 
Wejherowie, poprzez udział 
w powiatowych mistrzo-
stwach wiedzy komputero-
wej dla uczniów szkół po-
wiatu wejherowskiego. Za-
pewni uczniom ZSP nr 3 
możliwość zwiedzania la-
boratoriów i pracowni Wy-
działu Mechanicznego oraz 
udział w pokazowych zaję-
ciach i wykładach. Zobo-
wiąże się także do przed-
stawienia uczniom Zespo-
łu Szkół w formie pokazów 
multimedialnych, wybra-
nych zastosowań technolo-
gii informacyjnych w tech-

nice. Natomiast wejherow-
ska placówka oświatowa 
zobowiąże się do przedsta-
wienia uczniom klas matu-
ralnych pełnej oferty edu-
kacyjnej Wydziału Mecha-
nicznego. Podpisane po-
rozumienie nie będzie po-
ciągać za sobą żadnych zo-
bowiązań fi nansowych dla 
obydwu stron. 
- Wybór zawodu jest rze-
czą niezwykle istotną i je-
śli przyniesie zadowole-
nie i satysfakcję to póź-
niej będzie owocować cie-
kawą i dobrze płatną pra-
cą – mówi dyrektor szkoły 
Ewa Nikel. - Wy macie sko-
rzystać z działań, które po-
dejmuje szkoła aby kolejne 
lata upłynęły wam na rze-

czach, które was interesu-
ją.
Porozumienie o współ-
pracy uroczyście podpisa-
li prodziekan ds. studiów 
niestacjonarnych dr Sławo-
mir Nagnajewicz i prodzie-
kan ds. kształcenia dr Da-
riusz Lipiński oraz dyrek-
tor ZSP nr 3 Ewa Nikel i 
wicedyrektor Piotr Litwin. 
Wydarzenie to było okazją 
do zaprezentowania ory-
ginalnych projektów kom-
puterowych, które wy-
konali uczniowie Sylwe-
ster Arendt, Łukasz Racki 
i Grzegorz Konior. Nato-
miast prezentację multi-
medialną pokazał Krystian 
Potrykus

(DD)

Kształcenie techniczne
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr  3 w Wejherowie podpisał porozumie-
nie o współpracy z Politechniką Koszalińską w zakresie popularyzowania 
kształcenia technicznego. Odbywające sie w Warsza-

wie targi IntraTech 2008 to 
miejsce, w którym spotkali 
się przedstawiciele poten-
cjalnych baz pobytowych 
na Euro 2012 z różnymi 
inwestorami. Wszystko 
trwało dwa dni. - Zawar-
cie nowych znajmości z 
tymi, którzy mogą nam 
coć oferować to ewidentna 
korzyść - mówi Krzysztof 
Kochan. - Jednocześnie 
odnowiliśmy obecne znajo-
mości. Były też konkretne 

rozmowy; co i za ile może 
zostać zrealizowane. Teraz 
jesteśmy w trakcie przygo-
towywania dokumentacji 
projektowej, więc jest to 
istotna sprawa.  W przy-
szłym roku w Gniewinie 
odbędą się przetargi m.in. 
na halę widowiskową i bo-
isko ze sztuczną nawierzch-
nią. Okolice GOTiSu staną 
się placem budowy. Z kolei 
sam ośrodek zamierza wy-
budować hotel. Po targach 
różne fi rmy zaczęły kon-

taktować się Gniewiniem 
wyraźnie zainteresowane 
tymi przetargami. - Zadają 
konkretne pytania, co ro-
bimy, więc widać, że przy-
gotowują się do udziału w 
przetargu - mówi dyrektor 
GOTiSu. - Odzew jest po-
ważny i jestem przekonany, 
że wszyscy ci inwestorzy 
będą śledzić nasz biuletyn 
informacji publicznej. Jest 
kilka zainteresowanych 
fi rm z innych rejonów Pol-
ski.                            (TM) 

Gniewino wróciło... inwestorzy dzwonią
Ten wyjazd przydał się gminie - po tym jak Gniewino niedawno uczestniczyło 
w targach IntraTech 2008 w Warszawie inwestorzy pytają, co będzie budowa-
ne. - Warto było się pokazać - mówi Krzysztof Kochan, szef GOTiSu. 

Zwłoki znaleźli na torach 
pracownicy PKP w minioną 
sobotę, w okolicach prze-
jazdu na ulicy 12 marca. - 
Kierownik pociągu SKM 
wraz z maszynistą zatrzy-

mali pociąg, gdy zauważyli 
że coś znajduje się na torach 
- opowiada mł. asp. Anetta 
Potrykus. - Gdy przyjrzeli 
się bliżej, stwierdzili że są 
to zwłoki mężczyzny. Przy 

ciele nie znaleziono jak-
ichkolwiek dokumentów, 
które pomogłyby ustalić 
jego tożsamość. Ma praw-
dopodobnie około 25 lat.

 (TM)

Zginął na torach...  niejasne okoliczności wypadku
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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

To były bardzo ważne dni nie 
tylko dla Wałęsy. Na Polskę, na 
Gdańsk,  tak jak przed laty zwró-
cone były oczy całego świata. 
Znowu znaleźliśmy się na czo-
łówkach gazet i w głównych ser-
wisach największych stacji ra-
diowych i telewizyjnych. Zno-
wu podkreślano naszą heroiczną 
drogę do wolności,  przypomi-
nając przy okazji fenomen Soli-
darności i zapomniany już przez 
niektórych fakt, że najpierw był 
nasz zryw, a dopiero potem runął 
„mur berliński”, a nie odwrot-
nie. Nie byłoby w tych dniach tak 
ogromnego zainteresowania Pol-
ską gdyby nie nazwisko Wałęsy, 
bo co by o nim nie powiedzieć, 
po śmierci Jana Pawła II  jest on 
najbardziej rozpoznawalnym i 
najbardziej szanowanym Pola-
kiem na świecie. Ci, którzy przy-
jęli jego zaproszenie i przyjecha-
li do Gdańska doceniają rolę jaką 
odegrał w pokojowym demonta-
żu komunizmu i jego późniejsze 
dokonania. Mówili o tym z nie-
kłamanym podziwem i wzrusze-
niem  zaproszeni na uroczystości 
nobliści, szef Komisji Europej-

skiej Barosso i prezydent Francji 
Sarkozy. Zawiódł tylko i to na ca-
łej linii prezydent Kaczyński. Po-
twierdziło się raz jeszcze, że   Ka-
czyński nie dorósł do tego i chy-
ba już nie dorośnie, by być prezy-
dentem wszystkich Polaków. On 
nawet nie próbuje nim być. Nie 
to mnie u niego najbardziej razi, 
że jest prezydentem partyjnym, 
bo jego poprzednik też nim był, 
chociaż nie aż w takim stopniu. 
Mam mu za złe, że jest tak prze-
rażająco i zawzięcie małostkowy.  
Zupełnie nie rozumiem, skąd u 
niego taka głęboka niechęć do 
Wałęsy i skąd to szkodliwe prze-
konanie, że  zniszczenie legendy 
Wałęsy, wymazanie jego nazwi-
ska z najnowszej historii Polski, 
w co tak bardzo zaangażował się  
z bratem Jarosławem, leży w in-
teresie Polski.  
Podczas sobotniej konferencji 
premier Tusk powiedział do Wa-
łęsy – „Naród, który zapomina o 
swoich bohaterach i o swoich mi-
tach traci tożsamość. Ty Lechu je-
steś i pozostaniesz wielkim boha-
terem naszej narodowej legendy. 
Koniec i kropka”. Podpisuję, się 

pod tymi słowami. Na temat Wa-
łęsy napisałem już niejeden felie-
ton. Z niczego się nie wycofuję. 
Wałęsa nie był i nie jest aniołem. 
Być może miał wstydliwe epizo-
dy w swoim życiu, bywa zarozu-
miały i apodyktyczny, ale to on 
stanął na czele robotniczego pro-
testu w sierpniu’80 i to on z wie-
lomilionową Solidarnością zmie-
nił bieg wydarzeń w całej Euro-
pie środkowo- wschodniej. Gdy-
by wtedy stchórzył, gdyby wtedy 
dał się złamać, inaczej potoczyła-
by się nasza historia. 
Bracia Kaczyńscy pokazali, że 
potrafi ą wszystko zepsuć, nawet 
tak wielkie i chlubne święto. Za-
miast w tych dniach pokazać, że 
potrafi ą wznieść się ponad oso-
biste uprzedzenia, ostentacyj-
nie wręcz zlekceważyli gdańskie 
uroczystości. Historia  im tego 
nie wybaczy.

Jerzy Budnik
Poseł na Sejm RP

Archiwalne felietony posła 
można przeczytać 

na stronie www.budnik.pl

Emerytury pomostowe mają za-
stąpić dotychczasowe uprawnie-
nia do wcześniejszych emerytur, 
które wygasają 31 grudnia 2008 
r. Jednak trzeba wyraźnie zazna-
czyć, że ustawa o emeryturach 
pomostowych nie odbiera niko-
mu uprawnień do wcześniejszej 
emerytury. Uprawnienia te zosta-
ły odebrane w ustawie uchwalo-
nej przez Sejm w 1998 r., głów-
nie głosami posłów AWS i UW. 
Ustawa o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Spo-
łecznych z 1998 r. przewidywała 
wygaśniecie wszystkich upraw-
nień do wcześniejszych emery-
tur z końcem 2006 r. Termin ten 
dwukrotnie przedłużany – w lip-
cu 2005 r. o 1 rok (końcówka rzą-
dów SLD) i we wrześniu 2007 r. 
o 1 rok (końcówka rządów PiS).
Warto wiedzieć, że w 1998 r. za 
ustawą o emeryturach i rentach 
przewidującą automatyczne wy-
gaśniecie praw do wcześniej-
szych emerytur głosowali, np.: 

LEGENDA  WAŁĘSY  ŻYJE
W ubiegłą niedzielę  zakończyły się  trzydniowe 
uroczystości 25. rocznicy przyznania Pokojowej 
Nagrody Nobla Lechowi Wałęsie. Miały taki przebieg 
na jaki zasłużył ich główny bohater – mnóstwo 
znakomitych gości z kraju i  z zagranicy, imponujący 
program, a w nim edukacyjne spotkanie z młodzieżą z 
44 krajów świata, panelowa konferencja „Solidarność 
dla przyszłości”, a na koniec msza św. w Jego intencji, 
odprawiona przez nuncjusza apostolskiego w Polsce 
abp Józefa Kowalczyka. 

Emerytury pomostowe
Sejm 6 listopada uchwa-
lił ustawę o emeryturach 
pomostowych, Senat nie 
wniósł do niej żadnych po-
prawek, a Prezydent zasta-
nawia się, czy ją podpisać, 
czy zawetować. Ustawa ta 
daje pracownikom pracu-
jącym w szczególnych wa-
runkach lub w szczególnym 
charakterze (łącznie 64 za-
wody) możliwość pobiera-
nia emerytur pomostowych 
na 5 lat przed osiągnięciem 
ustawowego wieku emery-
talnego.

Tadeusz Cymański, Dorota Ar-
ciszewska-Mielewczyk, Anto-
ni Macierewicz, Ludwik Dorn. 
Przeciwko był PSL i SLD. W gło-
sowaniu nie brał udziału poseł z 
naszego powiatu Jerzy Budnik, a 
także poseł Jarosław Kaczyński.
Skuteczne zawetowanie ustawy o 
emeryturach pomostowych spo-
woduje, że od 1 stycznia 2009 r. 
żadna grupa zawodowa nie bę-
dzie miała prawa do wcześniej-
szej emerytury w żadnej postaci 
i wszyscy będą musieli pracować 
do osiągnięcia pełnego ustawo-
wego wieku emerytalnego (60 lat 
dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn). 
Emerytury pomostowe przewi-
dziane są m.in. dla: rybaków i 
marynarzy morskich, pracowni-
ków platform wiertniczych, nie-
których zawodów stoczniowych, 
niektórych pracowników kolei, 
kierowców autobusów, trolejbu-
sów oraz motorniczych tramwa-
jów w transporcie publicznym. W 
przypadku prezydenckiego weta 
wszyscy przedstawiciele tych za-
wodów będą pozbawieniu prawa 
do wcześniejszej emerytury.

Radosław Skwarło
Radca prawny
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Przez kilka ostatnich mie-
sięcy Maciejowi Kosyca-
rzowi udało się w przepast-
nym archiwum swojego ojca 
Zbigniewa i swoim odnaleźć 
oraz wybrać  ponad 300 nie-
publikowanych wcześniej 
zdjęć z życia codziennego i 
wydarzeń ostatnich 68 lat.
Duże wrażenie wywołu-
ją miejsca, które zmieniły 
się przez ostatnie ponad pół 
wieku, często trudne dzisiaj 
do rozpoznania np. dawny 
dworzec autobusowy PKS na 
Targu Siennym. Tym razem 
pojawiają się zdjęcia lotnicze  
m.in Niedźwiednika, Przy-
morza, Suchanina, Moreny 
Zielonego Trójkąta i osie-

dla na ul. Głębokiej oraz z 
powstawania osiedla Zaspa 
Nie brakuje też zdjęć z Gdy-
ni, Sopotu i Pomorza. Nie-
którzy w nowym albumie 
na pewno przypomną sobie 
co mieściło się w nadbu-
dówce statku przy Wielkim 
Młynie, inni będą wspomi-
nać jak kupowali “Wieczór 
Wybrzeża” u gdańskich ga-
zeciarzy lub watę cukro-
wą u babci Leokadii na Dłu-
gim Targu. Przypomną się 
na pewno słynne gdyńskie 
Cepeliady na Skwerze Ko-
ściuszki.  Być może ktoś roz-
pozna siebie na  fotografi i 
wykonanej przed Ratuszem 
Staromiejskim ze zbiorowe-

Projekt „Z książką od Ka-
szub do Europy” zapewnił 
warsztaty literackie, pro-
wadzone przez nauczycie-
li akademickich, spotkania 
autorskie, zajęcia towarzy-
szące z biblioterapii oraz 
trzecią edycję wejherow-
skiego konkursu literackie-
go Powiew Weny, która za-
kończy się samodzielnym 
wydaniem biuletynu po-

konkursowego. 
- Cyfrowe Kaszuby  po-
mogły nam zdygitalizować 
wybitne pozycje literatury 
kaszubskiej aby stworzyć 
profesjonalne zasoby cy-
frowe dziedzictwa kulturo-
wego i ich kolekcję – mó-
wiła Danuta Balcerowicz, 
dyrektor biblioteki. - W 
czasie trwania programu 
pracownicy biblioteki zdy-

Biblioteka z Powiewem Weny
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie uroczyście zamknęła dwa projekty 
biblioteczne, dofi nansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

gitalizowali 134 pozycje 
książkowe z literatury ka-
szubskiej i regionalnej, co 
objęło 16125 skanów.
Są to dzieła XIX-wieczne 
jak i współczesne, znanych 
dla regionu kaszubskiego 
najwybitniejszych twór-
ców literatury pięknej i po-
pularnonaukowej. W czasie 
trwania projektu Cyfrowe 
Kaszuby program odwie-
dziło 9766 osób. Jego efek-
ty zaprezentowali Rena-
ta Szkoła i Tomasz Baliń-
ski. Spotkanie było okazją 
do wręczenia nagród laure-
atom trzeciego konkursu li-
terackiego Powiew Weny. 
Na konkurs wpłynęło po-
nad 120 prac z całego po-
wiatu wejherowskiego. W 
kategorii poezji do lat 18 
zwyciężyła Luiza Czupajło. 

Miejsce drugie zajęli Ane-
ta Fuhrmann i Marcin Pel-
cer a trzecie Izabela Jagła. 
Wśród poezji dorosłych 
laureatem został Tadeusz 
Buraczewski, drugie miej-
sce zajęła Maria Grzesiń-
ska a trzecie Piotr Skurzyń-
ski. Wyróżnienie otrzymała 
Lilia Wilczyńska. W kate-
gorii prozy do lat 18 dru-
gie miejsce przyznano Li-
dii Zdzitowieckiej a trze-
cie Karolinie Rost. Prozą 
wśród dorosłych zachwycił 
Mirosław Odyniecki, miej-
sce drugie zajęła Lucyna 
Kurpiowska a trzecie Mag-
dalena Topp. Wyróżnie-
nie otrzymali Hanna Bem-
ke i Tadeusz Buraczewski. 
Zwycięzcy otrzymali cen-
ne nagrody i dyplomy z rąk 
prezydenta miasta Krzysz-
tofa Hildebrandta. Uroczy-
stość uświetnił występ ze-
społu muzycznego studen-
tów Akademii Muzycznej 
w Gdańsku. Zagan Acoustic 
zagrał w składzie - Kami-
la Wyrzkowska na wiolon-
czeli, Joachim Łuczak na 
skrzypcach i Paweł Zagoń-
czyk na akordeonie.  

 (DD)

„W czasie 
trwania 

programu 
pracownicy 
biblioteki 
zdygitalizowali 
134 pozycje 
książkowe.” 

zdjęcia po raz 3.
Niezwykłe zwykłe 
CZY BĘDZIE KOLEJNA CZĘŚĆ? TAKIE PYTANIE 
PADAŁO JUŻ KILKA DNI PO WYDANIU II CZĘŚCI 
ALBUMU „FOT. KOSYCARZ - NIEZWYKŁE 
ZWYKŁE ZDJĘCIA”. FOTOGRAFICZNA 
WĘDRÓWKA PRZEZ HISTORIĘ I WSPOMNIENIA 
PRZYPADŁA CZYTELNIKOM DO GUSTU. TYM 
BARDZIEJ, ŻE WIĘKSZOŚĆ Z NICH ODNAJDUJE 
NA FOTOGRAFIACH  Z ALBUMU KAWAŁEK 
SWOJEGO ŻYCIA, A MŁODSI Z CIEKAWOŚCIĄ 
OGLĄDAJĄ, JAK ŻYŁO SIĘ KILKANAŚCIE 
I KILKADZIESIĄT LAT TEMU. WIELE OSÓB 
ROZPOZNAŁO NA NICH  SAMYCH SIEBIE, CZY 
TO W KOLEJCE DO SKLEPU, CZY NA ZABAWIE 
TANECZNEJ, CZY TEŻ ZARABIAJĄCYCH 
PIERWSZE PIENIĄDZE NA JARMARKU 
DOMINIKAŃSKIM.

go ślubu 18 par młodych, a 
ktoś inny na dyskotece w so-
pockim NON STOPIE czy na 
balu w Grand Hotelu. Młodsi 
dowiedzą się jaki strach u ich 
rodziców przed laty wywoły-
wała “czarna wołga”. Wrócą 
wspomnienia z lat 40., 50., 

60., 70., jak również z minio-
nego 20-lecia.
Nie zabrakło też zdjec z Ka-
szub. Traktorzyści w POM 
w Żukowie z lat. 60, wypa-
dek autobusu w Nięstepowie, 
czy Dni Książki w Chwasz-
czynie, stary pomnik na Ryn-

ku w Kościerzynie czy Zjazd 
Kaszubów w tym mieście.
Album pojawił się w sprze-
daży pod koniec listopada. 
Spotkanie autorskie i pro-
mocja albumu odbyły się 
29 listopada Gdańskim Cen-
trum Handlowym Manhat-
tan. Tego dnia można było 
nie tylko kupić album w pro-
mocyjnej cenie, ale otrzymać 
dedykację autora. 
Terminy spotkań i promocji 
pozostałych promocyjnych 
spotkań:
12 grudnia (piątek) od g. 16 
do 18 księgarnia MUZA Ga-

leria Madison Gdańsk ul. 
Rajska
16 grudnia (wtorek)  g. 16 
księgarnia na ul. Długie 
Ogrody 23 w Gdańsku.
17 grudnia ( środa) od g. 
16 do 18 EMPIK w Gale-
rii Handlowej Port Rumia 
w Rumi 
13 grudnia ( sobota) od g. 15 
do 18 EMPIK w Galeria Bał-
tycka, Gdańsk Wrzeszcz
20 grudnia (sobota )  od g. 
15 do 17  EMPIK w City 
Forum, Gdańsk ul. Podwale 
Grodzkie

(HAKA)

Albumy dla Czytelników
Dla Czytelników Expressu Powiatu Wejhe-
rowskiego mamy miłą niespodziankę. Po-
dobnie jak w roku ubiegłym Maciej Kosycarz 
przekazał trzy egzemplarze 3. części albumu 
„Fot. Kosycarz – Niezwykłe zwykłe zdjęcia” 
Otrzymają je Ci z naszych Czytelników, któ-
rzy jako pierwsi w dniu 17 grudnia od godz. 
12.15 zadzwonią do naszej redakcji pod nu-
mer 0-58/736-16-92 i podadzą prawidłową od-
powiedź na pytanie do załączonego zdjęcia:
Jak nazywały się spotkania z folklorem i poka-
zy mody stylizowanej na ludową w Gdyni na 
Skwerze Kościuszki w latach 70. ?
a/ Targi Ludowe
b/ Cepeliada
c/ Parada Folkloru
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Przybyli widzowie zetknę-
li się już przedtem, zapew-
ne, z autorem sztuki. Eri-
c-Emmanuel Schmitt to 
francuski fi lozof, drama-
turg i powieściopisarz, zna-
ny u nas choćby z powieści 
„Oskar i Pani Róża”. 
Kameralny spektakl dwoj-
ga aktorów „Małe zbrodnie 
małżeńskie” to przewrotna, 
zabawna, a czasem i gorz-
ka historia związku kocha-
jących się niegdyś ludzi. 
Cała dramaturgia małżeń-
skich intryg zawiera się w 
dynamicznych dialogach 
między mężem, który wra-

ca do domu z amnezją po 
tajemniczym wypadku a 
jego żoną próbującą przy-
wrócić mu pamięć a zara-
zem wygrać to na swoją 
korzyść. Na scenie mamy 
rodzaj pewnej gry między 
małżonkami, których mi-
łość i namiętność umknęły.
W spektaklu wystąpiło 
dwoje aktorów  Teatru im. 
Aleksandra Sewruka w El-
blągu: Anna Iwasiuta i Le-
szek Czerwiński. „Małe 
zbrodnie małżeńskie” wy-
stawiane były już na sce-
nach kilku polskich te-
atrów, a także Teatru tele-
wizji. 
- Mamy duży dorobek w 
zakresie przedstawień dla 
dzieci, wiele teatrzyków 
gościło na naszej scenie, 
teraz mamy zamiar zapra-
szać także na sztuki dla do-
rosłych – powiedział Le-
szek Winczewski, dyrektor 
DK SM „Janowo”.

B.Miruszewska

„Morze reggae” to hasło i 
tytuł trasy koncertowej, na 
której dwa trójmiejskie ze-

społy: Majestic i Lars  za-
grały koncerty w ciągu mi-
nionych dwóch miesięcy w 

Małżeńska  
psychodrama

„Małe zbrodnie małżeńskie” pokazane 
w pierwszą niedzielę grudnia na scenie  Domu 
Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Janowo” 
to pierwsze przedstawienie w cyklu Janow-
skich Wieczorów Teatralnych.„Mamy duży 

dorobek w 
zakresie przed-
stawień dla 
dzieci, wiele 
teatrzyków go-
ściło na naszej 
scenie”

Morze reggae
Miłośnicy muzyki reggae mieli sposobność posłuchać jej na żywo w minioną sobotę 
w Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Janowo” w Rumi.

Muzyka reggae wywodząca się z Jamajki i spopularyzowana  przez 
legendarnego Boba Marleya, charakteryzuje się prostym, regularnym, 
niekiedy wręcz hipnotyzującym rytmem.

miastach środkowej i pół-
nocnej Polski. W Rumi do-
łączyły do nich dwa zespoły 
z Rumi – Jambolaya i Para-
graf i w rezultacie powstał 
trzygodzinny koncert.
Zespół Majestic jest lau-
reatem Festiwalu Reggae 
w Ostródzie w 2006 roku, 
a Lars zajął II  miejsce na 
tymże festiwalu w 2007 
roku. Obydwa zespoły wy-
stępowały na festiwalu He-
ineken Open’er, na festi-
walu Reggae na Piaskach, 
Africa Reggae Festval i 
wielu innych.
Sama muzyka reggae wy-
wodząca się z Jamajki i 
spopularyzowana szeroko 
przez legendarnego Boba 

Marleya, charakteryzuje się 
prostym, regularnym, nie-
kiedy wręcz hipnotyzują-
cym rytmem. Powtarzający 
się motyw rytmiczny wy-
wodzi się z  muzyki  ple-
mion afrykańskich, wybi-
jających rytm na bębnach 
(kongach).
Tego samego dnia w  Domu 
Kultury Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Janowo” otwar-
to wystawę fotografi cz-
ną  pt. „Morze” Gdańskie-
go Towarzystwa Twórczo-
ści Fotografi cznej. Oprócz 
zwyczajowych pejzaży wi-
dzimy ekspresyjne portrety 
ludzi morza, także w trak-
cie pracy.

(B. Mir.)

Po chwili pojawił się Mi-
kołaj, aby wręczyć nagro-
dy laureatom konkursu na 
najpiękniejszą ozdobę cho-
inkową. W konkursie wzię-
li udział uczniowie klas 
od I do III ze szkół pod-
stawowych oraz ośrodków 
szkolno-wychowawczych. 
Wszystkie ozdoby zosta-
ły zawieszone na świą-
tecznej choince, która stoi 
na placu Wejhera. Na oce-
nę jury wpłynęła pomy-

słowość dzieci oraz atrak-
cyjność wykonanej ozdo-
by. Do jej wykonania dzie-
ci wykorzystały materiały 
wodoodporne. Laureatka-
mi tegorocznego konkur-
su zostały Wiktoria Sta-
chowiak i Wiktoria Ciach. 
Drugie miejsce zajęli Zu-
zanna Frey i Fabian Kątny, 
trzecie miejsce Patryk Pa-
czosa i Aleksandra Bieszke 
a czwarte Krzysztof Sza-
frański i Anna Domżalicka. 

Zwycięzcy otrzymali atrak-
cyjne nagrody i mieli nie-
powtarzalną okazję sfoto-
grafować się z św. Mikoła-
jem a zarazem włodarzem 
miasta. Uroczystym akcen-
tem spotkania było pierw-
sze włączenie świąteczne-
go oświetlenia w mieście. 
W tym roku iluminacja zo-
stała wzbogacona o świe-
cące drzewko, ustawione 
na fontannie oraz anioła 
stojącego na wieży ratuszo-

wej. Równie miłym zasko-
czeniem dla mieszkańców 
była akcja, przygotowana 
przez Zakład Usług Komu-
nalnych, z okazji 10-lecia 
działalności fi rmy. Tłumy 
osób ustawiły się po bez-
płatne kalendarze ścienne i 
płócienne torby ekologicz-
ne. Jednak nie obyło się 
bez przepychanek i kłót-
ni, a przecież mikołajkowy 
wieczór mógł zakończyć 
się zupełnie inaczej.  (DD)

Mikołaj odwiedził dzieci na rynku
Tradycyjnie jak co roku, rzesza dzieci spotkała się z świętym Mikołajem na rynku miejskim 
w Wejherowie. Specjalny spektakl artystyczny pt. Telegram od Mikołaja, rozgrzał i rozbawił 
najmłodszych. Jego pomysłodawcą było Wejherowskie Centrum Kultury.
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Długość kawalka-
dy najlepiej zobrazuje 
fakt, że kiedy pierwsi 
zmotoryzowani miko-
łaje parkowali swe ma-
szyny na placu przed 
Akwarium Gdyńskim, 
ci ostatni byli na ulicy 
10 Lutego. Sam prze-
jazd ulicą Władysła-
wa IV trwał blisko 25 
minut. Podczas fi nału 
imprezy rozstrzygnię-
to kilka konkursów 
m.in. na Najpiękniej-
szą Śnieżynkę, którą 
obrano Ulę Graf. Naj-
większą jednorazową 
wpłatę na dzieło Mo-
tocyklowego Świętego 

Mikołaje na niepogodę
Niesprzyjająca aura nie była w stanie odstraszyć zmotoryzowanych. 1.470!!! mikołajów, którzy w niedzielę tuż po godzinie 13. 
wjechali blisko kilometrową kawalkadą na Molo Południowe (dawny Skwer Kościuszki) w Gdyni. Najmłodszy mikołaj Bartek 
miał 5 miesięcy, najstarszy Adam Zdanowski 69 lat.

Mikołaja – 1111,11 (to 
również dystans kilo-
metrów dzielący Wie-
deń i Gdynię) przeka-
zał motocyklista Mar-
kus z Austrii. Naj-
dłuższą trasę pokonał 
„Jeździec” z Zielonej 

Góry. 
- Według wstępnych 
szacunków – powie-
dział Piotr Krahulec, 
pomysłodawca i je-
den z głównych orga-
nizatorów imprezy, - 
suma pieniędzy wpła-

cona przez wszystkich 
uczestników tegorocz-
nego zlotu powinna 
wystarczyć na ufundo-
wanie 15 tys. obiadów 
dla uczniów dwóch 
trójmiejskich szkół. 
To najbardziej wy-

mierny sukces 6. już 
edycji naszej imprezy. 
Dziękujemy w imieniu 
dzieciaków.
Co najważniejsze po-
mimo ulewnego desz-
czu nie zawiedli rów-
nież gdynianie, któ-

rych setki witały mi-
kołajów na całej tra-
sie przejazdu i przed 
Akwarium Gdyńskim. 
Jest to z pewnością 
najlepsza nagroda dla 
1470!!! mikołajów, 
którzy przybyli miasta 
na swych wspaniałych 
maszynach.
Mamy tez wiadomość z 
ostatniej chwili: W pią-
tek w rekordowym cza-
sie – 2 tygodni od zło-
żenia wniosku, Sąd Re-
jonowy w Gdyni zare-
jestrował Stowarzysze-
nie Mikołaje na Moto-
cyklach.

(ANGO)
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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

- 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
- WOLNY 52 lata, 172/74 kg, pozna miłą 
sympatyczną panią, 517 329 930

- 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
- SPRZEDAM - Vectra 2.0 beznzyna, 1994 
r., przebieg 185 tys, garażowany, szyber-
dach, AA, ABS, CZ,O.Z, R.CD, AF, stan 
dobry, cena 6000, tel. 693 826 410

-  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
- ANGIELSKI - Rumia 671-81-31, 
604393732

- 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
- 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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Niestety nie dopisała fre-
kwencja, na przyznanych 
168 mandatów stawiło 
się 60 delegatów, co mia-
ło wpływ m.in. na nie do-
konanie zmian w statucie 
SZS. W imieniu Marszał-
ka Województwa Pomor-
skiego Jana Kozłowskie-
go, zastępca dyrektora 
Departamentu Edukacji i 
Sportu Maciej Kowalczuk 
wręczył podziękowania 
za wieloletnią działalność 
na rzecz sportu szkolnego 
Andrzejowi Różewskienu, 
Zbigniewowi Gajewskie-
mu i trenerowi Ryszardowi 
Mazerskiemu.
Zebrani dyskutowali nad 

przyszłością sportu szkol-
nego, usprawnieniu jego 
działania i trudnościach. 
Wybrane został wybrany 
nowy Prezes i 25 osobo-
wy Zarząd Wojewódzkiego 
Szkolnego Związku Spor-

Zawody odbyły się w 
dwóch turach. Jako pierwsi 
zaprezentowali się młodzi 
zawodnicy szkół podsta-
wowych, a po nich rozpo-
częli rywalizację pływacy 
szkół gimnazjalnych. Swo-
je reprezentacje wystawi-
ły szkoły z Wejherowa, 
Redy, Rumi, Luzina, Bol-
szewa, Choczewa, Gnie-
wina i Kostkowa. Łącznie 
w zawodach udział wzięło 
134 uczestników. Zawo-
dy  w Gniewinie były eli-
minacją do Finałów Woje-
wódzkich, które odbędą się 

Najciekawszy mecz kolejki 
rozegrały zespoły GKS Lu-
zino(junior B), z El Profes-
sional Luzino. Lepsi oka-
zali się młodzi zawodni-
cy GKS, którzy po bardzo 
zaciętym pojedynku poko-
nali swoich starszych ko-
legów 7:5. W innym spo-
tkaniu również bardzo mło-
dy zespół FC Sprite Luzino  
prowadzony przez Roberta 
Jarząbka pewnie pokonał 
pewnie Avans Luzino 7:2. 
Bardzo emocjonujące spo-
tkanie rozegrały drużyny 
Marcola Luzino z Lewia-
tanem Team Luzino. Lep-

si okazali się zawodnicy 
Marcola, wygrywając 2:1, 
ale wynik tego spotkania 
mógł być odwrotny. Ko-
lejny mecz to pierwsze w 
tym roku zwycięstwo Gla-
diatorów, którzy przy fan-
tastycznym dopingu swo-
ich licznych kibiców poko-
nali Leśników 7:2. Druży-
ny występujące w II lidze 
spotkają się jeszcze raz w 
tym roku 21 grudnia, jesz-
cze wcześniej bo 14 grud-
nia wybiegną na parkiet 
Hali Widowiskowo-Spor-
towe w Luzinie.

(PK)

Wybory w Szkolnym 
Związku Sportowym
W Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego zebrali się delegaci XIV Wojewódzkiego Zjazdu 
Delegatów Szkolnego Związku Sportowego w Gdańsku. 

towego, oraz delegaci na 
zjazd krajowy.
Prezesem Zarządu zo-
stał Andrzej Byczkowski 
- znany i ceniony działacz 
sportowy powiatu wej-
herowskiego, wice prze-
wodniczącym Zbigniew 
Gajewski, członkami - 
Tomasz Kraskowski, Ja-
rosław Mamrot, Urszula 
Górska, Elżbieta Maje-
rowska, Dariusz Męczy-
kowski, Marek Heyducki, 
Ryszard Mazerski, Marek 
Wołoszyk, Mirosław Sil-
datke, Wiesław Szmitka, 
Roman Lomnic, Roman 
Grzymkowski, Piotr Laska, 
Tadeusz Pepliński, Henryk 

Szultka, Leszek Herman, 
Jarosław Krause, Andrzej 
Stawicki, Arkadiusz Cza-
piewski, Wiesław Beym, 
Dariusz Marzejon, Alicja 
Ścierzyńska, Jerzy Polak. 
Komisja Rewizyjna - Bar-
tłomiej Kowalewski - prze-
wodniczący,Grzegorz Ku-
chlin i Longin Nagórski 
- członkowie. Delegatami 
na zjazd krajowy zostali: 
Zbigniew Gajewski, An-
drzej Byczkowski, Miro-
sław Sildatke, Marek Hey-
ducki, Andrzej Stawicki i 
Jerzy Polak. Życzyć należy 
nowym władzom owocnej 
działalności dla szkolnej 
społeczności.

Mistrzostwa powiatu w pływaniu
Na pływalni krytej w Gniewinie odbyły się powiatowe XXXVII Igrzyska i Gimnazjada Młodzieży Szkolnej 
w pływaniu indywidualnym. 

16 grudnia na pływalni w 
Lęborku. Doskonała orga-
nizacja zawodów i profe-

sjonalna obsługa sędziow-
ska pozwoliły na bardzo 
sprawny przebieg zawo-

dów. Szczególne podzię-
kowania należą się Pani 
Iwonie Kochan obsługują-
cej biuro zawodów i Panu 
Sławomirowi Kłosowskie-
mu - sędziemu głównemu 
mistrzostw. 

(AB)                                                                  
                                                                     
Klasyfi kacja medalowa 
szkół podstawowych

Złote medale:
- Wejherowo 7
- Rumia 3
- Gniewino 1
- Reda 1

CM Consulting na czele 
II Ligi Halowe w Luzinie
Za nami już 3 kolejka Luzińskiej II Ligi Halowej. 
Nadal na czele drużyna CM Consulting Gdańsk, 
która zdecydowanie pokonała Jednostkę Woj-
skową Dąbrówka aż 15:1. 

W grach eliminacyjnych 
Urząd Miasta pokonał Pacz-
kerów 2:0 i Gimnazjum nr 1 
2:0 a Paczkery uległy Gim-
nazjum nr 1 2:0. Natomiast 
Mega Grześki rozgromi-
ły Master Team 2:1 a TKS 
Reda - Squadra Sodro 2:0 i 
Master Team 2:0 oraz Mega 
Grześki 2:0. Squadra Sodro 
wygrał z Master Team 2:1 
i z Mega Grześkami 2:1. 
Rozgrywkach fi nałowych o 
trzecie miejsce Gimnazjum 
nr 1 ujarzmiło Squadra So-
dro 2:0. Niepokonanym li-
derem ligi okazał się TKS 
Reda Ciechocino, który po-
konał Urząd Miasta 2:0. W 

składzie zwycięskiej druży-
ny zagrali:  Jacek Krzemiń-
ski, Mirosław Frańczak, Ja-
cek Zuchora, Marek Chru-
stowski, Jarosław Mali-
nowski, Grażyna Kuchar-
ska, Marek Janiak, Tomasz 
Grodzicki, Dariusz Nowak, 
Jerzy Dziedzic i Dawid Pa-
łubicki. Zarówno TKS jak 
i Urząd Miasta uzyska-
ły awans do pierwszej ligi 
siatkówki i swoje mecze w 
gronie najlepszych zagrają 
dopiero w przyszłym roku. 
Organizatorem turnieju był 
Miejski Ośrodek Kultury, 
Sportu i Rekreacji.

 (DD)

Siatkarskie 
zmagania 
W hali Zespołu Szkół nr 1 w Redzie odbyły się 
mecze II ligi siatkówki. Do rywalizacji stanęło 
siedem drużyn. W grupa A zagrali Urząd Miasta, 
Paczkery i Gimnazjum nr 1, a w grupie B Mega 
Grześki, Master Team, TKS Reda i Squadra 
Sodro. 

Między innymi: Orkan Se-
meko Rumia, Zatoka Puck, 
Gryf Orlex Wejherowo, Wi-
kęd Kębłowo, Sokół Boże-
pole Wielkie, Stolem Gnie-
wino, Zenit Łęczyce, Chro-
bry Charbowo, Anioły Gar-
czegorze, GKS Luzino. W 
sobotnie świąteczny dzień 
od godziny 9.00 te drużyny 
walczyły ze sobą, każda z 
nich chciała wygrać ten tur-
niej i było widać tę zawzię-
tość na boisku. Sponsorami 
tego widowiska byli: WP – 

Piotr Waga Usługi Budow-
lane i Bank Spółdzielczy w 
Krokowej. Końcowa kwa-
lifi kacja drużyn:
1. Anioły Garczegorze
2. Gryf Orlex Wejherowo
3. Orkan Semeko Rumia
4. Wikęd Kębłowo
5. Stolem Gniewino
6. Zatoka Puck
7. Chrobry Charbowo
8. Zenit Łęczyce
9. GKS Luzino
10. Sokół Bożepole Wiel-
kie

Organizator Piotr Klecha 
po zakończonym turnieju:
„Cieszę się, że zespoły z 
górnej półki, z wyższych 
lig pofatygowały się, aby 
wziąć udział w tych halo-
wych mistrzostwach. My-
ślę, że inicjatywa była do-
bra, widać to było po grze 
zespołów i radości, jaki 
sprawiał im fakt uczest-
nictwa. Zespoły z niższych 
lig bardzo się starały, aby 
pokazać się na tym turnie-
ju, drużyny reprezentujące 

wyższe ligi nie ignorowały 
swoich rywali. Jest to sy-
gnał dla mnie, żeby orga-
nizować takie widowiska 
dalej, chciałbym, aby obej-
mowały one całe Kaszu-
by. Tak więc w grę wcho-
dzi Kościerzyna, Kartuzy, 
Bytów. Myślałem także o 
zorganizowaniu turnieju, z 
którego zebralibyśmy pie-
niądze na jakiś szczytny 
cel. Uważam, że warto by-
łoby coś takiego zrobić.”

Łukasz Nowaczyk

Halowe mistrzostwa w piłkę nożną
W hali widowiskowo – sportowej w Luzinie odbyły się pierwsze Halowe Klubowe Mistrzostwa 
Północnych Kaszub w piłkę nożną o Puchar Wójta Gminy Luzino. Cały turniej stał na bardzo wysokim 
poziomie piłkarskim, jak i organizacyjnym. W mistrzostwach wzięło udział łącznie 10 zespołów z 
różnych pomorskich lig. 

„

Prezesem 
Zarządu został 
Andrzej Bycz-
kowski - znany 
i ceniony dzia-
łacz sportowy 
powiatu wejhe-
rowskiego.”
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06:00 Kawa czy herbata? 07:50 
Leksykon PRL08:00 Wiadomości
08:15 Kwadrans po ósmej08:35 
Małgosia i buciki09:05 Moliki książ-
kowe 09:15 ZOO bez tajemnic
09:30     Ranczo pod 
 Zieloną Siódemką
10:00     Moda na sukces
10:50     Psi psycholog - telenowela 
11:20     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 dokum.
15:00     Wiadomości,  Pogoda
15:15     Mamy MAMY - show
16:05     Moda na sukces - serial
17:00     Teleexpress
17:20     Celownik - magazyn
17:30     Klan - telenowela 
18:00     Jaka to melodia? 
18:30     Plebania - telenowela
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości
20:20     Pompeje - serial 
21:20     Agent Cody Banks 
 - fi lm, USA 2004
23:10     Kierowca dla Wiery 
 - dramat, 2004
01:05     Kojak - serial kryminalny
02:40     Notacje 

 
 
 06:05 Złotopolscy 06:35 Globert przedstawia 
niezwykły świat natury 07:00 Telezakupy
07:15 Niezłomni - cykl reportaży 07:25 Co 
ludzie powiedzą? - serial komediowy
08:00     Pytanie na śniadanie
10:15     M jak miłość 
11:05     Wariackie święta
  - komedia, USA `94
12:40     Dolina Kreatywna 
12:50     Solo w mieście 
 - magazyn
13:15     Dzięki Bogu już piątek! 
 - magazyn
13:50     Tak to leciało! 
 - teleturniej
14:40     Dla niesłyszących - Droga 
15:50     Podróż za jeden uśmiech 
 - serial przygodowy
16:30     Przygody pana Michała 
 - serial przygodowy
17:05     Na wariackich papierach
  - serial komediowy
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:05     Dzieciaki górą 
 - teleturniej
20:00     Gwiazdy tańczą na lodzie
22:50     Za głosem serca 
 - fi lm, USA `99
 Jest to opowieść o   
 wyjątkowym romansie miedzy  
 kosmopolityczną kobietą  
 sukcesu a rybakiem z małego  
 miasteczka.
00:30     Panorama
00:50     Masz na imię Justine 
 - dramat, 2005
02:25     Dzięki Bogu już piątek! 
02:50     Noc Zagadek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04.55 Kinomaniak 05.15 Gram.Tv
05.40 Muzyczne listy 06.50 TV Market
07.25 Kasa Na Bank – program interaktywny
08.25 Beverly Hills 90210 – serial 09.25 Idiot-
ki 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 – s uvival show
21.05     Geneza – serial sensacyjny 
 Serial „Geneza” opowiada o 
 elitarnej brygadzie madryckiej  
 policji powołanej do przeprowa- 
 dzania śledztw w przypadkach  
 ekstremalnie skomplikowanych  
 zbrodni. Kierowana przez Ma- 
 teo grupa składa się z inspekto- 
 rów policji, techników i  specjali-
 stów medycyny sądowej. Nie ma 
 znaczenia, czy jest to „tradycyj- 
 ny” motyw taki jak zazdrość  
 lub chciwość czy łańcuch  
 zawiłych zbrodni  z seryjnymi  
 mordercami i psychopatami. 
22.20     Kłamczuch – program rozrywkowy
23.20     Mąż do wynajęcia 
 – fi lm dla dorosłych USA
01.20     Selekcja – survival show
01.55     Delta Force 3: Zabójcza gra 
 – fi lm akcji USA, 1991

05:40 Uwaga! 06:00 Telesklep 07:00 Rozbij 
Bank 08:00 Na Wspólnej 08:30 Dzień dobry 
TVN 
11:00     Milionerzy - teleturniej
12:00     Brzydula - serial komedia
12:30     Telesklep
13:30     Fabryka Gry - pr. interaktywny 
14:25     Detektywi - serial dokument.
14:55     Milionerzy - teleturniej
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
20:00     Madagaskar - fi lm komedia, USA,  
 2005
21:50     V jak Vendetta - fi lm sensacyjny,  
 Niemcy `05. Film przedstawia  
 totalitarną wizję przyszłości  
 Zjednoczonego Królestwa.  
 Społeczeństwo, które przeżyło  
 kataklizm śmiertelnej epidemii  
 oddało swą wolność w ręce  
 tyrana na rzecz ochrony przed  
 anarchią i unicestwieniem.  
 Władze skutecznie podtrzymują  
 u obywateli psychozę strachu  
 i nieustannego zagrożenia  
 (propaganda medialna,  
 prześladowania, godzina   
 policyjna, całkowita inwigilacja).  
 Ludzie zamknięci w kleszczach  
 totalitaryzmu zdają się już nie  
 pamiętać co znaczy wolność i  
 demokracja. 
00:30     Kuba Wojewódzki - talk show
01:35     Uwaga! - magayzn

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN
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05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.735 06:00 Żar 
młodości, odc.73 07:15 Wielka Wygrana, 
odc.394 07:30 TV Market 08:00 Dotyk anioła, 
odc.39 09:00 Daleko od noszy, odc.164 09:30 
Świat według Kiepskich, odc.303
10:00     Rodzina zastępcza, odc.230
11:30     Samo życie, odc.1179
12:00     Czarodziejki, odc.10
13:00     Czarodziejki, odc.11
14:00     Pierwsza miłość, odc.811
15:15     Świat według Bundych, odc.258
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja
16:30     Tylko miłość, odc.53
17:30     Świat według Kiepskich, odc.182
18:00     Pierwsza miłość, odc.812
18:50     Wydarzenia
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1180
20:00     Titanic; USA, 1997; r. James  
 Cameron; w. Leonardo   
 DiCaprio, Kate Winslet,  
 Billy Zane, Kathy Bates,  
 Frances Fisher, Gloria Stuart,  
 Bill Paxton Melodramat w  
 reżyserii Jamesa Camerona.  
 Nagrodzona 11 Oscarami, w  
 tym dla najlepszego fi lmu, 
 historia miłosna, która została  
 najbardziej kasowym fi lmem  
 wszech czasów. 
22:00     Studio Lotto
22:10     Człowiek widmo; USA/Niemcy,  
 2000; r. Paul Verhoeven; w. 
 Elisabeth Shue, Dickens Kim, 
 Thriller sci-fi  
02:05     Ale kasa, odc.107
03:05     Tajemnice losu

REKLAMA

Pierwsza połowa meczu to-
czyła się w środku i nie za-
powiadało się na tzry punk-
ty dla gdynian. Jedynie sy-
tuacje ze stałych fragmen-
tów gry wykonywane przez 
Nawrocika stwarzały za-
grożenie pod bramką Caba-
ja. W drugiej odsłonie me-
czu w 55 min powinno być 
1:0 dla Cracovi. W sytuacje 
sam na sam z Witkowskim 
zmarnował Bartłomiej Du-
dzic. 
Pierwszą bramkę pięknym 
strzałem pod pod poprzecz-
kę w 71 min zdobył Marcin 
Wachowicz. Po niecałym 
kwadransie gry Zbigniew 

Zakrzewski dołożył dru-
gą bramkę dla Arki. Gdy 
wszyscy myślami byli już 
w szatni piłkarze z Krako-
wa zdobyli swoją honoro-
wą bramkę. W ostatniej mi-
nucie już doliczonego cza-
su gry w zamieszaniu pod-

bramkowym Tupalski po-
konał Witkowskiego.
Bramka: Wachowicz 71, Za-
krzewski 85 - Tupalski 90. 
ARKA: Witkowski - Ko-
walski, Żuraw, Łabędz-
ki, Płotka - Zakrzewski 
(86 Budziński), Ulanow-
ski, Ława, Pietroń - Na-
wrocik (46 Trytko), Wa-
chowicz (79 Niciński). 
CRACOVIA: Cabaj - Ku-
lig, Karwan, Tupalski, Wa-
siluk (76 Klich) - Pawlu-
siński, Kłus, Szeliga (82 
Radwański), Nowak - Mo-
skała, Dudzic (66 Witkow-
ski). Widzów: 6000.

(PP)

Udany mecz
na koniec
sezonu 
Na zakończenie roku piłkarze Gdyńskiej Arki sprawili sobie jak 
i kibicom świąteczny prezent wygrywając w meczu przyjaźni z 
Crakovią 2:1. - Mieliśmy taki plan, aby wygrać ten mecz i skoń-
czyć rundę na 7 miejscu – powiedział po meczu strzelec dru-
giej bramki Zbigniew Zakrzewski.„Gdy wszy-

scy myśla-
mi byli już w 
szatni, piłkarze 
z Krakowa zdo-
byli swoją hono-
rową bramkę.”

Fo
t. 

Fo
t. 

D
am

ia
n 

D
or

os
z



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

SO
B

O
TA

 1
3 

G
R

U
D

N
IA

 2
00

8
N

IE
D

Z
IE

L
A

 1
4 

G
R

U
D

N
IA

 2
00

8
PO

N
IE

D
Z

IA
Ł

E
K

 1
5 

G
R

U
D

N
IA

 2
00

8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
          

06:10 Złotopolscy 06:40 Pomocnik św. 
Mikołaja 07:10 Przystanek praca 07:25 Co 
ludzie powiedzą? - serial 08:00 Pytanie na 
śniadanie 10:15 M jak miłość - serial
11:05 Codzienna 2 m. 3 11:35 Bulionerzy
12:10     Magnum - serial, USA
13:05     Anna Dymna - spotkajmy się
13:35     Znaki czasu - magazyn
14:00     I Ty możesz zostać św. Mikołajem  
 - koncert
15:00     Dla niesłyszących - Na dobre i na złe
16:00     Podróż za jeden uśmiech - serial 
16:35     Zdolne bestie - serial dokumentalny
17:05     Na wariackich papierach - serial 
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:05     Koło fortuny - teleturniej
19:35     Na wyłączność - wywiad
20:05     Barwy szczęścia - serial obyczajowy
20:35     M jak miłość - serial
21:30     Kulisy serialu „M jak miłość” 
21:40     Tomasz Lis na żywo - talk show
22:40     Kryminalne zagadki Las Vegas 
 - serial sensacyjny
00:20     Z kabaretowego archiwum
00:30     Panorama
00:45     Ogród Barbarzyńcy 
 - fi lm dokumentalny
01:20     Maleńczuk śpiewa songi...
 - koncert;
01:35     Towarzystwo 
 - fi lm dokumentalny
02:40     Noc Zagadek - teleturniej
03:40     Zakończenie dnia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05.05 Wielkie Happy Hour 05.50 Muzyczne 
listy 07.00 TV Market 07.35 Kasa na bank
08.40 Saint Tropez 09.45 Saint Tropez 10.55 
Być jak ona 11.25 Skrzydła – serial 
11.55     Skrzydła – serial 
12.25     Lalola – serial komediowy
13.30     V-max – magazyn motoyzacyjny 
14.00     Dziewczyny fortuny 
15.00     Beverly Hills 90210 – serial USA 
16.00     Idiotki nie idą do nieba 
 – serial meksykański  
17.00     mała Czarna – talk show 
18.00     Idiotki nie idą do nieba 
 – serial meksykański
19.00     Happy Hour – informacyjny program  
 rozrywkowy
20.00     Jazda Figurowa –  program Michała  
 Figurskiego. 
21.00     Discovery„Kosmiczny przyczółek”  
 - fi lm dokumentalny  USA, 2007  
 r.; reż. Mark Marabella, Robert  
 Goldberg, Kate Youngdahl;  
 narrator: Harry Prichet
 Dotychczasowe wyprawy na 
 księżyć dostarczyły naukow- 
 com niezwykle cennych infor- 
 macji, które przyczyniły się  
 do postępu w tak różnych dzie- 
 dzinach jak biologia, geologia,  
 astrofi zyka i chemia. 
22.10     Galileo – program popularno
 -naukowy 
23.10     Galileo – program popularno
 -naukowy 

 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05:40 Uwaga! 06:00 Telesklep 07:00 Rozbij 
Bank 08:00 Co za tydzień - magazyn 08:30 
Dzień dobry TVN  11:00 Pascal: po prostu 
gotuj 11:30 Nigella ekspresowo - reality show
12:00     Brzydula - serial, Polska
12:30     Telesklep
13:30     Fabryka Gry 
 - pr. interaktywny 
14:25     Detektywi 
 - serial dokument.
14:55     Milionerzy - teleturniej
15:50     Rozmowy w toku 
 - talk show
16:55     Sędzia Anna Maria Wesołowska
17:55     Brzydula 
 - serail komediowy
18:25     Detektywi 
 - serial dokument.
19:00     Fakty, Sport, Pogoda 
19:50     Uwaga! - mag. reporterów
20:05     Na Wspólnej 
 - serial, Polska
20:45     W - 11 Wydział śledczy 
 - serial dokumentalny
21:30     Detektyw Monk 
 - serial kryminalny
22:30     Teraz my! - pr. publicystyczny
23:15     Superwizjer - magazyn
23:50     Kapitalny pomysł - teleturniej
00:50     Co za tydzień 
 - magazyn
01:15     Uwaga! - mag.
01:35     Wrzuć na luz - pr. rozrywkowy
02:35     Telesklep

06:00 Kawa czy herbata? 07:50 
Leksykon PRL 08:00 Wiadomości
08:15 Kwadrans po ósmej 08:35 
Sekretny świat misia Beniamina
08:55 Buli -serial anim.09:05 Budzik 
09:35     Atlantis High - serial kom.
10:05     Moda na sukces
10:55     Wielki świat małych  
 odkrywców 
11:10     Jaka to melodia?
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes - magazyn
12:20     W kolejce po euro - cykl
12:35     Plebania - telenowela 
13:05     Klan - telenowela
13:30     Palce lizać - serial
14:00     Zwierzęta świata  - 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     Powtórka - spektakl  
 teatralny, 2003
21:25     Żyje się tylko dwa razy 
 - fi lm akcji, 1967
23:30     Candyman II - horror, USA 

06:35 Schudnij 07:00 Dzień dobry w 
sobotę 07:30 Rok w ogrodzie 08:00 
Wiadomości 08:15 Pod prasą 08:35 
Hurtownia książek 08:55 Ziarno - 
magazyn 09:25 Siódme niebo -serial 
10:15     Śmiechu warte
10:40     Stawka większa niż życie  
 - serial 
11:40     Jaka to melodia?
12:10     Kuchnia z Okrasą 
 - mag. kulinarny
12:35     Szkoda gadać 
 - pr. rozrywkowy
13:00     Wiadomości
13:10     Od słów do głów 
 - magazyn
13:30     Ja wam pokażę! 
 - serial obyczajowy
14:20     Cudowna przemiana 
 - fi lm obyczajowy
15:50     Puchar Świata w skokach  
 narciarskich - Pragelato 
17:55     Mamy MAMY 
 - reality show
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości
20:15     Bruce Wszechmogący 
 - komedia, USA `03
reżyseria: Tom Shadyac scenariusz: 
Steve Koren, Steve Oedekerk zdjęcia 
Dean Semler, muzyka: John Debney
22:05     Jedyne wyjście 
 - dramat, Niemcy `06
00:05     Weekendowy magazyn  
 fi lmowy
00:35     Ostatni prom - Polska `89
02:05     Instynktowna decyzja 
 - fi lm, USA `00
03:35     Zakończenie dnia

06:05 Zaopiekuj się mną 06:45 
Kadra 2012 07:00 Transmisja Mszy 
Świętej 08:00 Domisie 08:30 Klub 
przyjaciół Myszki Miki 08:55 
Teleranek - magazyn 09:25 Trzy dni 
- fi lm, USA 
11:00     Hannah Montana - serial 
11:20     Tydzień
11:50     Między ziemią a niebem 
12:00     Anioł Pański
12:15     Między ziemią a niebem
12:20     Puchar Świata w skokach  
 narciarskich - Pragelato
14:40     Mecz towarzyski w piłce  
 nożnej - Serbia-Polska
17:00     Teleexpress 
17:20     Ojciec Mateusz 
 - serial kryminalny 
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     Spustoszenie - fi lm, USA;
 Film opowiada historię  
 dwóch bogatych  
 dziewczyn, które  
 po zetknieciu sie z  
 kultura hip-hopową  
 postanawiają 
 poudawać gangstrerów
00:40     Stacja - fi lm, Polska 2001
02:20     Wokół wielkiej sceny
02:50     Zakończenie dnia

06:00 Złotopolscy 07:00 Opowieść o koniach 
i ludziach 07:30 M jak miłość 08:20 Barwy 
szczęścia 09:30 Zacisze gwiazd 10:00 
Wojciech Cejrowski - cykl reportaży
10:35     Miesiąc z National Geographic
11:30     Makłowicz w podróży
12:10     Sam Whiskey 
 - fi lm, USA `69
14:00     Familiada - teleturniej
14:30     Złotopolscy 
 - telenowela
15:10     Szansa na Sukces - Kasia Sobczyk
16:05     Na dobre i na złe 
 - serial 
17:10     Orzeł czy reszta 
 - talk show
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:05     Tak to leciało! - teleturniej
20:00     Kabaretowa Noc Listopadowa 
21:00     Firma - fi lm sensacyjny, Niemcy 2007
22:45     Jacky od zadań specjalnych 
 - fi lm dokum.
23:15     Depresja mon amour 
 - fi lm dokumentalny
00:15     EUROexpress 
 - magazyn
00:30     Panorama
00:45     XXV Przegląd Piosenki Aktorskiej  
 we Wrocławiu 2004
01:45     Pokuszenie 
 - dramat, Polska `95
03:25     Noc Zagadek 
 - teleturniej 
04:25     Zakończenie dnia

05.00 Montreux Years 2005 – koncert 05.55 
V Max 06.25 Dekoratornia 06.30 Przygody w 
siodle: Wielkie wydarzenie – fi lm 08.30 Nie-
poskromiona Australia – serial  09.05 Historia 
z domku na prerii – fi lm  11.00 Galileo 
12.00     Kinomaniak
12.30     Dekoratornia – magazyn 
13.00     Wielkie Happy Hour – informacyjny  
 program rozrywkowy
14.00     Być jak ona
14.30     PlusLiga  – Delecta Bydgoszcz - AZS  
 Olsztyn- Centrostal Bydgoszcz-  
 Na żywo!
17.00     Kłamczuch – program rozrywkowy
18.00     Modne gwiazdy
19.00     Galileo – program popularno
 -naukowy 
20.00     Włatcy Móch – serial animowany
20.30     Jumpin’ Jack Flash – komedia sen-
 sacyjna  USA, 1986; reż.:  
 Penny Marshall; wyst.: Who- 
 opie Goldberg, Stephen Collins,  
 John Wood, Carol Kane, Annie  
 Potts, Roscoe Lee Browne; 
 Terry (Whoopi Goldberg)  
 jest znudzona monotonną pracą  
 w banku, jednak pewnego dnia, 
 na monitorze jej komputera  
 ukazuje się wezwanie o pomoc  
 od brytyjskiego agenta zatrzy 
 manego w Rosji. 
22.45     Jazda Figurowa – program Michała  
 Figurskiego. 
23.45     Younggary pogromca – horror/sci- 
 fi  Korea Płd., 1999

05:30 Wstawaj! Gramy!, odc.736 06:15 Ka-
pitan Flamingo, odc.15 06:45 Yin! Yang! Yo!, 
odc.15 07:15 Action Man A.T.O.M., odc.13 
07:45 Action Man A.T.O.M., odc.14 08:15 
Hugo, odc.181 08:45 Pasjonaci, odc.130
09:15     Ewa gotuje, odc.41
09:45     Magiczny duet
12:15     SIĘ KRĘCI, odc.94
12:45     Czarodziejki, odc.125
13:45     Dom nie do poznania, odc.129
14:35     Foto Models - fi anał konkursu 2008
15:30     Bal Fundacji Polsat 2008
16:00     Finał Wyborów Miss Świata 2008
18:00     W pustyni i w puszczy, odc.1
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Świat według Kiepskich, odc.303
22:00     Studio Lotto
22:05     Gala Boksu Zawodowego (m.in. 
 Krzysztof “Diablo” Wlodarczyk)
00:05     Straceni; USA, 2001; r. J.S. Car- 
 done; w. Kerr Smith, Simon  
 Rex, Brendan Fehr, Izabella  
 Miko, Johnathon Schaech,  
 Phina Oruche Horror. Sean  
 dorabia w warsztacie samo- 
 chodowym. Właśnie dostał  
 odpowiedzialne zadanie: ma  
 dostarczyć limuzynę klientce,  
 która mieszka w Miami. Rusza  
 więc w drogę, choć już na star- 
 cie pęka mu opona, dlatego musi  
 nocować w podejrzanym mote 
 lu. 
02:05     Ale kasa
03:05     Tajemnice losu, odc.62
04:05     Zakazana kamera, odc.248
05:05     Nocne randki, odc.503

05:30 Wstawaj! Gramy!, odc.737 06:15 Szalo-
ny Jack, pirat, odc.9 06:45 Miejskie szkodniki, 
odc.24 07:15 Gadżet i Gadżetinis, odc.1
07:45 Power Rangers, odc.9 08:15 Power 
Rangers, odc.10
08:45     Czerwony Kapturek; USA/Izrael,  
 1989; r. Adam Brooks; w. Amelia  
 Shankley, Isabella Rossellini,  
 Craig T. Nelson, Rocco Sisto,  
 Helen Glazary Familijny/Fan- 
 tasy/Przygodowy. Ekranizacja  
 bajki znanej na całym świecie.  
 Marzeniem Linet jest poznanie  
 elfa, bądź dobrej wróżki. 
10:30     Eloise z hotelu Plaza; USA, 2003; r. 
 Kevin Lima; w. Julie Andrews 
12:15     Kieszonkowe; USA, 1994; r. Richard  
 Benjamin; w. Melanie Griffi th
14:15     I kto tu rządzi, odc.49
14:45     I kto tu rządzi, odc.50
15:15     Piotr Bałtroczyk na żywo, odc.11
16:45     Strzał w 10, odc.24
17:45     Rodzina zastępcza, odc.303
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Strefa tajemnic, odc.5
20:00     CSI: Kryminalne zagadki Miami,  
 odc.126
21:00     Wzór, odc.10
22:00     Studio Lotto
22:05     Kości, odc.39
23:05     Kameleon: 2001
00:45     Sport retransmisje
02:45     Tajemnice losu, odc.63

05:35 Uwaga! 05:55 Telesklep 08:00 Turbo 
Ring - mag. motoryzacyjny 08:30 Dzień 
dobry TVN 10:55 Pascal: po prostu gotuj 
11:30     Na Wspólnej - serial
13:10     Sopot Festival 2008 
 - Gwiazdy lat 80 - tych - fi ller
14:55     Siłacze 
 - Strongman - Superseria 
15:55     Brzydula 
 - serial komedia
18:00     Milionerzy 
 - teleturniej
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:45     Uwaga! 
 - mag. reporterów
20:00     Niania 
 - serial komedia
20:35     Monachium - fi lm sensacyjny, USA  
 `05. reżyseria: Steven Spielberg 
 scenariusz: Tony Kushner, 
 Eric Roth, zdjęcia: Janusz  
 Kamiński. 
 Film opowiada historię   
 izraelskiego agenta, który  
 dostał zadanie zgładzenia pale- 
 styńskich terrorystów odpowie 
 dzialnych za zamach na  
 sportowców z Izraela podczas  
 Olimpiady w 1972 roku w  
 Monachium. 
23:50     Tik-tak - fi lm sensacyjny, USA 2000
 reżyseria: Kevin Tenney, scena- 
 riusz: Kevin Tenney, zdjęcia:  
 Jack Conroy, muzyka: Dennis  
 Michael Tenney
01:40     Uwaga! 
 - magazyn
02:00     Wrzuć na luz 
 - pr. rozrywkowy

05:35 Uwaga! - magazyn 05:55 Telesklep
08:00 Niania - serial 08:30 Dzień dobry TVN
10:55 Kawa na ławę 11:45 Superniania - 
reality show
12:45     Klan urwisów - fi lm rodzinny, USA  
 1994. Grupa chłopców z jednego  
 podwórka przyjmuje za główną  
 zasadę zakaz przyjaźnienia się z  
 dziewczynami. Na czele klubu 
 stoją Spanky i Alfalfa. Gdy  
 koledzy przygotowują się do  
 bardzo ważnego wyścigu  
 gokartów, Alfalfa zakochuje się 
 w uroczej Darli. Może to zmniej- 
 szyć szanse chłopców na  
 wygraną więc przyjaciele za  
 złamanie zasady wymierzają mu 
 karę. Wkrótce potem zostaje spa- 
 lony lokal, w którym koledzy  
 się spotykają. 
14:20     Mam talent - reality show
16:00     Niania - serial komedia
16:30     Co za tydzień - magazyn
17:00     Kapitalny pomysł - teleturniej
18:00     Milionerzy - teleturniej
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:45     Uwaga! - mag. reporterów
20:00     Tornado- miniserial katastrofi czny,  
 Niemcy `06
21:50     39 i pół - serial, Polska
22:50     Seks w wielkim mieście 
 - serial komedia
00:10     Wbrew pozorom - fi lm sensacyjny,  
 USA 1999
02:00     Uwaga! - magazyn

05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.737 06:00 Żar 
młodości, odc.74 07:00 TV Market 07:15 
Wielka Wygrana, odc.395 08:00 Dotyk anioła, 
odc.40 09:00 Miodowe Lata, odc.125 10:00 
Rodzina zastępcza, odc.231
11:00     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.123
11:30     Samo życie, odc.1180
12:00     Czarodziejki, odc.12
13:00     Czarodziejki, odc.13
14:00     Pierwsza miłość, odc.812
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.124
15:15     Świat według Bundych, odc.259
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.1238
16:40     Miodowe Lata, odc.126
17:30     Świat według Kiepskich, odc.183
18:00     Pierwsza miłość, odc.813
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1181
20:00     MEGA HIT - Skarb narodów; USA,  
 2004; r. Jon Turteltaub; w.  
 Nicolas Cage, Harvey Keitel,  
 Jon Voight, Diane Kruger,  
 Justin Bartha, Sean Bean Film  
 akcji/przygodowy. 
22:00     Studio Lotto
22:55     Delta Force 2; USA, 1990; r. Aaron  
 Norris; w. Chuck Norris, Begonya  
 Plaza, Paul Perri, Billy Drago
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05:40 Dla niesłyszących - Echa Panoramy;
06:10 WOW - serial 06:40 Spróbujmy razem
07:05 Magazyn Ligi Mistrzów 07:40 Poezja 
łączy ludzi 07:50 M jak miłość - serial
08:40     Barwy szczęścia 
09:40     Na dobre i na złe - serial 
10:40     Nie tylko dla pań - fi lm dokum.
11:35     Romanow i Julia - komedia, USA `61
13:25     Święta wojna - serial komediowy
14:00     Familiada - teleturniej
14:35     Złotopolscy 
 - telenowela 
15:10     Gwiazdy tańczą na lodzie
17:05     I Ty możesz zostać Św. Mikołajem 
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:05     Kabaret pod Egidą 
20:05     Dublerzy - serial 
21:00     Kabaret Neo-Nówka 
 - pr. rozrywkowy
21:55     Podwójny blef - dramat, Francja  
 `02. Remake klasycznego  
 francuskiego obrazu z 1955 r.  
 pt. „Bob le fl ambeur”, który  
 w 1955 r. został nakręcony przez 
 Jean-Pierre’a Melville’a.  
 Bohaterem fi lmu jest Bob,  
 weteran wśród hazardzistów,  
 który swoją ‘karierę’ chce  
 zakończyć rabunkiem   
 znajdujacego się na południu  
 Francji kasyna.
23:40     Słowo na niedzielę
23:55     Wideoteka dorosłego człowieka
00:30     Panorama
00:50     Psy - fi lm sensacyjny, Polska `92
02:35     Hity na czasie 2008
03:20     Noc Zagadek - teleturniej 
04:25     Zakończenie dnia

05.10 Gram.tv 05.35 Lalola 06.30 Historia z 
domku na prerii – fi lm 08.25 Beverly Hills 
90210 – serial 09.25 Przygody w siodle: Wiel-
kie wydarzenie – fi lm 11.00 Galileo 
12.00     Gram.Tv
12.30     V-max – magazyn motoryzacyjny a
13.00     VIP – magazyn kulturalny 
13.30     Rajdowe Mistrzostwa Świata – Rajd  
 Wielkiej Brutanii/ Walii
14.30     PlusLiga – ZAK Kędzierzyn-Koźle 
 - Jastrzębski Węgiel - Na żywo!
16.50     Kłamczuch – program rozrywkowy
17.50     Discovery Kosmiczny przyczółek 
 – fi lm dokumentalny 
19.00     Galileo – program popularno
 -naukowy 
20.00     Niespotykane męstwo – fi lm wo- 
 jenny USA, 1983; reż.: Ted 
 Kotcheff; wyst.: Gene Hack- 
 man, Robert Stack, Fred Ward,  
 Reb Brown, Patrick Swayze,  
 Randall Cobb; Film w reżyserii  
 twórcy „Rambo: Pierwsza  
 krew” z Genem Hackmanem  
 w roli głównej. Przez ponad  
 dziesięć lat Rhodes (Hackman)  
 poszukuje śladów syna zaginio 
 nego podczas akcji w Wietna- 
 mie. Po bezskutecznych pró- 
 bach zdobycia jakichkolwiek  
 informacji od rządu, Rhodes  
 bierze sprawy w swoje ręce. 
22.15     Nowa Generacja
23.30     Solaris – dramat sci-fi  USA, 2002;  
 reż.: Steven Soderbergh; wyst.:  
 George Clooney, Natascha  
 McElhone, Viola Davis
01.30     Skrzydła – serial komediowy
02.00     Lima: przerwane milczenie – fi lm 
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- Jak Pan ocenia poczy-
nania seniorów naszego 
klubu w rundzie jesien-
nej?

- Ogólnie oceniam dobrze. 
Początek rundy zdecydowanie 
słabszy, słabe występy, a co za 
tym idzie strata punktów. Po 
rozmowie z trenerem Wojcie-
chem Waśkiem doszliśmy do 
wniosku, że to spowodowane 
było małymi zmianami per-
sonalnymi, jakie zaszły pod-
czas przygotowań do minio-
nej rundy. Uważam również, 
że powodem słabszych wy-
stępów Gryfa było podejście 
zawodników, którzy myśleli, 
że w tej lidze bez wysiłku da-
dzą radę pokonać każdą dru-
żynę. Druga część rundy zde-
cydowanie lepsza, kiedy chło-
pacy zobaczyli, że nie będzie 
jednak tak łatwo wzięli się do 
ostrej pracy co poskutkowało 
trzecim miejscem na koniec 
rundy. Teraz należy przygoto-
wać się do rundy rewanżowej 
i walczyć o awans bo taki jest 
nasz główny cel. 

- Szykują się jakieś zmia-
ny i ewentualne wzmoc-
nienia w drużynie?

- Po rozmowach z trenem 
Waśkiem zdecydowaliśmy, 
że wielkich zmian w kadrze 
pierwszej drużyny nie będzie. 
Będziemy szukać dwóch, 

wywiad tygodniaCo nowego na wzgórzu?
Z Prezesem WKS Gryf Wejherowo Rafałem Szlasem rozmawia Łukasz Nowaczyk.

trzech zawodników takich, 
którzy już będą wzmocnienia-
mi w ewentualnym awansie 
do III ligi. Nie będziemy na 
pewno patrzeć krótkowzrocz-
nie, bo chodzi przede wszyst-
kim o zawodników perspekty-
wicznych., którzy wniosą coś 
do drużyny. Co za tym idzie 
część chłopaków będzie mu-
siała sobie poszukać innego 
klubu, teraz nie powiem, jakie 
to nazwiska dowiedzą się o 
tym w odpowiednim czasie. 

- Jak Pan ocenia zespoły 
młodzieżowe funkcjonu-
jące w naszym klubie?

- Powiem tak. Dla mnie wy-
nik w juniorach jest mało 
ważny, ważniejsza od wyniku 
jest styl gry i ogrywanie się 
ze sobą poprzez uczestnictwo 
w treningach, turniejach i li-
dze. Naszym głównym celem 
jest wychować, jak najwięcej 
zawodników, którzy później 
będą grać w pierwszej druży-
nie. Jeśli chodzi konkretnie o 
zespoły juniorskie to widzę 
pewną poprawę w ich grze. 
Cieszę się, że mimo nie naj-
lepszych warunków młodzi 
piłkarze przykładają się do 
treningów i do meczów. Wi-
dać, że im i trenerom zależy 
co dało kilku osobom szanse 
trenowania w Arce Gdynia i 
Lechi Gdańsk (mówię oczy-
wiście o zespołach młodzie-

żowych). Nie ukrywam, że 
jesteśmy na etapie negocjacji 
Arką Gdynia, by ten klub stał 
się naszym klubem satelitar-
nym. Polegało by to na tym, 
że młodzi wyróżniający się 
zawodnicy Gryfa mieli szan-
sę trenowania w Arce i tam 
podnosić swoje umiejętności. 
Chciałbym również i do tego 
dążę, by wysłać trenerów od 
szkolenia młodzieżowego na 
kursokonferencje, na których 
wykładają trenerzy z Europy. 
Te wiadomości, które tam im 
przekażą na pewno przyda-
dzą im się w dalszym szkole-
niu młodych wejherowian. 

- Jak układają się sto-
sunki między sponsora-
mi, a klubem?

- Te stosunki układają się bar-
dzo dobrze. To dzięki sponso-
rom przede wszystkim utrzy-
mujemy ten klub. Z tego tytu-
łu chciałbym bardzo serdecz-
nie podziękować wszystkim 
sponsorom za pomoc bo wia-
domo, że bez nich nie daliby-
śmy rady utrzymać pierwszej 
drużyny. Na zespoły mło-
dzieżowe dostajemy dotację 
z miasta. Główną fi rmą, jakiej 
chciałbym podziękować to 
fi rma Orlex, której właścicie-
lem jest Pan Wojciech Gęba-
rowski. Otrzymujemy od tego 
dewelopera olbrzymią pomoc 
bez której nie moglibyśmy 
myśleć o awansie do III ligi 
czy nawet o wzmocnieniach 

drużyny. Jestem wdzięczny 
również innym fi rmom, któ-
re kładą na nasz klub pomoc 
fi nansową. Chciałbym rów-
nież przypomnieć, że każdy z 
Państwa może zostać sponso-
rem klubu przekazując jeden 
procent podatku. Przy okazji 
zapraszam wszystkie fi rmy 
do sponsorowania wystar-
czy tylko skontaktować się 
z moją osobą bądź z kierow-
nikiem biura Panem Jackiem 
Przybylskim. 
- Jakie są plany co do 
drugiej drużyny, która 
na jesień zajęła pierwsze 
miejsce w B klasie?

- Plany są jedne, ta druga dru-
żyna została stworzona po to 

by zawodnicy pierwszego ze-
społu nie mieszczący się w 
składzie mogli ogrywać się 
pod okiem trenera Gryfa II – 
Wojciechem Borkiem. I dzia-
ła to również w drugą stro-
nę, zawodnicy drugiej dru-
żyny mogą w każdej chwili 
wzmocnić pierwszy zespół. 

Również zawodnicy kończą-
cy wiek juniora będą mieli 
okazję wykazać się w drugim 
zespole. Mam nadzieje, że 
uda się im wywalczyć awans 
w tym sezonie do A klasy i 
tego im życzę. Idzie za tym 
lepszy poziom rozgrywek o 
raz przede wszystkim lepsze 
boiska, na których będą wy-
stępować. 

- Jak się układa współ-
praca na linii kibice – 
klub?

- Powiem tak, jestem bar-
dzo miło zaskoczony i zado-
wolony jeżeli chodzi o kibi-
ców. Przychodzi ich na me-
cze co raz więcej. Powstał 
bynajmniej ja to tak nazy-
wam Fan Klub, który skupia 
tych najgłośniejszych kibi-
ców. Ci chłopacy interesują 
się, zakładają fora w Interne-
cie, poruszają wiele tematów, 
dzwonią do mnie, chcą roz-
mawiać. Zależy im na tym, 
aby przekazać klubowi swo-
je poglądy. Robią sobie szale, 
czapki, bluzy, niedawno za-
kupili świetną fl agę. Wszyst-
ko to idzie w dobrym kierun-
ku i wszyscy zauważamy po-
prawę w ruchu kibicowskim i 
mam nadzieje, że będzie tak, 
jak sprzed kilku laty, kiedy to 
na Wzgórze Wolności przy-
chodziło dużo ponad tysiąc 
osób. Spotykam się z kibi-
cami przynajmniej raz, dwa 
razy w miesiącu. Prowadzę 

z nimi rozmowy i dyskusje. 
Naszą współpracę ocieniam 
jako dobrą i oby tak dalej!

- Czy to prawda, że po-
wstaje nowa witryna in-
ternetowa wejherowskie-
go Klubu?

- Owszem to prawda. Cie-
szę się, że możemy coś takie-
go zrobić. Jak wiemy tech-
nika idzie do przodu, strony 
internetowe również bardzo 
szybko się zmieniają. Jesz-
cze pięć lat temu skakaliśmy 
z radości, jak powstała pierw-
sza witryna, a dziś chyba nikt 
nie mógł by na nią spojrzeć. 
Także trzeba iść z biegiem 
czasu i tworzyć coś nowego. 
Przy okazji chciałbym po-
dziękować człowiekowi, któ-
ry się tym zajmuje, czyli Łu-
kaszowi Nowaczyk znanego 
bardziej pod pseudonimem 
Klakier (śmiech). Mimo, że 
ma dużo innych zajęć, czyli 
praca, szkoła i życie prywat-
ne to daje z siebie wszystko 
by strona funkcjonowała, jak 
najlepiej. 

- Jakieś słowa do czytel-
ników?

- Drodzy Państwo zbliżają 
się Święta Bożego Narodze-
nia. Życzę, abyście spędzili 
je w spokoju, harmonii i ro-
dzinnym gronie. Dużo zdro-
wia oraz Szczęśliwego No-
wego Roku!

Gryf drugi w halówce
W świąteczną mikołajkową sobotę na hali 
widowiskowo – sportowej w Luzine odbył się 
turniej halowej piłki nożnej. Wystąpił w nim m.in. 
zespół Gryf Orlex Wejherowo. 

Po ciekawych pełnym za-
ciętości turnieju gryfi ci zdo-
byli drugie miejsce przegry-
wając w fi nale 2:4 z zespo-
łem Anioły Garczegorze. Za 
nimi uplasował się Orkan 
Semeko Rumia, Wikęd Kę-
błowo, Zatoka Puck. Łącz-
nie udział wzięło dziesięć 

zespołów z różnych pomor-
skich lig. Należy zaznaczyć, 
że z naszego zespołu dwóch 
zawodników odebrało in-
dywidualne nagrody. Ma-
ciej Szymański – najlepszy 
strzelec (9 goli) oraz Sławo-
mir Toruńczak – najlepszy 
bramkarz turnieju.       (ŁN)

„Cieszę się, 
że mimo 

nie najlepszych 
warunków 
młodzi piłkarze 
przykładają się 
do treningów i 
do meczów.”

Rafał Szlas, prezes (z lewej) i Dariusz Mikołajczak wiceprezes klubu.
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05:40 Uwaga!  06:00 Telesklep 07:00 Rozbij 
Bank 08:00 Na Wspólnej  08:30 Dzień dobry 
TVN  11:00 Przyjaciele - serial komedia, 
USA 1994
12:00     Brzydula - serial komedia
12:30     Telesklep
13:30     Fabryka Gry- pr. interaktywny
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
20:45     W - 11 Wydział śledczy 
 - serial dokument.
21:30     Córka generała - fi lm sensacyjny,  
 USA `99; Agent specjalny o  

 nadzwyczajnych upraw- 
 nieniach, prowadzi śledztwo w  
 sprawie morderstwa córki zna- 
 nego generała. Nieoczekiwanie  
 odkrywa tajemnice, które  
 służby wojskowe chciały ukryć.
23:55     Kuba Wojewódzki 
 - talk show
00:55     Multikino 
 - mag. fi lmowy
01:20     Uwaga! - magazyn
01:40     Wrzuć na luz - pr. rozrywkowy
02:40     Telesklep

06:10 Złotopolscy 06:35 Globert przedstawia 
niezwykły świat natury 07:00 Telezakupy
07:15 EUROexpress 07:25 Co ludzie powie-
dzą? - serial  08:00 Pytanie na śniadanie 
10:15 M jak miłość 11:05 Święta wojna - serial 
11:40 Bulionerzy 12:10 Magnum - serial 
13:00     Dzika Prowansja - fi lm dokumentalny
14:00     Kabaret Neo - Nówka 
 - pr. rozrywkowy
14:50     Dla niesłyszących - Złotopolscy 
15:55     Podróż za jeden uśmiech 
16:30     Radiostacja Roscoe - serial, `03
17:05     Na wariackich papierach 
 - serial komediowy 
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:05     Jeden z dziesięciu 
 - teleturniej
19:35     Dzięki Bogu już piątek! 
 - magazyn
20:05     Barwy szczęścia - serial obyczajowy
20:40     Dr House 
 - serial obyczajowy 
22:25     Magazyn kryminalny 997 
 - Michała Fajbusiewicza
23:05     Warto rozmawiać;
23:55     Grzechy po polsku
00:30     Panorama
00:45     Czy świat oszalał? 
 - fi lm dokumentalny 
02:00     Europa da się lubić 
02:50     Dzięki Bogu już piątek! 
03:10     Noc Zagadek - teleturniej
04:10     Zakończenie dnia

06:00 Kawa czy herbata? 07:50 Lek-
sykon PRL 08:00 Wiadomości
08:15 Kwadrans po ósmej 08:30 
Vipo i przyjaciele  08:55 Buli - serial 
anim.09:05 Jedynkowe Przedszkole
09:35 Owocowe ludki 10:05 Moda 
na sukces 10:55 Pisz na Berdyczów... 
- reportaż 11:30 Celownik - magazyn
11:40    Telezakupy
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes - magazyn
12:20     Europa bez miedzy
12:40     Plebania - telenowela
13:05     Klan - telenowela 
13:35     Jaka to melodia?
14:00     Idź pod prąd - dokument
14:30     My Wy Oni - magazyn
15:00     Wiadomości, Pogoda
15:10     Pomysł na mieszkanie 
 - cykl dokumentaln
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

06:00 Kawa czy herbata? 07:50 
Leksykon PRL 08:00 Wiadomości
08:15 Kwadrans po ósmej 08:30 
Tata Lew - serial anim. 08:45 Bajki 
rosyjskie 09:00 Buli - serial anim.
09:10 Jedynkowe Przedszkole 09:40 
Legenda Nezha 10:05 Moda na 
sukces - serial
10:55     Faceci do wzięcia - serial
11:25     W-skersi
11:40     Telezakupy
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes - magazyn
12:20     Tak jak w Unii
12:40     Plebania - telenowela
13:05     Klan - telenowela
13:35     Jaka to melodia?
13:55     Smaki polskie 
 - mag. kulinarny
14:10     Podróżnik - Polinezyjskie  
 wakacje
14:30     Ktokolwiek widział, 
 ktokolwiek wie...
15:00     Wiadomości, Pogoda
15:10     Bądź modna - cykl dokum.
16:05     Moda na sukces - serial
17:00     Teleexpress
17:20     Celownik - magazyn
17:30     Klan - telenowela
18:00     Jaka to melodia?
18:30     Plebania - telenowela
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości 
20:20     Ucieczka przed zemstą 
 - thriller, Kanada `06
22:00     Wydział Zabójstw 
 - serial krym.
22:25     Misja specjalna 
 - mag. śledczy

 

06:00 Złotopolscy 06:30 Pomocnik św. Miko-
łaja  06:45 Telezakupy 07:00 Drzewo oliwne 
- reportaż 07:25 Co ludzie powiedzą? 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
15:05     Dla niesłyszących 
 - M jak miłość 
16:00     Podróż za jeden uśmiech 
 - serial przyg.
16:35     Radiostacja Roscoe 
 - serial, Kanada
17:05     Na wariackich papierach 
 - serial 
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:05     Koło fortuny - teleturniej
19:35     Kocham Kino 
 - mag. fi lmowy 
20:05     Barwy szczęścia 
 - serial obyczajowy
20:40     M jak miłość - serial
21:30     Kulisy serialu „M jak miłość”
21:40     Magazyn Ekspresu Reporterów
22:15     Życie za życie - dramat, USA, 2003
 Historia profesora Uniwersy- 
 tetu w Teksasie, Dr. Davida  
 Gale’a, czynnie walczącego o 
 zniesienie kary śmierci, który  
 został niesłusznie skazany za  
 gwałt i morderstwo... 
00:30     Panorama
00:45     Przesłuchanie 
 - fi lm, Polska `82

06:00 Kawa czy herbata?  07:50 
Leksykon PRL 08:00 Wiadomości
08:15 Kwadrans po ósmej 08:30 
Strażak Sam - serial anim.08:40 
Małe zoo Lucy 08:55 Buli
09:05     Domisie 
09:30     Świnka Peppa
09:40     Zagubieni z Lotu 29 - serial
10:05     Moda na sukces 
10:55     Gwiazdka w środku lata
11:25     Celownik - magazyn
11:40     Telezakupy
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes - magazyn
12:20     Siła z natury - magazyn
12:40     Plebania - telenowela
13:05     Klan - telenowela
13:35     Jaka to melodia?
14:00     Wizje przyszłości - cykl
14:30     Raj - magazyn
15:00     Wiadomości, Pogoda;
15:10     Jesteś tym co jesz - serial
15:40     Między mamami - magazyn
16:05     Moda na sukces - serial
17:00     Teleexpress
17:20     Celownik - magazyn
17:30     Klan - telenowela
18:00     Jaka to melodia?
18:30     Plebania - telenowela 
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości 
20:20     Miłość w Nowym Jorku
  - dramat, USA `00
22:10     Wydział Zabójstw - serial
22:35     Bronisław Wildstein 

06:00 Złotopolscy 06:30 Pomocnik św. 
Mikołaja 06:45 Telezakupy 07:00 Jesziwa 
Chachmej Lublin 07:25 Co ludzie powiedzą? - 
serial 08:00 Pytanie na śniadanie 10:15 M jak 
miłość 11:10 Święta wojna - serial 
11:40     Bulionerzy 
12:10     Magnum - serial
13:05     Piłka nożna w czasach komunizmu 
14:05     Orzeł czy reszta - talk show
15:00     Dla niesłyszących - M jak miłość
15:55     Podróż za jeden uśmiech - serial 
16:35     Radiostacja Roscoe - serial
17:05     Na wariackich papierach 
 - serial komediowy
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:05     Jeden z dziesięciu - teleturniej
19:35     Solo w mieście - magazyn
20:05     Barwy szczęścia - serial obyczajowy 
20:35     Puchar UEFA - Feyenoord Rotterdam  
 - Lech Poznań 
22:50     Wróg osobisty - fi lm sensacyjny,  
 USA `02. Jack jest policjantem,  
 pewnego dnia spotyka w barze 
 nieznajomego, zaczynają  
 rozmawiać i popijać drinki.  
 Podczas wznoszenia toastu  
 szklanka pęka w dłoni Jack’a.  
 Jack wychodzi do łazienki aby  
 opatrzyć sobie dłoń i traci przy- 
 tomność. Po ocknięciu, zdaje  
 sobie sprawę, że ktoś mu zabrał  
 pistolet.
00:30     Panorama
00:45     Historia Susan Wilson - fi lm fab.

04.55 Saint Tropez 05.45 Muzyczne listy
06.55 TV Market 07.30 Kasa na bank
08.30 Beverly Hills 90210 – serial 09.30 Idiot-
ki nie idą do nieba – serial meksykański
10.30 mała Czarna 11.30 Idiotki nie idą do 
nieba – serial meksykański
12.30     Happy Hour – informacyjny 
 program rozrywkowy
13.30     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     Mamuśka – dramat USA, 1998;  
 reż.: Chris Columbus; wyst.:  
 Julia Roberts, Susan Sarandon,  
 Ed Harris, Jena Malone, Liam  
 Aiken, Lynn Whitfi eld; Znako- 
 mity dramat w reżyserii Chrisa  
 Columbusa („”Kevin sam w  
 domu””, „”Pani Doubtfi re””)  
 z gwiazdorską obsadą. Mał 
 żeństwo Luke (Ed Harris) i  
 Jackie (Susan Sarandon) posta- 
 nawiają się rozstać. Ich dzieci:  
 Anna (Jena Malone) i Ben  
 (Liam Aiken) zostają pod opie- 
 ką matki. 
22.40     Rejs w nieznane – fi lm sensacyjny  
 Wielka Brytania/Włochy, 2002
00.35     Happy hour – informacyjny 
 program rozrywkowy
01.35     mała Czarna – talk show 
02.35     Wydarzenia, Sport, Pogoda

04.55 Saint Tropez 05.45 Muzyczne listy 
06.55 TV Market 07.30 Kasa Na Bank – pro-
gram interaktywny 08.30 Beverly Hills 90210 
– serial  09.30 Idiotki nie idą do nieba – serial
10.30 mała Czarna 11.30 Idiotki nie idą do 
nieba – serial meksykański
12.30     Happy Hour – informacyjny 
 program rozrywkowy
13.30     Kinomaniak – magazyn fi lmowy 
14.00     Dziewczyny fortuny 
15.00     Beverly Hills 90210 – serial USA 
16.00     Idiotki nie idą do nieba 
 – serial meksykański 
17.00     mała Czarna – talk show 
18.00     Idiotki nie idą do nieba 
 – serial meksykański
19.00     Happy Hour – informacyjny 
 program rozrywkowy
20.00     Żar – thriller USA, 2002; reż.: Craig  
 R. Baxley; wyst.: Portia de Rossi,  
 Dean Cain, Hal Linden, Dina  
 Merrill, Grace Zabriskie, Jonas  
 Chernick, Joseph Campanella,  
 Kari Matchett, Sabrina Grdevich;  
 Jackie Lawrence (Portia de Rossi)  
 i jej mąż Matt (Dean Cain) to 
 świeżo poślubieni nowojorczycy,  
 którzy starają się zrealizować 
 ideał nowoczesnego życia: suk- 
 cesy zawodowe, piękny dom i 
 udane dzieci. 
21.55     Kruk – fi lm akcji USA, 1994
00.05     Happy Hour – informacyjny 
 program rozrywkowy
01.05     mała Czarna – talk show 

05.00 Gram.tv 05.20 Dekoratornia
05.45 Muzyczne listy 06.55 TV Market
07.30 Kasa Na Bank – program interaktywny
08.30 Beverly Hills 90210 – serial 09.30 Idiot-
ki nie idą do nieba – serial 10.30 mała Carna 
11.30     Idiotki nie idą do nieba – serial
12.30     Happy Hour – informacyjny 
 program rozrywkowy
13.30     Dekoratornia 
 – magazyn 
14.00     Dziewczyny fortuny 
15.00     Beverly Hills 90210 – serial USA 
16.00     Idiotki nie idą do nieba 
 – serial meksykański
17.00     mała Czarna – talk show 
18.00     Idiotki nie idą do nieba 
 – serial meksykański
19.00     Kłamczuch – program rozrywkowy
20.00     Z Archiwum X – thriller sci-fi  USA,  
 1998; reż.: Rob Bowman; wyst.:  
 David Duchovny, Gillian Ander- 
 son, Armin Mueller-Stahl, Mar- 
 tin Landau, Mitch Pileggi,  
 William B. Davis, Blythe Dan- 
 ner; Thriller sci-fi . Fox Mulder  
 (Duchovny) i Dana Scully  
 (Anderson)  wpadają na trop  
 niezwykłej katastrofy z przed 15  
 tys. lat. 
22.30     Kłamczuch – program rozrywkowy
23.35     Geneza – serial sensacyjny
 Mateo grupa składa się z   
 inspektorów policji, techników  
 i specjalistów medycyny sądowej.  

05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.738 06:00 Żar 
młodości, odc.75 07:00 TV Market 07:15 
Wielka Wygrana, odc.396 08:00 Dotyk anioła, 
odc.41 09:00 Miodowe Lata, odc.126 10:00 
Rodzina zastępcza, odc.232
11:00     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.124
11:30     Samo życie, odc.1181
12:00     Czarodziejki, odc.14
13:00     Czarodziejki, odc.15
14:00     Pierwsza miłość, odc.813
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.125
15:15     Świat według Bundych, odc.260
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.1239
16:30     Całkiem nowe lata miodowe, odc.1
17:00     Całkiem nowe lata miodowe, odc.2
17:30     Świat według Kiepskich, odc.184
18:00     Pierwsza miłość, odc.814
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1182
20:00     Sekcja 8; Kanada, Niemcy, USA,  
 2003; r. John McTiernan; w.  
 John Travolta, Harry Connick  
 Jr., Connie Nielsen, Samuel L.  
 Jackson, Timothy Daly
22:00     Studio Lotto
22:05     Filadelfi a; USA, 1993; r. Jonathan  
 Demme; w. Tom Hanks,  
 Denzel Washington, Antonio  
 Banderas, Roberta Maxwell. 
 Doskonały dramat w gwiazdor- 
 skiej obsadzie: Tom Hanks, Den- 
 zel Washington, Antonio Ban- 
 deras.

05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.739 06:00 Żar 
młodości, odc.76 07:00 TV Market 07:15 
Wielka Wygrana, odc.397 08:00 Dotyk anioła, 
odc.42 09:00 Całkiem nowe lata miodowe, 
odc.1 09:30 Całkiem nowe lata miodowe, odc.2
10:00     Rodzina zastępcza, odc.233
11:00     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.125
11:30     Samo życie, odc.1182
12:00     Czarodziejki, odc.16
13:00     Czarodziejki, odc.17
14:00     Pierwsza miłość, odc.814
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.126
15:15     Świat według Bundych, odc.261
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.1240
16:30     Całkiem nowe lata miodowe, odc.3
17:00     Całkiem nowe lata miodowe, odc.4
17:30     Świat według Kiepskich, odc.185
18:00     Pierwsza miłość, odc.815
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1183
20:00     Świat według Kiepskich, odc.305
20:30     Świat według Kiepskich, odc.306
21:00     E=MC2; Polska, 2002; r. Olaf  
 Lubaszenko; w. Cezary Pazura,  
 Agnieszka Włodarczyk
22:00     Studio Lotto
23:15     Daleko od noszy, odc.165
23:45     Joint Venture; Wielka Brytania,   
 r. Nigel Cole; w. Brenda Blethyn 

05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.740 06:00 Żar 
młodości, odc.77 07:00 TV Market 07:15 
Wielka Wygrana, odc.398 08:00 Dotyk anioła, 
odc.43 09:00 Całkiem nowe lata miodowe, 
odc.3 09:30 Całkiem nowe lata miodowe, odc.4
10:00 Rodzina zastępcza, odc.234 11:00     Sa-
brina - nastoletnia czarownica, odc.126
11:30     Samo życie, odc.1183
12:00     Czarodziejki, odc.18
13:00     Czarodziejki, odc.19
14:00     Pierwsza miłość, odc.815
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.127
15:15     Dopóki śmierć nas nie rozłączy, odc.1
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.1241
16:30     Całkiem nowe lata miodowe, odc.5
17:00     Całkiem nowe lata miodowe, odc.6
17:30     Świat według Kiepskich, odc.186
18:00     Pierwsza miłość, odc.816
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1184
20:00     Tylko miłość, odc.54
21:00     Piotr Bałtroczyk na żywo, odc.12
 Polska, 2008; r. Szymon Łosie- 
 wicz Najnowszy program  
 kabaretowy Telewizji Polsat 
22:00     Studio Lotto
22:35     Gotowe na wszystko, odc.82
23:35     Dorota Gawryluk - Konfrontacje,  
 odc.19

05:40 Uwaga! - mag. 06:00 Telesklep
07:00 Rozbij Bank - teleturniej 08:00 Na 
Wspólnej 08:30 Dzień dobry TVN 11:00 Mi-
lionerzy - teleturniej 12:00 Brzydula - serial 
komediowy 12:30 Telesklep
13:30     Fabryka Gry - pr. interaktywny 
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 komediowy
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 
 - serail dokument
21:30     Krok od domu 
 - serial kryminalny, USA
22:25     Teraz albo nigdy - serial
23:25     Californication 
 - amerykański serial komedio- 
 wy emitowany w telewizji  
 Showtime. Premierowy odci- 
 nek nadano 13 sierpnia 2007,  
 a pierwszą serię zakończono  
 emitować 29 października  
 2007. Premiera sezonu 2 miała  
 miejsce 28 września 2008.
00:05     Siłacze - Strongman 
 - Superseria 
01:10     Uwaga! 
01:30     Wrzuć na luz
02:30     Telesklep

05:40 Uwaga! 06:00 Telesklep 07:00 Rozbij 
Bank - teleturniej 08:00 Na Wspólnej - serial
08:30 Dzień dobry TVN 11:00 Milionerzy - 
teleturniej
12:00     Brzydula - serial komedia
12:30     Telesklep
13:30     Fabryka Gry - pr. interaktywny
14:25     Detektywi - serial dokument
14:55     Milionerzy - teleturniej
15:50     Rozmowy w toku - talk show
16:55     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 - serial dokument
17:55     Brzydula - serial, Polska
18:25     Detektywi - serail dokument
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:50     Uwaga! - mag. reporterów
20:05     Na Wspólnej - serial, Polska
20:45     W - 11 Wydział śledczy
  - serial dokument
21:30 Oko za oko  - fi lm sensacyjny, USA  
 1996; Po brutalnym mor- 
 derstwie swojej córki Karen  
 McCann niezadowolona z  
 działań policji postanawia  
 sama wymierzyć sprawiedli- 
 wość zabójcy. Kupuje sobie  
 broń, uczy się z niej korzystać.  
 Powstrzymac ją usiłuje mąż -  
 Mack... 
23:30     Szymon Majewski Show 
 - pr. rozrywkowy
00:30     Superwizjer - magazyn
01:00     Uwaga! - magazyn
01:20     Wrzuć na luz - pr. rozrywkowy
02:20     Telesklep
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