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 z programem TV!

BEZPŁATNY TYGODNIK

Kultura. Modlitwy katedr polskich w wejherowie

Verba sacra 
 słowo boże

Już po raz piąty Prezydent Miasta Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt zainaugurował z gospodarzem wejherowskiej 

Kolegiaty ks. Prałatem Tadeuszem Reszka, wielkie wydarzenie 
kulturalno-duchowe jakim są Modlitwy Katedr Polskich.  

Danuta Stenka została obdarowana bukietem kwiatów.
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Niezbędnik 
telefoniczny 

- zachowaj -

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, (058) 671-15-11, czynne w dni 
powszednie w godz. 18-8, 
w soboty, niedziele i święta przez całą dobę.

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, 
Osiedle 30-lecia,  (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
- Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny 
w Wejherowie (058) 672 09 71
- 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
- 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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Dyżuruje radny Miasta Wejherowa
Arkadiusz Szczygieł

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM

Ostatnia środa miesiąca 13.30-15.15
Urząd Miejski Wejherowa sala nr 17

arekszczygieł@poczta.fm

- Po godzinie 21. w rejonie tu-
nelu PKP w Wejherowie grupa 4 
osób zachowywała się wulgarnie 
i bardzo głośno – opowiada sierż. 
Anetta Kwidzińska, rzecznik 
wejherowskiej policji. - Policjan-
ci podjęli interwencję, podczas 
której jeden z kontrolowanych 
wielokrotnie używał wulgarnych 
słów i nie reagował na wydawane 
polecenia. Ponadto wyczuwalna 
była woń alkoholu od tych osób. 
Wobec tego całą czwórkę prze-
wieziono do Komendy Powiato-
wej Policji. 
Zatrzymani byli w wieku 12 – 18 

lat. - Podczas tzw. wykonywa-
nych czynności 13 - latek zasłabł 
i osunął się na podłogę – dodaje 
sierż. Kwidzińska. - Wezwane na 
miejsce pogotowie zabrało nie-
letniego na Izbę Przyjęć. Prze-
prowadzone badanie lekarskie - 
na zawartość alkoholu we krwi - 
wykazało, że miał 2.36 promila. 
Jego 16 - letniego brata również 
poddano badaniu: miał 1.34 pro-
mila. 
Informacja o zdarzeniu została 
przesłana do Sądu Rodzinnego i 
Nieletnich w Wejherowie.

(TM)

Jednak praca tych instytucji i or-
ganizacji, często pomimo wiel-
kiego wysiłku i starań , nie za-
wsze przynosi wymierny efekt w 
postaci poprawy poczucia bez-
pieczeństwa wśród obywateli. 
Wynika to w głównej mierze z 
tego, że nie zawsze łatwo jest na-
wiązać kontakt z poszczególnym 
środowiskiem - osiedlem czy 
dzielnicą - o pojedynczym oby-
watelu już nie wspominając, a 
to dlatego że często społeczność 
lokalna nie zdaje sobie sprawy z 
możliwości podejmowania róż-
nych inicjatyw a z drugiej strony 
, zawsze działając w pojedynkę, 
jest zniechęcona małą wymier-
nością swoich działań a tym sa-
mym mało aktywna. 

Dlatego też postanowiliśmy pod-
jąć się działań zmierzających do 
większej aktywizacji społeczeń-
stwa . W naszym autorskim „Pro-
gramie zwiększenia udziału spo-
łeczności lokalnej w inicjowa-
niu działań na rzecz zwiększe-
nia bezpieczeństwa publicznego 
na terenie Powiatu Wejherow-
skiego” chcemy skonsolidować 

działania wszystkich podmiotów 
działających w sferze bezpie-
czeństwa publicznego oraz spo-
łeczności lokalnej. Takie współ-
działanie pozwoli na stworze-
nie stałej platformy do wymiany 
informacji w zakresie potrzeb i 
oczekiwań każdej ze stron – mó-
wią pomysłodawcy akcji. 

Jednym z celów tego programu 
ma być powstanie tzw. „mapy 
zagrożeń” w powiecie wejhe-
rowskim oraz jej bieżąca aktu-
alizacja i podejmowanie działań 
zmierzających do eliminacji za-
chowań patologicznych. 

- Zapewne każdemu Mieszkań-
cowi naszego powiatu zależy, 
aby żyło się tu bezpiecznie i spo-
kojnie. Dlatego też zwracamy 
się  do Państwa z prośbą o po-
parcie naszego programu na za-
łączonej deklaracji – proszą or-
ganizatorzy akcji.

Deklaracje można odsyłać na ad-
res Fundacji Filar 84-200 Wejhe-
rowo ul. M. Konopnickiej 50. 
Druk deklaracji można pobrać 
ze strony www.fi lar.go.pl

Wózek stał przy rondzie i nikogo 
nie było w pobliżu. Wyglądało 
to z daleka tak, jakby inwalida 
wstał....i poszedł. Strażnicy dłuż-
szy czas czekali na właściciela, 
potem wózek zabrali – mówi Ro-
man Świrski, komendant Straży 
Miejskiej w Rumi.
Osoba lub jej opiekun, który 
zgubił w sobotę wózek może go 
odebrać w siedzibie Straży Miej-

skiej w Rumi przy ul. Abrahama. 
Sprzęt zostanie wydany tylko 
wtedy, gdy osoba opisze cechy 
charakterystyczne nietypowej 
zguby. - Informację o wózku 
otrzymał Miejski Ośrodek Pomo-
cy Społecznej, gdyż liczymy, że 
poszukujący go właściciel może 
tam się zwróci – informuje Straż 
Miejska w Rumi. 

(ALBI)

Wejherowo. Promile

Pijane małolaty
Ponad 2 promile we krwi miał 13-latek, którego w 
czwartek skontrolowali policjanci z Wejherowa. 

Rumia. Znaleziono wózek ... inwalidzki

Właściciel proszony
jest o odbiór wózka
Czegoś takiego jeszcze nie było. W sobotę, 26 

stycznia na rondzie łączącym ulice Żwirki i Wigu-
ry oraz Ceynowy, patrol Straży Miejskiej znalazł 

niezwykłą zgubę, a mianowicie 
...wózek inwalidzki. 

Do wypadku doszło w niedzielę, 
tuż po 11, w okolicach ul. Toro-
wej. Pociąg SKM relacji Gdynia 
Cisowa - Lębork potrącił śmier-
telnie starszego mężczyznę. - W 
wyniku przeprowadzonych czyn-
ności na miejscu zdarzenia pod 
nadzorem Prokuratora Rejono-
wego w Wejherowie, z udziałem 
biegłego lekarza oraz technika 
kryminalistyki ustalono, że męż-
czyzna idąc torowiskiem w stro-

nę miejscowości Gościcino został 
potrącony przez pociąg. Zmarł w 
wyniku rozległych urazów – opo-
wiada sierż. Anetta Kwidzińska, 
rzecznik wejherowskiej policji.
Skontrolowana - zaraz po zdarze-
niu obsługa pociągu - była trzeź-
wa. - Policjanci z wejherowskiej 
komendy ustalają szczegóły zda-
rzania - stwierdziła sierż. Kwi-
dzińska. 

(TM)

Gościcino. Wypadek 

Wpadł pod pociąg
Pociąg SKM potrącił w Gościcinie mieszkańca tej 

miejscowości. Mężczyzna zginął na miejscu. 

Powiat Wejherowski. Fundacja Filar

Przyczyń się 
do zwiększenia 
bezpieczeństwa 

w powiecie
Poczucie bezpieczeństwa jest jedną z podstawowych 
potrzeby W celu zapewnienia realizacji tej potrzeby 
powołanych zostało wiele instytucji i organizacji – 
policja, straż miejska i wiele innych zarówno tych 

państwowych , jak i społecznych. 

TOMASZ ALBECKI
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Z pozoru błaha sprawa utknęła w 
sądach na całe trzy lata, a i teraz 
nie wiadomo, czy to już koniec.
- Nikt nam nie pomaga! Wójt 
gminy obiecał, że do połowy li-
stopada ubiegłego roku, droga 
będzie przywrócona do poprzed-
niego stanu. - Mówi Maria Szur, 
matka czworga dzieci, które od 
trzech lat chodzą do szkoły przez 
wykopy. Brak dobrej drogi utrud-
nia życie nie tylko dzieciom, ale 
jest też uciążliwy w zwykłych 
pracach gospodarskich. - Droga 
została zaorana w dwóch miej-
scach, w każdym na ok. 200 me-
trów. Przecież my płacimy podat-
ki, a wójt tylko ciągle obiecuje, że 
załatwi tą sprawę. Nie mamy już 

za co żyć, utrzymujemy się tylko 
z renty męża, a musimy jeszcze 
walczyć z tym szalonym czło-
wiekiem. – Dodaje Maria Szur. 
Bo jak się okazuje na zniszczonej 
drodze nie kończą się problemy z 
panem Langą, który ma w okoli-
cy opinię awanturnika. - Raz mąż 
jechał przez pole, to ten skoczył 
na niego i chciał pobić – Mówi 
pani Maria. A mąż pani Marii jest 
inwalidą pierwszej grupy. Jednak 
pomimo amputacji jednej ręki 
musi pomagać w gospodarstwie. 
- Raz zranił się poważnie i nie 
mieliśmy jak go zabrać do szpi-
tala. Korzystamy z uprzejmości 
sąsiadów, ale ile można. A nikt 
nam nie chce pomóc, jesteśmy 
odcięci, nie ma nawet jak sprze-
dać tego co zbierzemy z pola. - 

Mówi Maria Szur.
- Sprawa zaczęła się faktycznie 
trzy lata temu i miała swój fi nał w 
Sądzie Rejonowym w Wejhero-
wie. Pan Langa odwołał się jed-
nak od tamtego wyroku do Sądu 
Okręgowego w Gdańsku.
W tym czasie pani Maria kiero-
wała się nawet do ministra edu-
kacji, argumentując swoją spra-
wę dobrem dziecka. - Tłumaczy 
Wójt Gminy Linia, Łukasz Ja-
błoński. 
Aktualnie wójt czeka na decyzję 
sądu, która nakazałaby panu Jó-
zefowi zrobić porządek z drogą. - 
Jeśli pan Langa nie zastosuje się 
do wyroku, to gmina zajmie się 
usunięciem szkód, ale kosztami 
obciąży winnego. - Mówi Łukasz 
Jabłoński. 

W oparciu o art. 7 Ustawy o ochro-
nie zwierząt, po konsultacjach z 
prokuraturą w Wejherowie,powia-
towym inspektoratem weteryna-
rii i wójtem gminy Luzino, a tak-
że w zgodzie z decyzją właściciela 
działki w Dąbrówce koło Luzina, 
który upoważnił OTOZ Animals 
do nieograniczonego wchodzenia 
na ten teren, pracownicy OTOZ 
przejęli opiekę na wszystkimi psa-
mi, które znajdowały się w pseu-
doschronisku. 
Widok był przerażający. Sytuacja, 
jaką Animals zastał, wykracza poza 
ramy tego, co dałoby się określić 
słowami. Zwierzęta są tam prze-
trzymywane w tragicznych warun-
kach, nieocieplane budy ustawiono 
na gołym polu, większość zwierząt 
pilnie wymaga opieki weteryna-
ryjnej. Zanim przekazane zostaną 

w inne miejsce, obejmie je ścisła 
kwarantanna, muszą by również 
zaszczepione i poddane leczeniu. 
W tym miejscu brakuje dosłownie 
wszystkiego, także prądu i bieżą-
cej wody, potrzeb jest tak wiele, że 
nie sposób ich wymienić. Wyzwa-
nie przekracza możliwości Towa-
rzystwa, które zrobi wszystko, aby 
zwierzęta otrzymały od losu nową 
szansę na lepsze życie. Dlatego 
Osoby o wrażliwym sercu chcą-
ce pomóc zwierzętom z Dąbrów-
ki koło Luzina,  prosimy o prze-
kazywanie karmy do schroniska w 
gdyńskim Ciapkowie. Potrzebne są 
także budy i elementy umożliwia-
jące zadaszenie wybiegów. Prze-
kazy pieniężne prosimy kierować 
na konto: OTOZ Animals 55 1020 
1853 0000 9902 0069 5668 z dopi-
skiem: Dąbrówka.                  (TA)

Są w wieku 19 – 20 lat. Najpierw 
włamali się do nieukończonego 
jeszcze domu. Ukradli stamtąd 
przewody elektryczne. Później 
ich łupem padły... przewody zi-
emne z transformatora. - Oba 
zdarzenia miały miejsce na tere-
nie gminy Szemud w ubiegłym 
roku; do pierwszej kradzieży 
doszło we wrześniu, a do drugiej 
w grudniu – mówi sierżant Anet-

ta Kwidzińska, rzecznik we-
jherowskiej policji. - Sprawą 
zajmował się posterunek w Sze-
mudzie oraz wejherowska sekc-
ja kryminalna. Żmudna i długa 
praca spowodowała, że sprawcy 
zostali zatrzymani. 
Złodzieje trafi li na wejhe-
rowski “dołek”. Grozi im 5 lat 
więzienia. 

(TM)

Ciągnik w momencie, gdy prze-
jeżdżał przez przejazd, zachaczył 
„łyżką” o trakcję. Za jednym za-
machem zerwał przewody i po-
walił lampę. Na szczęście nikomu 
nic się nie stało, ale jak się oka-
zało... kierowca był nietrzeźwy.
- W momencie uszkodzenia trak-
cji kolejowej prąd o wysokim 
napięciu uszkodził ciągnik. Ma-
szyna stanęła na przejeździe ko-

lejowym i zatamowała ruch po-
ciągów na około 2 godziny. Na 
miejsce szybko przyjechała poli-
cja, straż miejska oraz specjalny 
pociąg, który naprawił szkody. 
Ciągnik został usunięty z przejaz-
du, a kierowca zatrzymany. Oka-
zało się, że miał promil alkoholu 
we krwi – opowiada sierż. Anetta 
Kwidzińska z wejherowskiej po-
licji. - Jazda pod wpływem alko-
holu zagrożona jest karą do 2 lat 
pozbawienia wolności.

Gmina Linia. Gdzie kończy się cierpliwość a zaczyna krzywda

Trzy lata temu zaorał
Minęły trzy lata, od kiedy pan Józef Langa zaorał gminną drogę, tym samym 

skutecznie utrudniając życie mieszkańcom Strzepcza. 

ŁUKASZ BIESZKE

Luzino. Ciąg dalszy sprawy Dąbrówki

Psy są już w Ciapkowie
25 stycznia w asyście policji OTOZ Animals przejął 

opiekę nad 136 psami znajdującymi się na działce w 
Dąbrówce koło Luzina. Jest to dalszy ciąg sprawy, którą 

opisywaliśmy na łamach gazety dwa tygodnie temu.

Wejherowo. PKP

Wjechał pijany i pozrywał trakcję  
Ciągnik z „łyżką” przejeżdżając przez przejazd kolejowy 

w Wejherowie zerwał przęsła. Prąd miał takie napięcie, że 
aż przebił mu opony. Szlak kolejowy prowadzący przez 

Wejherowo był nieprzejezdny. 

- Nie udało się uruchomić ko-
munikacji zastępczej z powodu 
braku autobusów i kierowców u 
przewoźników o tej porze dnia – 
przyznaje Leopold Naskręt, na-
czelnik Wydziału Marketingu i 
Usług SKM. - Ruch między sta-
cjami Reda a Wejherowo odby-
wał się po jednym torze co 30 
minut. 
SKM przyznało też, że o 14. - 
dzięki pomocy straży pożarnej - 
udało się przywrócić ruch pocią-
gów na trasie Wejherowo. 
- Jeszcze następnego dnia rano 
ruch był utrudniony – skomento-
wał jeden z przejeżdżających tą 
drogą kierowców.  

TOMASZ MODZELEWSKI

Szemud. Złodzieje w domu

Okradli dom i... 
transformator

Trzech mężczyzn, sprawców kradzieży przewodów 
elektrycznych, złapali policjanci z Szemud. 



INFORMACJE ZE STAROSTWA POWIATOWEGO

W WEJHEROWIE

www.powiat.wejherowo.pl

Starostwo Powiatowe
w Wejherowie
ul. 3 Maja 4

84-200 Wejherowo

WYDZIAŁY I KONTAKT:

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydział Edukacji:
tel. 0-58 572-94-29

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

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

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

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

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

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

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 

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

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

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 ponad 6 mln 
PLN, z czego 85% tych środków 
powiat pozyskał z zewnątrz- z 
Mechanizmu Finansowego Euro-
pejskiego Obszaru Gospodarcze-
go. Adres strony: www.projekte-
og.powiat.wejherowo.pl

(SP)

Wejdź na stronę 
i czytaj o projekcie
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UNIMOG jest uniwersalną ma-
szyną, która służy do utrzymywa-
nia w odpowiednim stanie dróg, a 
w szczególności ich poboczy. To 
pojazd do którego można monto-
wać różnego rodzaju urządzenia 
(piły do gałęzi, kosiarki do trawy 
itp.) – w zależności od potrzeb. 
UNIMOG wraz z oprzyrządo-
waniem zakupiony został dzię-
ki decyzji radnych powiatowych, 
którzy na jednej z jesiennych se-
sji ubiegłego roku przekazali na 
ten cel kwotę 725 tys. zł. Popra-
wa stanu dróg powiatowych to 
nie tylko bowiem ich remonty i 

modernizacja, ale również bieżą-
ce utrzymanie poboczy w należy-
tym stanie.
Sam pojazd kosztował 480 tys. 
zł, reszta kwoty została wyda-
na na głowice, które będą zgod-
nie z potrzebami montowane do 
pojazdu. Z racji faktu, iż środki 
zostały przekazane przez powiat 
wejherowski – UNIMOG będzie 
dbał o stan nawierzchni i pobo-
czy niemal 500 km dróg katego-
rii powiatowej jedynie na terenie 
powiatu wejherowskiego. 

Jacek Gafka

Podczas spotkania przedstawio-
no aktualne informacje na te-
mat zasad i terminów wybo-
ru projektów w 2008 roku,  ze 
szczególnym uwzględnieniem 
możliwości wsparcia Powiato-
wych Partnerstw na Rzecz Za-
trudnienia i Spójności Społecz-
nej w Województwie Pomorskim 
(PnRZiSS). Wizyta w powiecie 
wejherowskim to początek cyklu 
spotkań o charakterze warsztato-
wym dla potencjalnych benefi -
cjentów.
Pracownicy DEFS omówili 
przede wszystkim zasady wdra-
żania PO KL w ramach kompo-
nentu regionalnego Programu, 

obejmującego Priorytety VI-IX 
(rynek pracy otwarty dla wszyst-
kich, promocja integracji spo-
łecznej, regionalne kadry gospo-
darki oraz rozwój wykształcenia 
i kompetencji w regionach). Po-
nadto tematem spotkania były za-
gadnienia związane z zasadami i 
terminami dokonywania wyboru 
projektów i możliwości wsparcia 
ze środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego w 2008 roku. 
Istotnym punktem programu było 
także przedstawienie koncep-
cji biura partnerstwa lokalnego 
na rzecz zatrudnienia i spójności 
społecznej.

Sylwia Biankowska
Benefi cjentami programu dla ob-
szaru A mogą być podmioty, któ-
re utworzyły i prowadzą obiekty 
służące rehabilitacji osób niepeł-
nosprawnych, wpisane do wła-
ściwego rejestru zakładów opieki 
zdrowotnej:
- fundacje i stowarzyszenia, po-
siadające statutowy zapis o dzia-
łalności rehabilitacyjnej na rzecz 
osób niepełnosprawnych,
- jednostki samorządu terytorial-
nego,
- państwowe uczelnie medyczne.
Przedmiotem dofi nansowania 
może być zakup niezbędnego do 
prowadzenia zajęć rehabilitacyj-
nych z wyłączeniem przedmio-
tów ortopedycznych i środków 
pomocniczych przyznanych oso-

bom niepełnosprawnym na pod-
stawie odrębnych przepisów.
Wysokość dofi nansowania w 
2008 roku może wynosić do 5 tys. 
zł na każdą osobę z planowanej 
liczby osób niepełnosprawnych, 
które jednorazowo będą mogły 
być przyjęte i rehabilitowane w 
obiekcie służącym rehabilitacji, 
nie więcej jednak niż 50% kosz-
tów realizacji projektu. 
Kompletne wnioski na 2008 rok 
należy składać w Departamen-
cie Polityki Społecznej Urzędu 
Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Pomorskiego ul. Okopowa 
21/27, 80-810 Gdańsk, w nie-
przekraczalnym terminie do dnia 
29 lutego 2008 roku. 

(SP)

NOWY SPRZĘT 
DLA ZARZĄDU DROGOWEGO

W połowie stycznia br. Zarządowi Drogowemu dla 
Powiatu Puckiego i Wejherowskiego ofi cjalnie prze-
kazano nowoczesne urządzenie o nazwie UNIMOG, 

wyprodukowane przez fabrykę mercedesa.

Równe szanse
Złóż wniosek o dofi nansowanie

Departament Polityki Społecznej Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego 

w Gdańsku informuje o możliwości składania wniosków 
o dofi nansowanie w ramach „Programu wyrównywania 
różnic między regionami” w obszarze A (wyposażenie 

obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych 
w sprzęt rehabilitacyjny) przyjętego przez Powiatowy 

Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

SPOTKANIE NA TEMAT 
EUROPEJSKIEGO 

FUNDUSZU 
SPOŁECZNEGO

W piątek 18 stycznia b.r. w Starostwie Powiatowym 
w Wejherowie przedstawiciele Departamentu Europej-

skiego Funduszu Społecznego (DEFS) Urzędu Marszał-
kowskiego w Gdańsku przeprowadzili spotkanie dla 
osób i instytucji zainteresowanych ubieganiem się o 

środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludz-
ki (PO KL). Urząd Marszałkowski reprezentowali: Pani 
Kamila Siwak - p.o. Dyrektora Departamentu EFS, Pani 
Krystyna Dominiczak - Dyrektor Departamentu Polityki 

Społecznej oraz pracownicy DEFS-u.
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REKLAMA

REKLAMA

Znaczna część w pomysłowych 
strojach starannie przygotowa-
nych przez rodziców i babcie.
Stoły zastawiono słodkościami. 
Do tańca przygrywał Jan Szulc 
z Lini. Odbyło się kilka konkur-
sów w których zwyciężali Zwi-
janie sznurka z balonem na czas, 
konkurs na najpiękniejszy układ 
choreografi czny różnych stylów 
tańca, taniec z balonami oraz ta-
niec na gazecie. Dla lubiących 

Linia. Bal kostiumowy dla najmłodszych

Dobra zabawa i konkursy
22 stycznia w Sali Gmin-

nego Domu Kultury w Lini 
odbył się noworoczny bal 

kostiumowy dla dzieci 
z terenu gminy. Dotarło 

około 50-cioro dzieciaków 
z opiekunami.

sportowe wyzwania zorganizo-
waliśmy rzuty woreczkami do 
celu gdzie najlepsi wśród przed-
szkolaków okazali się Jakub Le-
wiński i Kacper Baranowski, a 
wśród dzieci starszych: Justyna 
Narewska – opowiada Jan Tfo-

fi mowicz, p.o. dyrektora GDK 
w Linii, który na balu był jedno-
cześnie... wodzirejem zachęca-
jącym wszystkich do zabawy.
Wszystkie dzieciaki, i te, które 
zwyciężyły, a także pokonane 
otrzymały nagrody.

TOMASZ ALBECKI

Uśmiechnięte twarze są najlepszym dowodem na to, że zabawa się udała.
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Uroczystość odbyła się  w Wielkiej 
Sali Wety Ratusza Głównego Mia-
sta w Gdańsku. Dziesięcioosobo-
wa kapituła przyznała Nagrodę Na-
ukową w dziedzinie nauk humani-
stycznych prof. dr hab. Małgorza-
cie Książek-Czermińskiej za wybit-
ne osiągnięcia w teorii literatury, a 
zwłaszcza prace o czasie, o trzech 
modelach autobiografi i oraz o 
związkach literatury i sztuki. Prof. 
dr hab. Marcin Pliński otrzymał Na-
grodę Naukową w dziedzinie nauk 
ścisłych za rozwinięcie unikato-
wych badań nad zmianami ekolo-
gicznymi w Bałtyku, ze szczegól-
nym uwzględnieniem inwazji cy-
anobakterii.
Uroczystość odbyła się w dniu uro-
dzin wielkiego astronoma Jana He-
weliusza, 28 stycznia 2008 roku, w 
Wielkiej Sali Wety Ratusza Głów-
nego Miasta w Gdańsku Po uroczy-
stości odbył się paradny przemarsz 
pod pomnik astronoma. 
Nagroda Naukowa Miasta Gdańska 
im. Jana Heweliusza przyznawa-
na jest od 1987 r. reprezentantom 
gdańskiego środowiska naukowe-
go za wybitne osiągnięcia naukowe 
o charakterze poznawczym. Nagro-
da przyznawana jest w dwóch dzie-
dzinach: nauk ścisłych i przyrodni-
czych oraz nauk humanistycznych. 
Tegoroczna edycja nagrody jest 
dwudziestą w historii Miasta.
Prof. dr hab. Marcin Pliński ukoń-
czył studia biologiczne na Uni-
wersytecie Łódzkim. W 1970 roku 
uzyskał stopień naukowy doktora i 
wrócił do Trójmiasta, gdzie otrzy-
mał  propozycję pracy w tworzą-
cym się Uniwersytecie Gdańskim. 
Stopień naukowy doktora habilito-
wanego uzyskał w 1979 roku. W 
1981 roku został pierwszym demo-
kratycznie wybranym dziekanem 
Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi 
UG. Funkcję tę pełnił przez dwie 
kadencje.
Tytuł profesora uzyskał w 1989 
roku. W tym samym roku został po-
wołany przez Wydział Nauk Biolo-
gicznych PAN na stanowisko dy-
rektora-organizatora Centrum Bio-
logii Morza Polskiej Akademii 
Nauk w Gdyni. Funkcję tę pełnił do 
1993 roku.
W 1996 roku został wybrany na 
stanowisko rektora Uniwersytetu 
Gdańskiego; funkcję tę pełnił przez 
dwie kadencje. 
Prof. dr hab. Marcin Pliński jest jed-
nym z twórców gdańskiej oceano-
grafi i. Podjął i rozwinął unikatowe 
badania nad zmianami ekologiczny-
mi w Bałtyku, spowodowanymi na-
silającą się presją człowieka. Jako 
pierwszy zwrócił uwagę na rolę si-
nic w tych zmianach. Dla akwenów 
przybrzeżnych opracował w latach 

Nauka.Uroczystość wręczenia nagrody im. Jana heweliusza

Rektor wejherowskiej 
szkoły nagrodzony

Nagroda Naukowa Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza za rok 2007 została 
przyznana naukowcom z Uniwersytetu Gdańskiego. Prof. Małgorzata Książek-

Czermińska (Wydział Filologiczno-Historyczny UG) odebrała nagrodę w 
dziedzinie nauk humanistycznych, a prof. Marcin Pliński (Wydział Biologii, 

Geografi i i Oceanologii UG) w dziedzinie nauk ścisłych.
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siedemdziesiątych matematyczny 
model inwazji sinic. Dzięki temu 
znalazł się w gronie wybitnych spe-
cjalistów zajmujących się modelo-
waniem ekologicznym.
Szeroko podjęta współpraca między-
narodowa pozwoliła mu stworzyć 
w Uniwersytecie Gdańskim jedy-
ny w Polsce, i jeden z wiodących w 
Europie, ośrodków badań nad tok-
sycznymi sinicami. Dzięki wybit-
nym osiągnięciom naukowym kie-
rowany przez prof. Plińskiego Za-
kład Biologii i Ekologii Morza UG 
został włączony do sieci eksperc-
kich laboratoriów objętych dzia-
łalnością Konwencji Helsińskiej. 
Stworzone przez niego Laborato-
rium Sinicowe Uniwersytetu Gdań-
skiego współdziała ze służbami sa-
nitarnymi oraz władzami samorzą-
dowymi także spoza województwa 
pomorskiego. Prace badawcze prof. 
M. Plińskiego związane są przede 
wszystkim z szeroko pojętą biolo-
gią i ekologią morza. Dorobek na-
ukowy prof.  Plińskiego to 250 prac 
i referatów. Jest autorem i współau-
torstwo 111 artykułów naukowych, 
autor 2 i współautor 3 monografi i 
oraz autorem 5 podręczników, w 
tym jeden unikatowy składający się 
z 8 części klucz do oznaczania glo-
nów Zatoki Gdańskiej - podręcznik, 
z którego korzysta wie-
le laboratoriów obszaru base-
nu Morza Bałtyckiego. Wygłosił 
85 referatów na kongresach i semi-

nariach naukowych, w tym prawie 
50 na spotkaniach międzynarodo-
wych. Ma w swoim dorobku redak-
cje naukowe książek oraz prawie 30 
prac informujących o nowych kie-
runkach i metodach badawczych 
oraz recenzji podręczników. Cyto-
wany w publikacjach krajowych i 
zagranicznych. W ostatnim czasie 
podjął ze swoim zespołem badania 
nad toksycznością sinic w warun-
kach naturalnych i hodowlanych, 
poszukując przyczyn groźnych dla 
gospodarki morskiej, trujących za-
kwitów. Uczestniczył w pracach 
wielu stowarzyszeń, komitetów oraz 
rad naukowych, komisji, grup eks-
perckich i roboczych, w tym m.in.: 
Międzyrządowej Komisji Oceano-
grafi cznej UNESCO jako ekspert w 
zakresie glonów toksycznych. Był 
przewodniczącym Polskiego To-
warzystwa Nautologicznego. Aktu-
alnie  pełni funkcję przewodniczą-
cego Komitetu Badań Morza i Ko-
mitetu Ekologii Polskiej Akademii 
Nauk. Uzyskał 4 ministerialne na-
grody, został odznaczony Złotym 
Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem 
Kawalerskim. Pod jego kierunkiem 
oraz nadzorem powstało 100 prac 
magisterskich, kilka zostało wyróż-
nionych i nagrodzonych w konkur-
sach ogólnopolskich oraz regional-
nych, jest promotorem w 10 prze-
wodach doktorskich i opiekunem w 
8 pracach habilitacyjnych.

TOMASZ ALBECKI

Starosta wejherowski Józef Reszke (z lewej) gratuluje prof. Plińskiemu otrzymania nagrody.

Nagrody naukowe przyznano prof. dr hab. Małgorzacie Książek-Czermińskiej i prof. dr hab. 
Marcinowi Plińskiemu.

Na szczęście strażnicy miejscy po-
radzili sobie z tą niespodziewaną 
sytuacją. 
- Odłamane konary i gałęzie, tam 
gdzie zagrażały bezpieczeństwu 
ruchu drogowego, a nie były zbyt 
duże, usunęli doraźnie strażnicy 
miejscy. Niektóre wiaty przystan-
kowe zachowały się jak żagle, co 
widać na zdjęciu z ulicy Dąbrow-
skiego, więc do czasu przybycia 
pracowników Przedsiębiorstwa 
Usług Komunalnych zabezpiecza-
li je strażnicy – relacjonuje Roman 
Świrski, komendant Straży Miej-
skiej w Rumi. - W każdej  prze-

cież chwili cała wiata mogła „wy-
jechać” na jezdnię - dodaje.
W sobotę wieczorem przy uli-
cy Grunwaldzkiej (na wysokości 
marketu Auchan) wiatr wyłamał i 
pogiął ogromną reklamę, która za-
groziła bezpieczeństwu tego od-
cinka trasy krajowej nr 6. 
- Do akcji włączyła się Jednostka 
Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej 
Straży Pożarnej z Rumi. Strażacy 
wycięli reklamę i zabezpieczyli ją 
na poboczu. W tym czasie trzeba 
było ręcznie kierować ruchem na 
ulicy Grunwaldzkiej, czym zajęli 
się funkcjonariusze Straży Miej-
skiej w Rumi – opowiada Roman 
Świrski.

Jeden z nich polegałby na tym, 
żeby puścić linię MZK do... Luzi-
na, które podobnie jak Wejherowo 
należy do strefy bilety metropoli-
talnego.
Jestem pewien, że przyniosłoby to 
duże korzyści zarówno dal miesz-
kańców obu miast, jak i dla Zakła-
du Komunikacji, który zyskałby 
dodatkową, zapewne dobrze opła-
caną linię autobusową. Przecież do 
Luzina można się teraz dostać tyl-
ko pociągiem SKM, samochodem 
lub PKS-em. A możliwość podró-
ży autobusem MZK, który kur-
sowałby częściej niż inne środki 
transportu publicznego byłoby du-
żym udogodnieniem – przedstawia 
swój pomysł nasz Czytelnik.
O sprawę zapytaliśmy się Czesła-
wa Kordela, prezesa Miejskiego 
Zakładu Komunikacji Miejskiej 
w Wejherowie, który popiera taki 
pomysł.
Sprawa  „przedłużenia” komuni-
kacji miejskiej do centrum gminy 
Luzino to duże wyzwanie przede 
wszystkim dla mieszkańców zain-

teresowanych korzystaniem z ta-
kiej usługi komunikacji miejskiej. 
Dla realizacji tego postulatu pod-
powiedź  jest prosta: mieszkań-
cy muszą bardzo mocno domagać 
się takiego rozwiązania  od wła-
dzy samorządowej swojej gminy - 
to podstawa. 
MZK Wejherowo jest  przygoto-
wane do realizacji takiego zlece-
nia ale proszę pamiętać, że do roz-
poczęcia jeżdżenia autobusami 
miejskimi oprócz pieniędzy należy 
spełnić  wiele ustawowych przepi-
sów regulujących funkcjonowanie 
regularnych zbiorowych przewo-
zów pasażerskich. Niemniej jed-
nak jesteśmy przekonani, że jeśli 
ta prośba zostanie poparta przez 
dużą liczbę mieszkańców nie bę-
dzie problemu  – mówi Czesław 
Kordel, prezes MZK Wejherowo. 
Nie udało nam się skontaktować 
z władzami Luzina i zapytać się o 
ich opinię w tej sprawie. Niemniej 
jednak pytani przez nas mieszkań-
cy gminy bardzo pozytywnie od-
nieśli się do tej inicjatywy – To 
byłby najlepszy pomysł zrealizo-
wany od lat.                      

Około godziny 21.40 o pijanym 
kierowcy Straż Miejską powiado-
mił anonimowy mieszkaniec. Dy-
żurny Straży przekazał informację 
także policję. Funkcjonariuszom 
obu służb udało się namierzyć i 
zatrzymać kierowcę – relacjonu-

je Zenon Hinca, zastępca komen-
danta Straży Miejskiej w Wejhe-
rowie.
Kierowca trafi ł do policyjnej izby 
zatrzymań i przed oblicze sądu 24-
godzinnego, a jego pojazd na poli-
cyjny parking.                  (ALBI)

Rumia. Weekendowa wichura

Na szczęście bez 
strat w ludziach

Weekendowa wichura, która przetoczyła się przez cały 
kraj nie ominęła także Rumi. Nie tylko zrywała rumianom 

czapki i zabierała kapelusze, ale urwała kilka konarów 
drzew, uszkodziła wiaty przystanków autobusowych 

oraz naruszyła konstrukcję wielkiej reklamy 
na ulicy Grunwaldzkiej.

TOMASZ ALBECKI

Wejherowo. Mercedesem na podwójnym gazie

Zawiadomił ich anonim
Około 3 promili alkoholu w wydychanym powietrzu miał 
23-letni mieszkaniec Wejherowa który 24 stycznia jeździł 

dostawczym mercedesa po ulicach miasta. 

Powiat wejherowski. Czy będzie linia do Luzina?

Metropolia pełną gębą
Choć bilet metropolitalny nie cieszy się na razie dużą po-

pularnością, nie znaczy to, że mieszkańcy nie wykorzystują 
tego faktu do podpowiadania władzy nowych pomysłów.

TOMASZ ALBECKI
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W zawodach udział wzięło 10 ze-
społów: Murkan Przodkowo – 2 
zespoły, Polonia Gdańsk, Barsa 
Żukowo, KS Sulimin, Błękit-
ni Sobowidz, Cartusia Kartuzy, 
Iskra Gdynia oraz Gryf Wejhero-
wo - 2 zespoły. W turnieju rewe-
lacyjnie zaprezentowali się mło-
dzi piłkarze Gryfa I Wejherowo, 
którzy wygrali wszystkie mecze 
bez straty gola! 
Skład Gryf I 
Milewska Milena, Wojtczak Ma-
teusz, Czarnecki Radosław, Prałat 
Nataniel – 3 bramki, Szulc Jakub, 
Szur Przemysław – 1 bramka, 
Borski Maciej - król strzelców 6 
bramek, Ziętkowski Kacper - 1 

bramka, Leśniewski Adrian – 2 
bramki
Skład Gryfa II
Cackowski Maciej, Dampc Pa-
weł, Świtała Aleksander, Driwa 
Adrian, Roppel Adrian - 1 bram-
ka, Małolepszy Kacper – rocznik 
99, Lekner Robert, Bober Jacek, 
Miler Patryk – 1 bramka
Młodzi piłkarze Gryfa oraz trener 
drużyny Stefan Machaliński bar-
dzo dziękują rodzicom za spon-
sorowanie wyjazdu na turniej.         

(ALBI)

Puchar Mlecznego Startu to ogól-
nopolski turniej piłkarski dla dzie-
ci w wieku 11-12 lat (dziewczynki 
i chłopcy urodzeni w 1996 i 1997 
roku) i jednocześnie eliminacje do 
Danone Nations Cup. 
Rozgrywki będą się odbywać pod 
hasłem: „Puchar Mlecznego Star-
tu – tak zaczynają najlepsi!”.
Celem Pucharu Mlecznego Startu 
jest umożliwienie młodym spor-
towcom udziału w wielkim, krajo-
wym i międzynarodowym wyda-
rzeniu piłkarskim, popularyzują-
cym ideę fair play i jednocześnie 
propagującym zdrowy styl życia, 
którego nieodłącznym elementem 
jest aktywność fi zyczna. Właśnie 
zdrowy i aktywny tryb życia w po-
łączeniu z odpowiednim odżywia-
niem wpływa istotnie na prawidło-
wy rozwój dzieci - zarówno fi zycz-
ny, jak i psychiczny. 
Puchar Mlecznego Startu i Danone 
Nations Cup to przede wszystkim 
wspaniała, niezapomniana przygo-
da i zabawa, o której sam Zinedi-
ne Zidane mówi: „Wiele bym dał, 

by być teraz na miejscu tych dzie-
ciaków”.
Rozgrywki Pucharu Mlecznego 
Startu odbywać się będą na terenie 
całej Polski na kilku szczeblach – 
od regionalnych, poprzez fi nały 
wojewódzkie, półfi nały krajowe, 
aż po Turniej Finałowy. Zgłosze-
nia drużyn przyjmowane będą do 
25 lutego, a pierwsze mecze, jeśli 
tylko pozwoli na to aura, zostaną 
rozegrane już w marcu.
Turniej Finałowy Pucharu odbę-
dzie się 4 czerwca w Poznaniu na 
stadionie miejskim przy ul. Buł-
garskiej. Jego gościem honoro-
wym będzie sam Zinedine Zida-
ne, który osobiście wręczy na-
grody najlepszym zespołom. 
O tytuł najlepszej drużyny rywa-
lizować będą 32 ekipy wyłonione 
w półfi nałach krajowych. Zwycię-
ska drużyna reprezentować będzie 
Polskę na turnieju światowym Da-
none Nations Cup, który zostanie 
rozegrany 7 września w Paryżu. Fi-
nał w roku 2008 będzie okazją do 
walki o osiągnięcie przez polską 
drużynę jeszcze wyższej lokaty niż 
w latach ubiegłych, gdy drużyna z 

naszego kraju zajmowała miejsca 
w środku tabeli. Danone Nations 
Cup, którego częścią jest Puchar 
Mlecznego Startu, to największe 
na świecie rozgrywki piłkarskie 
dla dzieci. Od pierwszej edycji w 
roku 2000 w rozgrywkach wzięło 
udział ponad 10 milionów chłop-
ców i dziewczynek z 40 państw z 
pięciu kontynentów.
Zawodnicy reprezentowali blisko 
65 tys. klubów sportowych i ponad 
110 tysięcy szkół. Stałym partne-
rem Turnieju jest FIFA. 
Wielkim przyjacielem Danone Na-
tions Cup jest Zinedine Zidane, 
znakomity zawodnik i legenda fut-
bolu. Zidane odwiedzając kraje, 
w których toczy się rywalizacja, 
zawsze podkreśla niezwykłe emo-
cje i entuzjazm towarzyszący roz-
grywkom: „Na tej imprezie futbol 
jest okazją do świętowania. Dzie-
ciaki grają dla samej radości gry, 
a to jest czymś naprawdę bezcen-
nym” – mówi Zidane. 
Drużyny można zgłaszać do tur-
nieju przez stronę www.mleczny-
start.pl lub w biurze organizacyj-
nym Pucharu. 

Piłka nożna. Puchar Mlecznego Startu 

Zidane zaprasza do gry
Właśnie rozpoczęły się ofi cjalne zapisy do rozgrywek w ramach Pucharu Mlecznego 

Startu. Jest on częścią największej na świecie imprezy piłkarskiej dla dzieci – Danone 
Nations Cup (DNC), nazywanej także „Dziecięcym Pucharem Świata”. Ambasadorem 

imprezy jest jeden z najlepszych piłkarzy świata – Zinedine Zidane.

TOMASZ ALBECKI

Przebieg całego turnieju a szcze-
gólnie jego początek nie napawał 
optymizmem, ponieważ koszy-
karze Ósemki zafundowali sobie 
horror w meczu z Koroną Kra-
ków i po emocjonującej końcówce 
zwyciężyli 76:71. W następnych 
meczach było już zdecydowanie 
lepiej ponieważ nasi zawodni-
cy zwyciężali kolejno: Arkę Ryki 

99:74, Dziesiątkę Leszno 104:55, 
Piotrkovię Piotrków Tryb. 81:62, 
Prokom Sopot 97:64 – opowiada 
Kordian Zabrocki, trener UKS-u.
W ostatnim dniu turnieju okazało 
się że właśnie spotkanie z Proko-
mem decydowało o zwycięstwie 
w całym turnieju ponieważ wcze-
śniej żadna z drużyn nie doznała 
porażki. 

Koszykówka. UKS Ósemka wygrywa w Rykach

Prokom nie taki straszny
W ostatnim tygodniu ferii zespół koszykarzy UKS Ósemki 

wybrał się w ramach przygotowań do ćwierćfi nałów 
Mistrzostw Polski na Ogólnopolski Turniej Koszykówki 

o Puchar Burmistrza Ryk.

Mecz fi nałowy był bardzo trud-
ny, w pewnym momencie drugiej 
kwarty przegrywaliśmy już 10 
pkt. Po kłótni z sędziami otrzyma-
łem przewinienie techniczne ale 
to chyba był początek końca Pro-
komu, bo podziałało to na zespół 
jak płachta na byka. W trzeciej i 
czwartej kwarcie zmietliśmy Pro-
kom z parkietu wygrywając drugą 
połowę +38 pkt. Cieszę się bar-
dzo z takiego przebiegu meczu i 
całego turnieju. Mam nadzieję że 
przełoży się to na występy ligowe, 
już niedługo ważne mecze w lidze 
juniorów i wyjazd na ćwierćfi nały 
Mistrzostw Polski Juniorów Star-
szych do Krakowa(12-14 lutego – 
przyp. Red.).                    (ALBI)

Piłka nożna. Kolejny sukces rocznika 96

Przodkowo Cup 2008 Dla Gryfa
Gminny Klub Sportowy Murkan Przodkowo zorganizował 

Halowy Turniej Piłki Nożnej dla rocznika 1996 
„PRZODKOWO CUP 2008”.

Gryf I – Murkan I 3:0                                    
Gryf II – Murkan II 0:0 rzuty karne 0:1

Wyjaśnijmy, że status OPP może 
uzyskać organizacja pozarządo-
wa (z wyjątkiem partii politycz-
nych, związków zawodowych, 
organizacji pracodawców oraz 
samorządów zawodowych), pro-
wadząca działalność w obszarach 
tzw. pożytku publicznego, które 
zostały określone ustawą o dzia-
łalności pożytku publicznego i 
wolontariacie. Ponadto organi-
zacja musi spełniać dodatkowe 
kryteria dotyczące m.in. jawno-
ści działania, kontroli w organi-
zacji.- Posiadanie przez organi-
zację statusu organizacji pożytku 
publicznego nakłada na nią obo-
wiązki sprawozdawczości, aby 
wszyscy zainteresowani mogli 

uzyskać informacje, na co wyda-
ne zostały pieniądze przekazywa-
ne przez darczyńców. Status ten 
umożliwia przekazanie na rzecz 
organizacji pożytku publicznego 
1% podatku dochodowego przez 
osoby fi zyczne i do tego gorąco 
zachęcamy wszystkich, którzy 
sympatyzują z wejherowską dru-
żyną. Na pewno wszystkie wpła-
ty zostaną wykorzystane dla do-
bra klubu, a przez to dla promo-
cji miasta – wyjaśnia Rafał Szlas, 
prezes Gryfa Orlex Wejherowo.
Każdy, kto sympatyzuje z wejhe-
rowską drużyną może  swój 1% 
podatku przeznaczyć na Klub. 
Wystarczy wpisać w PIT w od-
powiednią rubrykę Wejherowski 
Klub Sportowy Gryf i nr KRS 
0000275298.

Piłka nożna. Gryf Orlex Wejherowo został Organizacją 
Pożytku Publicznego

Wspierajmy gryfi tów 
To, co dotychczas było tylko w planach zarządu Gryfa 

Orlex Wejherowo, w ubiegłym tygodniu stało się faktem. – 
Jesteśmy teraz Organizacją Pożytku Publicznego – mówi 

Rafał Szlas, prezes wejherowskiej drużyny.

TOMASZ ALBECKI
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 FRANCISZEK SYCHOWSKI

Wcześniej komentarze teologicz-
no-naukowe wygłosili ojciec dr 
Adam Ryszard Sikora oraz prof. 
Bogdan Walczak, zaś muzyczną 
oprawę spotkaniu zapewnili zna-
ni na Kaszubach soliści: Alek-
sandra Kucharska-Szefl er, Jerzy 
Michno, Krystyna Przybylińska-
Żgaj – skrzypce oraz Witosława 
Frankowska – organy. Cykl Ver-
ba Sacra, którego inicjatorem, 
reżyserem i kierownikiem arty-
stycznym jest Przemysław Ba-
siński z poznańskiego Uniwersy-
tetu A. Mickiewicza, proponuje  
Słowo Boże z uwzględnieniem 
odmian regionalnych. Łączenie 
tradycji ze współczesnością to 
podstawa realizacji Verba Sacra. 
Projekt jest przedstawiany jako 
seria publicznych prezentacji 
Słowa Bożego w wykonaniu naj-
wybitniejszych aktorów. Prezen-
tacje poprzedzone są pracami: 
fi lologicznymi, biblistycznymi, 
historycznymi, przekładowymi i 
artystycznymi. Aktorów wspie-

rają wybitni konsultanci teolo-
giczni, literaturoznawcy i histo-
rycy. W piątej edycji Verba Sa-
cra, powiedział Bogdan Walczak, 
przemówił do nas św. Jan Apo-
stoł, Ewangelista w tłumaczeniu 
z „biblijnych języków oryginal-
nych” na Kaszubski ojca Ada-
ma Sikory. I jak przed wiekami, 
jak przez całe tysiąclecia chrze-
ścijaństwa w Polsce i na Kaszu-
bach Słowo Boże czyni cuda, o 
czym świadczą tłumy uczestni-
czące w dzisiejszym spotkaniu. 
W nerwowym pośpiechu i zgieł-
ku naszych czasów, w  natłoku 
często pseudokulturalnych ofert, 
jakie nas zewsząd atakują, Verba 
Sacra jaśnieją blaskiem rzetelne-
go przedsięwzięcia kulturowego 
połączonego z głębokim przeży-
ciem religijnym. Patronat hono-
rowy nad Modlitwą Katedr Pol-
skich w Wejherowie objęło m.in. 
Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, Minister-
stwo Edukacji Narodowej, Zwią-
zek Artystów Scen Polskich, ks. 
Abp Tadeusz Gocłowski i rektor 

Kultura. Modlitwy katedr polskich w wejherowie

Verba sacra - słowo boże
Ponownie lektorką Biblii Kaszubskiej była znana 

aktorka Danuta Stenka, która jak zwykle z wielkim 
pietyzmem w „rodnej mowie” odczytała fragmenty 

„Ewangelii wg św. Jana”. 

Uniwersytetu im. A. Mickiewi-
cza w Poznaniu prof. Stanisław 
Lorenc. W pracach Komitetu 
Organizacyjnego Uczestniczył 
m.in. Zastępca Prezydenta Mia-
sta Wejherowa – Bogdan Tokło-
wicz, ks. Prałat Tadeusz Reszka 
– dziekan dekanatu wejherow-
skiego i Gwardian klasztoru oj-
ców franciszkanów  w Wejhe-
rowie ojciec Tyberiusz Nitkie-
wicz. Nad całością organizacyj-
ną czuwali pracownicy Urzędu 
Miejskiego, WCK i Uniwersyte-
tu im. A. Mickiewicza w Pozna-
niu. Modlitwy Katedr Polskich 
zgromadziły w wejherowskiej 
Kolegiacie tłumy wiernych, 
którzy ze wzruszeniem, owa-
cją i bukietami kwiatów dzię-
kowali artystom i organizato-
rom. Verba Sacra, to niezwykłe 
wydarzenie które łączy nie tyl-
ko środowiska najważniejszych 
nurtów kultury duchowej czło-
wieka – wiary, nauki i sztuki, 
ale również przedstawicieli ży-
cia politycznego, społecznego i 
gospodarczego, przekonanych o 
potrzebie afi rmacji i przywróce-
nia do życia publicznego kultu-
ry i sztuki słowa. Ojciec Adam 
Sikora specjalnie dla czytelni-
ków „ Expressu Powiatu Wej-

herowskiego” z podziękowaniem 
za wszelką życzliwość z życze-
niami pokoju i dobra, napisał: 
„Niech wschodzące słońce za-

stanie Was przy czytaniu Biblii, a 
wieczorem niech Wasze umęczo-
ne głowy zasypiają na świętych 
stronicach”.      

D. Stenka i o. A. Sikora po programie dzielili się wrażeniami w języku kaszubskim.
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A.G. - Pamiętam twoje występy 
przed kilkoma laty na deskach 
domów kultury w Rumi, dzisiaj 
śpiewasz na  scenach operowych 
Rzymu, Neapolu, Livorno, Me-
diolanu i innych. Czy po latach 
Polska ma kolejnego - po Adzie 
Sari i Bognie Sokorskiej – słowi-
ka, tym razem znad Zagórskiej 
Strugi?

- A.N. - W Polsce po ukończe-
niu studiów na Wydziale Wokal-
no-Aktorskim praktycznie nie ma 
etatów w operach dla świeżo upie-
czonych absolwentów. Dlatego po 
ukończeniu Akademii Muzycznej 
w Gdańsku postawiłam na dal-
sze kształcenie swojego warszta-
tu i wyjechałam studiować woka-
listykę w Rzymie. Nie ukrywam, 
że cenię włoską szkołę belcanta, a 
biegła znajomość języka włoskie-
go przesądziła o moim wyborze. 
Dzięki studiom w międzynaro-
dowym środowisku miałam moż-
liwość śpiewania w wielu miej-
scach Włoch – to duże wyróżnie-
nie dla cudzoziemca, niemniej jest 
to dopiero kolejny krok na drodze 
do normalnej pracy na scenach te-
atrów, o której każdy śpiewak ma-
rzy. Może Cię rozczaruję, ale sło-
wikiem nie jestem – mój głos to 
bardzo ciemny, dramatyczny so-
pran. Tego typu głosy – cięższe - 
nie są tak popularne jak soprany 
koloraturowe, na które zawsze jest 
największe zapotrzebowanie. Nie 
żałuję, że Królową Nocy nigdy nie 
będę, za to mogę śpiewać ukocha-
ną przeze mnie Halkę czy Santuz-
zę. Miło mi, że porównałeś mnie 
do znakomitych śpiewaczek, ale ja 
praktycznie dopiero przed chwi-
lą ukończyłam studia i dotychcza-
sowe doświadczenia artystyczne 
traktuję jako preludium do satys-
fakcjonującej pracy artystycznej. 

A.G. - Czego najbardziej potrze-
ba do zrobienia tak szybkiej ka-
riery? Talentu? Ciężkiej pracy? 
A może szczęścia?

- A.N. - Powtarzam: ciągle jestem 

na początku drogi artystycznej. Je-
śli zapytasz mnie za 30 lat czy zro-
biłam karierę, to może będę umiała 
Ci odpowiedzieć. Jeśli będę miała 
pracę w tym zawodzie, entuzjazm, 
godne zarobki, będę czuła się speł-
niona i potrzebna, jeśli zasłużę na 
szacunek i uznanie publiczności – 
wtedy, być może, nazwę to karie-
rą. A dzisiaj? To zwykłe początki 
w tym zawodzie: przecież miej-
scem pracy śpiewaków są właśnie 
teatry, więc sam fakt występowa-
nia na ich deskach nie jest czymś 
nadzwyczajnym. Nie wiem, jaka 
jest recepta na sukces. Wydaje mi 
się, że oprócz mozolnej pracy i 
studiów potrzeba przede wszyst-
kim zdrowia, wytrwałości oraz 
szczęśliwych zbiegów okoliczno-
ści. Układanie sobie życia arty-
stycznego trwa długo, dlatego bar-
dzo ważne jest wsparcie najbliż-
szych. Mnie najbliżsi nigdy nie za-
wiedli, a Mama jest moją najwięk-
szą fanką.

- A.G. - Pamiętasz swój pierw-
szy zagraniczny występ? Gdzie 
się odbył? Czy towarzyszyła Ci 
duża trema? Co pomogło ci ją 
pokonać?

- A.N. - Każdy występ jest na swój 
sposób pierwszy, bo zawsze towa-
rzyszy mu obawa – głównie o to, 
czy głos będzie dobrze brzmiał, 
czy współpraca z innymi muzyka-
mi przebiegnie bez niespodzianek, 
czy na scenie nie będzie zbyt zim-
no, czy publiczność będzie przy-
chylna. Tego rodzaju tremy nie da 
się uniknąć, jest ona wpisana w za-
wód. Co ją pomaga pokonać? Na 
pewno wyczuwalna życzliwość 
publiczności. Do dziś pamiętam 
naręcza kwiatów od niemieckiej 
publiczności, otrzymane po jed-
nym z pierwszych występów w 
Niemczech.

A.G. -  Jaki z występów w swej 
dotychczasowej karierze uwa-
żasz za najważniejszy?

Słowik znad Zagórskiej Strugi

Z Agnieszką Nowak z Rumi – śpiewaczką 
operowa, rozmawia Andrzej Gojke

Personalia
Agnieszka Nowak 
Z wyróżnieniem ukończyła Conservatorio di Musica „Santa Cecilia” 
w Rzymie (2007), Wydział Wokalno-Aktorski Akademii Muzycznej w 
Gdańsku (2003) oraz Wydział Prawa Uniwersytetu Gdańskiego (2002). 
W okresie studiów była stypendystką Ministra Kultury, Conservatorio di 
Musica „Santa Cecilia”, Marszałka Województwa Pomorskiego, Staro-
sty Powiatu Wejherowskiego oraz Burmistrz Miasta Rumi. 
Uczestniczyła w wokalnych kursach mistrzowskich: Katii Ricciarelli, 
Salvatore Fisichella, Anny di Stasio, Bruny Baglioni i Mati Palma. 
Działalność artystyczna obejmuje repertuar operowy i kameralny. Śpie-
waczka występowała na scenach teatrów w Polsce i zagranicą, m.in. we 
Włoszech (w Rzymie, Neapolu, Livorno, Mediolanie, na Sycylii) oraz na 
Malcie. Zagranicą aktywnie promuje muzykę polskich kompozytorów, 
była wykonawczynią monografi cznych koncertów poświęconych m.in. 
I.J. Paderewskiemu i K. Szymanowskiemu.

W dorobku operowym ma główne partie kobiece w operach G. Puccinie-
go („Le Villi” „La Boheme”, „Suor Angelica”, „Gianni Schicchi”), Ch. 
von Glucka („Orfeusz i Eurydyka”), P. Mascagniego („Cavalleria Rusti-
cana”) oraz E. Wolfa-Ferrariego („I Quatro Rusteghi”). 
Od 2005 roku Agnieszka Nowak jest korespondentką z Rzymu tygodni-
ka „Angora”. Wcześniej współpracowała m.in. z miesięcznikiem po-
święconym muzyce klasycznej „Muzyka21”, dla którego przeprowadza-
ła wywiady z włoskimi muzykami światowej sławy (m.in. z Cecilią Bar-
toli, Fabio Biondi), napisała wieloodcinkowy cykl o życiu i twórczości 
Giacomo Pucciniego oraz recenzje z Teatro dell”Opera w Rzymie, przy 
którym jest akredytowana od 2004 roku. Jako krytyk muzyczny została 
zaproszona m.in. na 51. Festival Puccini w Torre del Lago oraz 62. Set-
timana Senese.
Agnieszka Nowak od 2003 roku jest członkinią włoskiego Centrum Ba-
dań nad Życiem i Twórczością Giacomo Pucciniego, a w 2007 roku 
została przyjęta do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Oddział w 
Gdańsku. 

- A.N.- - Najważniejszym i naj-
trudniejszym występem był mój 
recital dyplomowy w rzymskim 
Konserwatorium. Bardzo surowa 
komisja, złożona ze śpiewaków z 
Włoch i Stanów Zjednoczonych 
oraz, wśród publiczności, koledzy 
z branży śpiewaczej – to zobowią-
zuje i onieśmiela. Po tym recitalu 
przewodnicząca Komisji powie-
działa mi, że dysponuję głosem 
wprost stworzonym do ról w ope-
rach Verdiego i Pucciniego – i to 
był dla mnie, dziewczyny z Polski,  
największy komplement.

A.G. - Ale śpiew to nie jedyna 
twoja pasja. Doskonale radzisz 
sobie jako dziennikarka, przed 
kilkoma dniami zostałaś przyję-
ta do Stowarzyszenia Dziennika-
rzy Polskich. Skąd te zaintereso-
wania?

 A.N. - Skłamałabym, gdybym nie 
powiedziała, że śpiew to moja naj-
większa pasja, coś, co przynosi 
mi największą radość - ale kiedy 
przyjechałam do Rzymu, to dzien-
nikarstwo stało się sposobem na 
utrzymanie, który nie kolidował z 
dziennymi studiami muzycznymi. 

A.G. Czy możesz się podzielić z 
Czytelnikami Expresu plana-
mi na najbliższą przyszłość. Czy 
wiele kilometrów trzeba przeje-
chać by posłuchać Śłowika znad 
Zagórskiej Strugi? A może pla-
nujesz występy na polskich sce-
nach?

- A.N. - W najbliższym czasie cze-
kają mnie przesłuchania w Polsce, 
są one nieodłączną częścią życia 
artysty operowego. Chociaż studio-
wałam w Rzymie, jestem Polką i 
chciałabym śpiewać w Polsce. Ko-
cham swój kraj i moim marzeniem 
jest mieć osobisty udział w kształ-

towaniu jego kultury. Zwłaszcza,
że mam dług wobec osób i instytu-
cji, które wspierały moje studia we
Włoszech. Jeśli pozwolisz, chcia-
łabym im podziękować. A więc:
dziękuję mojej kochanej Pani Pro-
fesor Bożenie Porzyńskiej, Mini-
strowi Kultury Panu K. Ujazdow-
skiemu, Panu Posłowi J. Sellino-
wi, Marszałkowi Województwa
Pomorskiego, Staroście Powiatu
Wejherowskiego, Pani Burmistrz
Miasta Rumi. Sporo się nauczy-
łam, mam w sobie mnóstwo ener-
gii i dzisiaj mogę swojemu krajowi
wiele zaoferować.

Dziękuję za rozmowę.

Rumia. Śpiewaczka operowa

Conservatorio S.Cecilia - z przyjaciolmi, wloskim sopranem Rosamaria
Cirillo i koreanskim barytonem Kwon Woo Yong.
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NIERUCHOMOŚCI
- Szukam pomieszczenia do wynajęcia na 
biuro ok 30 m2 na terenie Wejherowa. Tel. 
601 418 030
- Sprzedam mieszkanie, Rumia - centrum, 
38 m2, 2 pokoje, trzecie piętro, budynek 
ocieplony i monitorowany, winda, księga 
wieczysta. Tel. 0504 619 090.
- Wynajmę lokal 30 m2 na zakład fryzjer-
ski, tel. 058 672 45 21
- Wynajmę lokal 53 m2 na biuro i gabinet-
tel. 058 672 45 21
- Wynajmę działkę o pow. 800m2 w 
Luzinie, przy dworcu PKP, niezagospodaro-
wana, na min. 10 lat.
- Sprzedam garaż blaszak, nowy w zabu-
dowie szeregowej garaży, przy 
ul. Zachodniej (Wejherowo)
- Dom z Bala 100 m2  Działka 800 m2 

- Kębłowo. Tel. 506 077 985, 501 555 819
TOWARZYSKIE
- Miła, zadbana, pracowita, 44-latka, 
wzrost średni, szczupła, bez nałogów, ce-

niąca szczerość i uczciwość, pozna miłego, 
szczerego pana w wieku 44-50, z własnym 
M i najlepiej zmotoryzowanego i z okolicy 
Trójmiasta. Tel. 698 856 610.
MOTORYZACJA
- Sprzedam Suzuki Swift 1,3, 1997 r., 
sedan czerwony, 1 właściciel, komplet kół 
zimowych 66 000 km, 6 000 zł
INNE
- Sprzedam suknię ślubną na szczupłą 
i niską osobę. Tel. 500 716 964, 058 778 
16 19
- Profesjonalne wykonywanie stron 
WWW.  Indywidualne podejście i konsulta-
cja. Tel. 517 400 711.
- Sprzedam piec olejowy „wolf” pełen 
automat, palnik typu  „giersz” + 2 zbiorniki 
plastikowe 1500l. Tel. : 0-604-672-760
- Sprzedam rożek do chrztu, biały-atła-
sowy, ładnie zrobiony, nowy w cenie 35 zł. 
058 678 04 17

Polacy wiele razy udowodnili, że 
w obliczu wielkiej tragedii potra-
fi ą zachować się z wyczuciem i 
godnością. Następnego dnia na 
miejsce katastrofy przyjechał pre-
mier Tusk, Minister Obrony Na-
rodowej, szefostwo Sztabu Gene-
ralnego, przedstawiciele Kancela-
rii Prezydenta, a w kolejnym dniu 
Prezydent RP. Ogłoszono żałobę 
narodową, a w katedrze polowej 
w Warszawie oraz w wielu innych 
kościołach odprawiono msze ża-
łobne. Padły też ważne słowa o 
solidarności z rodzinami ofi ar ka-
tastrofy oraz deklaracje pomo-
cy ze strony państwa. Czyli było 
tak, jak w takich sytuacjach być 
powinno. Było, gdyby nie jedno 
małe „ale”.
Nie tylko ja to zauważyłem. Tak-
że kilku dziennikarzy zwróciło 
uwagę na to, że ta tragedia, zosta-
ła przez polityków wykorzystana 
do ich „nachalnej autopromocji”. 
Na przykład redaktora Cezarego 

Michalskiego z „Dziennika” draż-
niła – i słusznie – licytacja poli-
tyków z otoczenia pana premie-
ra i pana prezydenta, który z ich 
szefów był pierwszy na miejscu 
tragedii, który miał bardziej zbo-
lałą minę, gdy składał kondolen-
cje, który zaoferował wyższą po-
moc rodzinom ofi ar itd. itd. Moż-
na powiedzieć samo życie. Red. 
Michalski ma absolutną rację, gdy 
pisze – „Katastrofa samolotu pod 
Mirosławcem to nie tragedia po-
lityków i mediów. To tragedia pi-
lotów i ich najbliższych. Spróbuj-
my to uszanować”. Do tego miej-
sca w pełni się z nim zgadzam. 
Mam natomiast inne niż on zda-
nie na temat przełożenia, z tego 
powodu, debaty sejmowej nad 
reformą w służbie zdrowia. Panu 
redaktorowi decyzja Marszał-
ka Bronisława Komorowskiego, 
nota bene zaakceptowana jedno-
głośnie przez całe Prezydium Sej-
mu, a więc także przez wicemar-

szałków z klubów opozycyjnych, 
bardzo się nie podobała. Wpisuje 
ją w PR-owską rywalizację i au-
topromocję polityków. Ja bronię 
decyzji pana marszałka. Od kil-
ku dni opozycja szykowała się do 
tej debaty. Wiadomo było, że na-
stąpi bardzo ostry atak jej posłów 
na minister Kopacz. To ich „wil-
cze” prawo. Posłowie Platformy 
Obywatelskiej też tak robili, gdy 
byli w opozycji. Tylko czy bijaty-
ka sejmowa licowałyby z powagą 
tragedii pod Mirosławcem? Znam 
polemiczny zapał posłów PiS i 
LiD. Posłowie PO też do łagod-
nych baranków nie należą. Mogą 
sobie Państwo wyobrazić, jakby 
to wyglądało. Czy w dniach ża-
łoby narodowej chcielibyście być 
świadkami takiego widowiska?

Jerzy Budnik
Poseł na Sejm RP

Archiwalne felietony 
posła można przeczytać 

na stronie www.budnik.pl

Śmierć lotników a polityka
To była porażająca i smutna wiadomość. W środę, 23 

stycznia, w godzinach wieczornych, stacje telewizyjne i 
agencje prasowe doniosły, że w katastrofi e wojskowego 

samolotu transportowego CASA pod Mirosławcem na 
Pomorzu Zachodnim zginęło dwudziestu polskich lotni-
ków. Była to największa katastrofa w powojennej historii 
polskiego lotnictwa wojskowego. Jej przyczyny poznamy 

dopiero za kilka miesięcy, bo tyle potrwa analiza zapisów z 
tzw. „czarnej skrzynki” przez specjalną komisję, powołaną 

następnego dnia, przez Ministra Obrony 
Narodowej Bogdana Klicha.

Wójt Gminy Luzino
na podstawie art.4, 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wo-
lontariacie (Dz.U. Nr 96 poz.873 z póź.zm.) oraz Uchwały Nr XIII/107/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 06 
grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Luzino z organizacjami pozarządo-
wymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu 
terytorialnego na 2008 rok”

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Luzino
w zakresie upowszechniania kultury fi zycznej i sportu w 2008 roku

„SPORT W GMINIE LUZINO 2008”
Przedmiotem konkursu jest przyznanie dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym 
działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, 
prowadzącym działalność w zakresie upowszechniania kultury fi zycznej i sportu.
Łączna kwota na realizację zadań wynosi 75.000zł.
Zadaniami publicznymi z zakresu upowszechniania kultury fi zycznej i sportu w Gminie Luzino są:
Zadanie Nr 1 – Prowadzenie piłkarskiej drużyny seniorskiej, udział we współzawodnictwie ligowych drużyn 
piłki nożnej oraz organizacja rozgrywek piłkarskich. Na realizację zadania przeznaczono kwotę 11.500zł.
Zadanie Nr 2 – Prowadzenie i utrzymanie systematycznych szkoleń szkółki piłki nożnej dla dzieci i młodzieży, 
współzawodnictwo w rozgrywkach ligowych, organizacja rozgrywek piłkarskich. Na realizację zadania  prze-
znaczono kwotę 12.000zł.
Zadanie Nr 3 – Prowadzenie różnorodnych form szkoleniowych młodzieżowej sekcji Lekkoatletycznej oraz 
współzawodnictwo w tej dyscyplinie. Na realizację zadania przeznaczono kwotę 13.000zł.
Zadanie Nr 4 – Współzawodnictwo lekkoatletyczne wśród seniorów, weteranów. Na realizację zadania prze-
znaczono kwotę 5.000zł, w tym 3.000zł na biegi długodystansowe oraz 2.000zł na pozostałe konkurencje.
Zadanie Nr 5 – Prowadzenie i utrzymanie młodzieżowej sekcji siatkówki oraz organizacja współzawodnictwa 
sportowego. Na realizację zadania przeznaczono kwotę 8.000zł. 
Zadanie Nr 6 – Organizacja treningów i rozgrywek piłki siatkowej dla seniorów. Na realizację zadania prze-
znaczono kwotę 1.500zł.
Zadanie Nr 7 – Prowadzenie różnorodnych form szkoleniowych dla młodzieży w Biegach Na Orientację oraz 
organizacja współzawodnictwa w tej dyscyplinie. Na realizację zadania przeznaczono kwotę 13.000zł.
Zadanie Nr 8 – Organizacja imprez sportowych o charakterze masowym. Na realizację zadania przeznaczono 
kwotę 11.000zł, z przeznaczeniem na następujące imprezy sportowe:
Biegi Pamięci Jurka Tarnowskiego   – 1.500zł,
Biegi Po Zdrowie (8 edycji)    –  4.500zł,
Mistrzostwa Gminy w LA     – 1.500zł,
Puchar Luzina w BnO (4 edycje)  – 2.000zł,
Mistrzostwa Gminy: tenis stołowy, szachy, 
warcaby, piłka siatkowa    – 1.500zł. 
Termin realizacji zadań ustala się na okres od 06 marca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
Podmiot wnioskujący może ubiegać się o przyznanie środków publicznych na realizację jednego lub więcej 
zadań publicznych, o których mowa w pkt 3 . Na każde zadanie powinien złożyć osobną i kompletną ofertę, 
zgodną ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z 
dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o 
wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U.Nr 264 poz.2207).
Zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań oraz szczegółowy tryb i kryteria przyznawania dotacji 
zostały określone w specyfi kacji konkursowej, którą można pobrać w Urzędzie  Gminy w Luzinie przy ul.Of.
Stutthofu 11 (Kancelaria – pok. nr 1) wraz ze wzorem: oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania, 
bądź też ze strony internetowej Gminy Luzino: www.luzino.pl lub www.bip.luzino.pl .
Oferty wraz z kompletem wymaganych dokumentów i załączników należy składać w Urzędzie Gminy w 
Luzinie przy ul.Of.Stutthofu 11 (Kancelaria pok. nr 1), w zaklejonych kopertach z dopiskiem  „SPORT 
W GMINIE LUZINO 2008 – ZADANIE NR ……….” do dnia 03 marca 2008 roku do godziny 15.00.
Oferty zostaną rozpatrzone do dnia 05 marca 2008 roku, przez Komisję Oceniającą powołaną zarządzeniem 
Wójta Gminy Luzino.
Przy rozpatrywaniu ofert  będą brane pod uwagę następujące kryteria:
ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot,
ocena oferty,
budżet zadania,
efekty realizacji zadania.
W roku 2007 w Gminie  Luzino nie zostały przekazane środki fi nansowe na realizację zadań publicznych w 
zakresie upowszechniania kultury fi zycznej i sportu.

                                                                                                                                                     Wójt Gminy
                                                                                                                                               (-) Jarosław Wejer
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REKLAMA

PRZYGOTOWANIE
do

MATURY
tel. 0 503 781 949tel. 0 503 781 949

KOREPETYCJE
Język polski

WSZYSTKIE POZIOMY

***
* Na oświadczenie do 10.000 zł

* Zatrudnienie 3 m-ce
* 18 lat bez górnej granicy wieku

* Akceptujemy renty socjalne 
ZUS

* Emeryci, renciści tylko odcinek
* Dochód 550 zł netto

(m.in. dochód dla 2 osób 750 zł)
* Oprocentowanie od 9,9%
* Dział gosp. i rolnicy bez
jakichkolwiek zaświadczeń 
o dochodach i niezaleganiu

KREDYTY NA SPŁATĘ
INNYCH KREDYTÓW

WEJHEROWO
ul. Judyckiego 2b

tel. 058 672 75 26

K R E D Y T Y

J. Rewińska, B. Rewińska-Monkos, T. Rewiński
B I U R O  R A C H U N K O W E

ZEFIR
 Pełen zakres usług księgowych:
 - ryczałty
 - KPiR
 - księgi handlowe
 - kadry
 - ZUS-y
 - rozliczenia VAT

84-200 Wejherowo
ul. Borowiacka 1
tel./fax. 572 64 66
NIP: 587-00-12-811
REGON: 190340910

Kwiaciarnia 

AzaliaAzalia 
ul. Sobieskiego 271, Wejherowo 

tel. 504-86-34-87
 Od 11.01.2008 r. 

-Zaprasza-
Zamówienie wiązanek na telefon, 

dowóz - gratis. 
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W zawodach wzięli udział zawod-
nicy reprezentujących kilkanaście 
krajów z całej Europy. Obecne 
były także najlepsze kluby w Eu-
ropie: Best Fighter Team z Włoch, 
Kiraly Team z Węgier. 
W skład reprezentacji Polski zo-
stał powołany Rafał Karcz, tre-
ner klubu Fight Zone z Wejhero-
wa. Wywalczył on 2 srebrne me-
dale w kategorii do 57 kg semi i 
light contact.  W regulaminie light 
contact w fi nale uległ na punkty 
reprezentantowi Holandii, który 
okazał się również niepokonany 
w kat. 63 kg. Po tej walce Rafał 
Karcz został zaproszony na turniej 
do Holandii, który odbędzie się w 
maju tego roku.
Zdecydowanie bardziej cieszy Ra-
fała wynik w formule semi con-
tact. Włosi należą do czołówki 
światowej w tej kategorii. Mimo 
to Rafałowi udało się pokonać 
dwóch Włochów (9:5, 11:1), na-
tomiast w półfi nale Karcz pokonał 

Kickboxing. Międzynarodowy Turniej Mareno di Piawe

Walczyli o złote rękawice
26 i 27 stycznia  w miejscowości Mareno di Piawe we Włoszech odbył się 

w międzynarodowej obsadzie turniej kickboxingu o „Złote Rękawice”. 
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Reprezentanta Grecji stosunkiem 
punktów 11:9. 
Ku uciesze całej naszej reprezen-
tacji, fi nał kategorii 57 kg był wy-
łącznie polską sprawą. 
Zmierzyli się w nim 30 letni Piotr 
Bąkowski – vicemistrz Świata 
oraz vicemistrz Europy oraz 21-
letni Rafał Karcz. Wynik walki: 
9:12 dla Piotra, co świadczy o tym, 
że walka była bardzo wyrównana, 
a poziom obu zawodników należy 

ocenić jako klasa światowa.Oka-
zją do następnego pojedynku po-
między Piotrem Bąkowskim a Ra-
fałem Karcz będzie być może liga 
polska w semi contakcie, na którą 
wejherowscy zawodnicy wybiera-
ją się 24 lutego do Tarczyna.
Nasza reprezentacja wywalczyła 
łącznie 17 medali, co jest bardzo 
dobrym wynikiem, który pozwa-
la optymistycznie patrzeć w przy-
szłość.

TOMASZ ALBECKI

- Po rozdaniu 80 partii najlep-
szymi okazali się:I miejsce - Ja-
dwiga Ptach Pobłocie, II miejsce 
Piotr Puzdrowski – Linia i rów-
norzędnie III miejsce zajęli: Bar-
tłomiej ptach z Pobłocia i Brunon 
Kierznikiewicz z Lini. Zespoło-
wo wygrał zespół z Lini. Puchary 
najlepszym zawodnikom turnieju 
wręczył Przewodniczący Rady 
Gminy Stanisław Bigus. Dwa 
puchary za zwycięswo w turnieju 
i puchar dla najlepszej zawod-

niczki przypadły pani Jadwidze 
– relacjonuje Jan Trofi mowicz, 
dyrektor GDK w Linii.
Po dwóch turniejach na I miejscu 
indywidualnie prowadzi Brunon 
Kierznikiewicz, przed Jadwigą 
Ptach i Zbigniewem Ruszkow-
skim. W dwóch turniejach skla-
syfi kowano 10 drużyn i w sumie 
50 zawodników z terenu gmin 
Linia i Szemud. 
Następne zawody odbędą się 1 
lutego w Sali GDK w Lini począ-
tek o 18. Serdecznie zapraszamy 
do udziału.

Do turnieju zgłosiło się 6 zespo-
łów, które zagrały systemem każdy 
z każdym. Na wszystkie drużyny 
czekały nagrody w postaci dyplo-

mów i  piłek, a 3 pierwsze drużyny 
zdobyły okolicznościowe pucharki 
– p.o. Dyrektora GDK, Wójta i Za-
stępcy Wójta Gminy.

Baśka. II Turniej Grand Prix

Brunon Kierznikiewicz na czele
W Pobłociu odbył się organizowany Przez Gminny Dom 
Kultury w Lini II Turniej Grand Prix Gminnej Ligi „Baśki” 

Do turnieju przystąpiło 44 uczestników. 

TOMASZ ALBECKI

Wyniki VIII serii:

+Kaszuby- Dwór 1:3 0:2) (Marcin Sulkowski - Adam Stuba, Marcin Formela, 
Marcin Mariański)
+Bendiks-Robocop 0:6 (0:2) (Marcin Piekut, Marek Mielewczyk 2, Krzysztof 
Mielewczyk, Tomasz Twaróg 2)
Rakiety – OSW 2:0 ( 0:0) (Marcin Roszkowski, Piotr Hebda)
+Borhyd – Tęcza 6:2 (4:2) (Włodzimierz Dawidowski 2, Tomasz Koliński 2, Bar-
tosz Żywicki 2 – Dawid Bogucki 2) 
+Lambada-Kobra 8:2 (4:2) (Krzysztof Klempert 3, Wojciech Baranowski 2, Prze-
mysław Parchem, Piotr Trojak, Adrian Baranowski – Wojciech Kwidziński 2)
+Gladiator – Auto 3:3 (1:1) (Marcin kafkowski, Adrian Lesner 2 – Sławomir Pe-
ryt, Adrian Klawikowski 2)
+Czarni-Huragan 2:4 (1:2) (Mikołaj Grincholc 2  - Paweł Baranowski 2, Michał 
Będzimirowski 2)
+Elektryk-Luzino 2:4 (1:2) (Jarosław Duda 2 - Rafał Książek 2, Adam Rybakow-
ski 2)

Piłka nożna. Futsalowa liga powiatowa

Lambada nadal liderem
W VIII serii spotkań  Powiatowej Ligi Halowej Piłki Nożnej 

dwie najlepsze drużyny odniosły zwycięstwa. 
Czołówka tabeli nie zmieniła się. 

Liderem jest ustarbowska LAMBADA, która wyprzedza rumski RO-
BOCOP i gościcińkie AUTO. W klasyfi kacji na najlepszego strzelca 
prowadzi Krzysztof Klempert ( Lambada) – po 24 bramek.

Piłka halowa. Zawody w Strzepczu

Grali o puchar dyrektora
15 stycznia na hali gimnastycznej w Strzepczu odbył się zimowy 

turniej piłki nożnej juniorów rocznik 1992 i młodsi o Puchar 
Dyrektora Gminnego Domu Kultury w Lini. Organizatorem był 

GDK w Lini – Jan Trofi mowicz pełnił także funkcję 
sędziego w/w zawodów.

Mecze rozgrywano systemem każ-
dy z każdym, mecz trwał 10 minut. 
Nagrody zespołom wręczyli: Z-ca 
Wójta Gminy Bogusława Engel-
brecht i Jan Trofi mowicz
Ponadto wręczono nagrody niespo-
dzianki: Reprezentantom GKS Li-
nia – w której grali młodsi chłopcy  
wręczono – maskotki, natomiast 
Król strzelców – Szymon Darznik 
(Inter), oraz Adam Hoza – najlep-
szy bramkarz ( Czerwone Diabły) 
otrzymali w nagrodę ... sztuczny 
lód – medyczny.

W czasie międzynarodowego turnieju Rafał Karcz (OD LEWEJ) kolejny raz zaprezen-
tował swoje wysokie umiejętności.

7-miesięczne dziecko po prze-
szczepie szpiku kostnego 
czeka na Twoją pomoc. 

Mateusz jest wcześniakiem, do-
datkowo urodził się z chorobą 
genetyczną SCID (Ciężkim Zło-
żonym Niedoborem Odporno-
ści), jedyną szansą na uratowanie 
jego życia był przeszczep szpiku. 
Mateusz jest jeszcze w szpita-
lu. Po powrocie do domu, będzie 
musiał zażywać nierefundowane 
leki oraz rozpocząć intensywną 
rehabilitację. Możesz mu pomóc. 

www.pomocdlamateusza.pl 
 Fundacja „Na ratunek dzieciom 

z chorobą nowotworową” 
50-030 Wrocław, 
ul. Świdnicka 53 

21 1020 5242 0000 2802 0127 9512 
PKO IV O/Wrocław 

Z dopiskiem 
„dla Mateusza Pełechaty”

Możesz pomóc
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05:20       Wszystko jest muzyką
05:55        Był taki dzień; felieton
06:00        Kawa czy herbata? 
08:00        Wiadomości
08:10        Pogoda
08:15        Kwadrans po ósmej
08:35        Dziewczyna i chłopak;  
 komedia, Polska (1980)
10:00        Kocham muzykę, serial 
10:15        Sąsiedzi - Wieczór  
 hiszpański; serial
10:40        Faceci do wzięcia - serial 
11:10        Moda na sukces 
12:00        Wiadomości
12:10        Agrobiznes
12:20        Wielkie sprzątanie
12:40        Plebania - odc. 1008
13:05        Klan - odc. 1397
13:35        Jaka to melodia? 
14:00        Kandydat - odc. 4
14:30        Kobieta zaradna
15:00        Wiadomości
15:10        Miłość puka do drzwi
16:05        Moda na sukces
17:00        Teleexpress 
17:20        Celownik
17:35        Klan - odc. 1402
18:00        Jaka to melodia?
18:30        Plebania - odc. 1013
19:00        Wieczorynka - Smerfy 
19:30        Wiadomości 
20:20        Determinator - odc. 5/13
21:20        Galimatias, czyli  
 Kogel - Mogel  
 II; komedia kraj  
 prod. Polska 
23:05        Skowyt; thriller kraj  
 prod.USA (1981); 
00:40        Bez pardonu III; serial 

05:25        Statek miłości - s.1, odc. 12/25
07:25         Dwójka Dzieciom - Niezwykłe  
 ranki Marcina Ranka - Tajemnica  
 Klucza; serial animowany 
07:45         Dwójka Dzieciom - Niezwykłe  
 ranki Marcina Ranka - Rywalki;  
 serial animowany
08:05         M jak miłość - odc. 106
09:00         Pytanie na śniadanie 
11:05         Święta wojna
11:40         Witaj, siostrzyczko; fi lm   
 fabularny kraj prod.USA  
 (2006); reż.:Steven Robman;  
 wyk.:Sammi Hanratty
13:10         Program rozrywkowy
13:30         Wojciech Cejrowski
14:00         Duże dzieci - (72); talk-show
14:50         Gwiazdy tańczą na lodzie ;  
 widowisko rozrywkowe
15:50         Dla niesłyszących - Barwy  
 szczęścia - odc. 59; serial
16:50         Zmiennicy odc.13/15 
 - Spotkania z Temidą; serial 
18:00         Program lokalny
18:30         Panorama
18:55         Sport Telegram
18:59         Pogoda
19:05         Wideoteka dorosłego człowieka
20:05         Kabaretowa Scena Dwójki -  
 Historia świata w/g Kabaretu  
 Moralnego Niepokoju (1); 
21:05         Negocjator; dramat kraj prod.USA  
 (2005); reż.:Nicholas Kendall;  
 wyk.:Elizabeth Rohm, Chandra  
 West, Taylor Anne Reid
22:40         Panorama
22:50         EUROexpress; magazyn
23:00         Romans Murphy’ego; dramat kraj
00:55         Battlestar Galactica - odc. 8/13; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

05.35       Sztukateria 
06.00       Instynkt Tropiciela - Druskienniki
06.25       Gram.Tv
06.50       Muzyczne listy 
 – magazyn muzyczny 
07.55       TV Market
08.25       mała Czarna
09.25       Zbuntowani (odc. 70) 
 serial obyczajowy 
10.25       Big Brother 4.1
12.10       Big Brother Show – cz. 1
12.25       Happy Hour – informacyjny 
 program rozrywkowy 
13.25       Wygraj fortunę
14.25       Big Brother Show – cz. 2
14.40       Big Brother 4.1
16.25        Zbuntowani (odc.71) 
 serial obyczajowy
17.25       mała Czarna – talk show
18.25       Benny Hill serial komediowy
19.00       Galileo – program 
 popularno-naukowy
20.00       Azazel (odc.1) serial kryminalny,  
 Rosja, 2002, reż. Aleksander  
 Adabaszian, scen. : Borys  
 Akunin; wyst.:: Ilja Noskow,  
 Marina Nilowa, Siergiej  
 Bezrukow, Oleg Basilaszwili,  
 producenci: Anatoliy   
 Maksimov, Konstantin Ernst
21.05       24 godziny (odc.9) serial, 
23.05       Playboy 
01.10       Wydarzenia, Sport, Pogoda
01.45       Muzyczne listy 
02.40       koncert
03.50       mała Czarna
04.35       Sztukateria 
05.00       Drogówka
05.25       Komenda

05:00      Music Spot, odc.238                                
05:30      Wstawaj! Gramy!
06:15      Adam i Ewa, odc.54
06:45      Adam i Ewa, odc.55
07:15      TV Market
07:35      Wielka wygrana
08:30      Kameleon, odc.46
09:30      JAG Wojskowe Biuro Śledcze,  
 odc.120
10:30      Rodzina zastępcza, odc.183
11:30      Samo życie, odc.1031
12:00      Dzień kangura, odc.12
13:00      Tylko miłość, odc.21
14:00      Pierwsza miłość, odc.637
14:45      Mamuśki, odc.23
15:15      Świat według Bundych, odc.252
15:45      Wydarzenia
16:10      Pogoda
16:15      Interwencja, odc.1019
16:30      Graczykowie - Buła i spóła, odc.60
17:00      Rodzina zastępcza, odc.184
18:00      Pierwsza miłość, odc.638
18:50      Wydarzenia
19:20      Sport
19:25      Pogoda
19:30      Samo życie, odc.1032
20:00      Kochanie, powiększyłem dzieciaka
21:55      Studio Lotto
22:00      Na ratunek, Australia, 2002; r.  
 Peter Andrikidis; w. Craig 
 McLachlan, Tom Long, Anthony 
 Hayes, Jodie Dry, Simon  
 Burke Dramat oparty na  
 prawdziwych wydarzeniach.  
 30 lipca 1997 roku na górze  
 Thredbo w Australii, 60 osób 
 zostało zasypanych przez  
 śnieżną lawinę. 
00:15      Figury woskowe, 1992; r. Anthony 

05:00       Uwaga! 
05:20       Telesklep
06:20       Hej-nał show 
08:00       Na Wspólnej 
08:30       Dzień dobry TVN 
11:00       Superniania 2 - reality show 
12:00       Fabryka Gry 
13:00       W-11 Wydział Śledczy 
 - serial fabularno-dokumentalny 
13:40       Telesklep
14:25       Weronika Mars (1/20) 
 - serial kryminalny, USA 
15:20       Marina (104/169) - telenowela 
16:15       Rozmowy w toku - talk show 
17:25       Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 - serial fabularno-dokumentalny 
18:25       Detektywi - serial
  fabularno-dokumentalny 
19:00       Fakty
19:30       Sport
19:40       Pogoda
19:50       Uwaga! 
20:00       Suma wszystkich strachów - fi lm  
 sensacyjny, USA/Niemcy 2002,  
 reżyseria: Phil Alden Robinson,  
 obsada: Ben Affl eck, Morgan  
 Freeman, James Cromwell,  
 Ken Jenkins, Liev Schreiber,  
 Bruce McGill, Alan Bates,  
 Philip Baker Hall
22:30       Fatalne zauroczenie - fi lm   
 sensacyjny, USA 1987, reżyseria:  
 Adrian Lyne, obsada: Michael  
 Douglas, Glenn Close, Anne  
 Archer, Ellen Hamilton Latzen,  
 Stuart Pankin, Ellen Foley
01:00       Szymon Majewski Show  
 - program rozrywkowy 
02:00       Wrzuć na luz 

Tydzień  z  TV

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

TVN
1 lutego

godz. 20.00

Dyrektor DCI William Cabot, zręczny 
gracz, który zaczynał jako analityk ds. Ro-
sji, postanawia ściągnać Jacka Ryana. Ana-
lityk CIA napisał bowiem pracę naukową 
ma temat nowego rosyjskiego przywódcy. 

Mimo przeważającej w Waszyngtonie opinii, że Nemerov 
może być powodem wielu kłopotów, Jack Ryan nie uważa 
nowego przywódcy Rosji za niebezpiecznego. Cabot wyzna-
cza agenta operacyjnego Johna Clarka do wprowadzenia Ry-
ana w arkana sztuki wywiadowczej i działań w terenie. Obaj 
zostają wysłani na niebezpieczną misję odnaleznienia dwóch 
zaginionych rosyjskich naukowców i wpadają na trop Richar-
da Dresslera, brytyjskiego arystokraty oraz zagorzałego nazi-
sty, który marzy o zmianach na mapie świata. 
reż. Phil Alden Robinson, scen. Akiva Goldsman, Daniel Pyne na podst. po-
wieści Toma Clancy’ego,  zdj. John Lindley, muz. Jerry Goldsmith. Od lat 
12, czas trwania: 124’, dyst.: United International Pictures

Suma wszystkich strachów
Aleksander Nemerov przejmuje ster władzy w Rosji po nagłej śmierci swojego poprzed-
nika. Wywołuje to olbrzymie zamieszanie na całym świecie. Ponieważ niewiele wiadomo 

na temat Nemerova, Amerykanie nie bardzo wiedzą, z kim mają do czynienia.

TVP 2
5 lutego

godz. 22.00

Wiek niewinności
wziąć z nim rozwód, co jest źle 
przyjmowane przez tutejsze kon-
serwatywne środowisko. Ellen jest 
kuzynką Mary Welland, dziew-
czyny uroczej, choć naiwnej i nie 
do końca orientującej się w ukła-
dach i intrygach śmietanki towa-
rzyskiej. Mary szczerze zakochana 
jest Newlandzie, ale ten przebywa-
jąc z jej kuzynką zakochuję się w 
niej i to z wzajemnością, ale oboje 
zdają sobie sprawę z tego, że taki 
związek spowodowałby ogromny 
skandal...

Nowy Jork, lata 70-te XIX wieku. Życie towarzyskie toczy 
się tu głównie na salonach i w operze, do której ludzie 
przychodzą raczej po to aby się pokazać, niż aby zoba-

czyć samo przedstawienie.
Kultura wyko-
rzystywana więc 
jest jako pretekst 
do spotkań „eli-
ty”. Dokładniej 
charakterystyki 

postaci przybliża nam narratorka. 
Głównym bohaterem jest New-
land Archer, zaręczony z piękną 

i dobrze urodzoną Mary Welland 
- w ten sposób mają się połączyć 
dwie z najbardziej wpływowych 
rodzin w Nowym Jorku. Gdy do 
największego miasta Ameryki 
przyjeżdża hrabina Ellen Oleńska 
, wyższe sfery plotkują na jej te-
mat. Hrabina przyjechała z Pol-
ski uciekając od męża i pragnie 
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05:20         Dla niesłyszących 
 - Słowo na niedzielę 
05:25         Dla niesłyszących - Kopciuszek
05:55         Złotopolscy odc. 922 
 - Spacery Chrisa; telenowela 
06:20         Złotopolscy odc. 923 - Swatka
06:50         Jesteś tym co jesz (seria III) 
 - Hudsonowie; serial  
07:20         M jak miłość - odc. 556; serial 
08:10         Sto tysięcy bocianów - odc. 26;  
 serial dokumentalny 
08:45         Wyjechani; telenowela   
 dokumentalna 
09:15         Z Dwójką bezpieczniej
09:30         Zacisze gwiazd
09:55         Wojciech Cejrowski
10:30         Rodzinne oglądanie 
 - Potęga sztuki - Caravaggio;  
 serial dokumentalny 
11:25         Gwiazdy w południe - Zabawna  
 dziewczyna; komedia kraj prod. 
 USA (1968); reż.:William Wiler
14:00         Familiada ; teleturniej
14:30         Złotopolscy odc. 924
15:05         Szansa na Sukces
16:00         Na dobre i na złe odc. 317
17:00         Barwy szczęścia - odc. 6; serial
18:00         Program lokalny
18:30         Panorama
18:55         Sport Telegram
19:10         Podróże z żartem - USA cz. 1;
20:10         Mumia; fi lm fabularny kraj  
 prod.USA (1999); 
 reż.:Stephen Sommers

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05.35        Sztukateria
06.00        Wielkie Happy Hour
06.50        Muzyczne listy
07.55        TV Market
08.25        Twoja wróżba – program
09.25        Zbuntowani (odc. 71) serial 
10.25        Big Brother 4.1
12.25        Galileo(odc. 20) – program  
 popularno-naukowy
13.25        Wygraj fortunę
14.25        Big Brother 4.1
16.25        Zbuntowani (odc. 72) serial 
17.25        mała Czarna – talk show
18.25        Benny Hill serial komediowy
19.00        Galileo (odc. 21)– program
20.00         Eskorta, fi lm fabularny, USA,  
 1994; reż.: Dennis Hopper;  
 wyst.: Tom Berenger, William 
 McNamara, Erika Eleniak,  
 Crispin Glover, Gary Busey,  
 Dean Stockwell, Grand L. Bush, 
 Matthew Glave, Seymour  
 Cassel; Znakomita komedia  
 w gwiazdorskiej obsadzie. 
22.05        Happy Hour – informacyjny
23.05        Big Brother 4.1
00.10        Big Brother Show, cz. 1
01.10        Big Brother Show, cz. 2
01.50        Wydarzenia, Sport, Pogoda
02.25        Muzyczne listy
03.15        Big Brother 4.1
04.05        Big Brother Show, cz. 1
04.50        Big Brother Show, cz. 2
05.20        Big Brother 4.1 – Extra

05:00       Uwaga! 
05:20       Telesklep
06:20       Hej-nał show 
08:00       Pascal: po prostu gotuj 8 
 - program rozrywkowy 
08:30       Dzień dobry TVN 
11:00       Milionerzy 
12:00       Fabryka Gry 
13:00       Telesklep
13:30       W - 11 Wydział śledczy
14:15       Weronika Mars (2/20) 
 - serial kryminalny, USA 
15:15       Marina (105/169) 
 - telenowela 
16:15       Rozmowy w toku
17:25       Sędzia Anna Maria Wesołowska
18:25       Detektywi - serial 
 fabularno-dokumentalny 
19:00       Fakty
19:30       Sport
19:40       Pogoda
19:50       Uwaga! 
20:15       W-11 Wydział Śledczy
20:55       Na Wspólnej 
21:30       Krok od domu (5/22) 
 - serial kryminalny, USA 
22:30       Teraz my! 
23:15       Superwizjer 
23:50       Rozmowy z mistrzem 
00:20       Co za tydzień 
00:45       Uwaga! 
01:05       Wrzuć na luz 
02:05       Telesklep
02:25       Nic straconego

05:15        Notacje
05:25        Serce z węgla - odc. 9; 
05:55        Był taki dzień; felieton
06:00        Kawa czy herbata? 
7:34          Biznesowa piątka
08:00        Wiadomości
08:10        Pogoda
08:15        Kwadrans po ósmej
08:30        Gumisie - serial 
08:55        Budzik
09:25        Rozgadana Farma 
09:50        Teleferie - serial 
10:20        Jaka to melodia? 
11:10        Moda na sukces
12:00        Wiadomości
12:20        W kolejce po euro
12:40        Plebania - odc. 1009
13:05        Klan - odc. 1398
13:35        Jaka to melodia?
14:00        Byli sobie odkrywcy
14:30        Szkoda gadać; program
15:00        Wiadomości
15:10        Ranczo - odc. 17 
16:05        Moda na sukces
17:00        Teleexpress 
17:35        Klan - odc. 1403 
18:00        Jaka to melodia?
18:30        Plebania - odc. 1014
19:00        Wieczorynka
19:30        Wiadomości 
20:20        Teatr Telewizji 
22:05        Bracia i siostry odc. 5
23:00        Traffi c; fi lm sensacyjny  
 kraj prod.Niemcy, USA 

05:45        Fitness club - odcinek 15
06:45        Był taki dzień; felieton
06:50        Smaki polskie; magazyn
07:00        Dzień dobry w sobotę
07:30        Rok w ogrodzie
08:00        Wiadomości
08:10        Pogoda
08:15        Ziarno; magazy
08:40        Baranek Shaun - serial
08:50        Puchar Świata w skokach  
 narciarskich - Sapporo 
10:55        Scooby, gdzie jesteś? 
11:20        Kandydat - odc. 5;  
 magazyn
11:50        Zwierzęta świata - cz. 1
12:15        Przebojowa noc
12:30        Kuchnia z Okrasą - Smaki 
 dawnej Warszawy
13:00        Wiadomości
13:10        Zwariowany weekend;  
 komedia 
14:50        Śmiechu warte 
15:20        Złota sobota odc. 8
16:10        Złota sobota - kulisy
16:25        Teleexpress 
16:45        Mecz towarzyski -  
 Finlandia - Polska 
19:00        Wieczorynka 
19:30        Wiadomości
20:15        Hit na sobotę - Arsene  
 Lupin; fi lm sensacyjny  
 kraj prod.Francja,  
 Hiszpania, Włochy,  
 Wielka Brytania  
 (2004); reż.:Jean Paul
22:30        Męska rzecz... - Siedmiu  
 wspaniałych; western
00:45        Kino nocnych marków
 Frank Riva - odc. 1; 

05:45        Fitness club - odc. 17
06:40        Był taki dzień; felieton
06:44        Opuszczony kraj
07:00        Transmisja Mszy Świętej
08:00        Domisie - Uparciuchy
08:25        Angielski z Jedynką
08:35        Kadra 2012; magazyn
08:50        Teleranek
09:15        Świnki na gigancie;  
 komedia kraj prod. 
 Wielka Brytania (2005)
10:20        Puchar Świata w skokach  
 narciarskich - Sapporo
11:00        Pod prasą; 
 program publicystyczny
11:30        Tydzień
11:55        Między ziemią a niebem
12:00        Anioł Pański
12:15        Między ziemią a niebem
13:00        Wiadomości
13:10        Dzieci prerii, cz. 1
14:45        Kyle XY - odc. 4
15:35        BBC w Jedynce - odc.6 
16:25        Przebojowa noc
17:00        Teleexpress 
17:20        Jaka to melodia?
18:10        Szkoda gadać; 
 program rozrywkowy
18:40        Przebojowa noc
19:00        Wieczorynka - Gumisie 
19:30        Wiadomości 
20:10        Ranczo odc.17
22:10        Uczta kinomana 
 - Enigma; fi lm fabularny 
00:10       Idiota - odc. 9; serial 

06:00         Dla niesłyszących - Echa Panoramy
06:30         Dwójka Dzieciom - Gwiezdny Pirat
07:00         Spróbujmy razem
07:25         Poezja łączy ludzi
07:35         M jak miłość - odc. 555
08:30         Pytanie na śniadanie 
10:45         Sekrety pierwszaków; fi lm dok.
11:35         Szkatułka z Hongkongu; fi lm  
 sensacyjny kraj prod.Polska 
 (1983); reż.:Paweł Pitera;  
 wyk.:Piotr Garlicki, Piotr  
 Fronczewski, Andrzej   
 Chichłowski, Henryk Bista, 
12:35         Egzamin z życia - odc. 94
13:25         Święta wojna - Dwadzieścia lat
14:00         Familiada; teleturniej
14:30         Złotopolscy odc.923 
15:05         Duże dzieci - (82); talk-show
16:05         Tajemnicza wyspa - cz. 1/2;  
 fi lm przygodowy kraj prod.USA  
 (2006); reż.:Russell Mulcahy;  
 wyk.:Kyle MacLachlan, Patrick  
 Stewart, Omar Gooding
17:40         Na wyłączność; wywiad
18:00         Program lokalny
18:30         Panorama
18:55         Sport Telegram
19:10         Europa da się lubić
20:05         Kabaretowa sobota w Dwójce -  
 Kabaretowa Scena Dwójki -  
 Historia świata w/g Kabaretu  
 Moralnego Niepokoju (2)
21:00         Weekendowe Kino Dwójki  
 - Miłość ma dwie twarze;  
 komedia kraj prod. USA (1996)
23:10         Słowo na niedzielę 
23:20         Weekendowe Kino Dwójki
 - Dzikie żądze; fi lm fabularny
01:10         Ona i On - wojna płci - (3)

05:20         Dla niesłyszących 
 - Słowo na niedzielę 
05:25         Dla niesłyszących - Kopciuszek  
 -  odc. 11; serial obyczajowy 
05:55         Złotopolscy odc.922  
06:20         Złotopolscy odc.923 
06:50         Jesteś tym co jesz (seria III) 
07:20         M jak miłość - odc. 556; serial 
08:10         Sto tysięcy bocianów - odc. 26
08:45         Wyjechani; telenowela dok.
09:15         Z Dwójką bezpieczniej
09:30         Zacisze gwiazd
09:55         Wojciech Cejrowski
 -boso przez świat
10:30         Rodzinne oglądanie - Potęga sztuki  
 - Caravaggio; serial dokumentalny 
11:25         Gwiazdy w południe - Zabawna  
 dziewczyna; komedia kraj prod. 
 USA (1968); reż.:William Wiler;  
 wyk.:Barbra Streisand
14:00         Familiada ; teleturniej
14:30         Złotopolscy odc.924 
 - Kto płacze w Złotopolicach
15:05         Szansa na Sukces 
 - Hanna Banaszak
16:00         Na dobre i na złe odc.317
17:00         Barwy szczęścia - odc. 6; serial
18:00         Program lokalny
18:30         Panorama
19:10         Podróże z żartem - USA cz. 1
20:10         Mumia; fi lm fabularny kraj  
 prod.USA (1999); reż.:Stephen  
 Sommers; wyk.:Brendan Fraser
22:20         Raport specjalny - odc. 4/16; serial
23:05         Ulice Kultury; magazyn

05.50        Instynkt Tropiciela - Kowno
06.10        Kinomaniak
06.35        VIP
07.00        Kasa Na Bank 
 – program interaktywny 
08.35        Powrót Arabeli (odc. 26) 
 serial familijny; 
09.15        12 prac Asterixa, fi lm animowany,  
 Francja, 1976; reż.: Albert  
 Uderzo, René Goscinny; 
 Film animowany, opisujący  
 przygody dwójki  
 najpopularniejszych   
 komiksowych przyjaciół:  
 Asterixa i Obelixa. 
11.00        Galileo (odc. 19) 
12.00        Kinomaniak
12.30        Dekoratornia
13.00        Roswell(odc.21) serial USA;
14.00        VIP
14.30        Zakochane gwiazdy(odc. 7) – serial  
 dokumentalny, USA, 2006;
15.00        Liga Siatkówki Kobiet: Aluprof  
 Bielsko-Biała - AZS AWF Poznań
17.00        Alaska. Surowe piękno, fi lm dok.  
 USA, 1997; reż.: Casey George
18.00        Pogromcy hitów – program
19.00        Galileo (odc. 20) – program
20.00        Włatcy móch (odc. 27)- serial
20.30        SEX FM (odc. 9) serial komediowy
21.05        Sekta, fi lm fabularny, USA/ 
 Kanada, 2000; reż.: Rob  
 Cohen; wyst.: Joshua Jackson, 
23.15        Big Brother 4.1

05.50       Instynkt Tropiciela - Druskienniki 
06.10        Gram Tv
06.35        V-max
07.00        Rajdowe Mistrzostwa Świata
08:00        Kasa Na Bank – program
09.00        Dekoratornia
09.30        Instynkt Tropiciela - Kowno,  
 Polska, 2007 r.; reż. Robert  
 Wiącek, scen.: Piotr Owczarski
10.00        V-max
10.30        Gram Tv
11.00        Big Brother 4.1 
13.00        Trójkąt Bermudzki, fi lm   
 fabularny, USA, 1998;   
 reż.: Norberto Barba; wyst.:  
 Charlotte D’amboise, Christina  
 Haag, Ellen Gollas, Geraldine  
 Zinat, Tom Verica
15.00        Polska Liga Siatkówki: Mlekpol  
 Olsztyn - Jastrzębski Węgiel
17.00        Big Brother 4.1 
19.00        Wielkie Happy Hour – informacyjny
20.00        Dzień świstaka, fi lm fabularny,  
 USA, 1993; reż.: Harold Ramis; 
 wyst.: Bill Murray, Andie  
 MacDowell, Chris Elliott, Stephen 
 Tobolowsky, Brian Doyle- 
 Murray; Kultowa komedia  
 romantyczna z doskonałymi  
 rolami Billa Murraya i Andie 
 McDowell.  
22.05        Cała prawda o Rasputinie (cz. 2)  
 serial dok. Rosja, 2005 r.; scen. i  
 reż. Vladislav Mirzoyan;
23.15        Zakochane gwiazdy(odc. 7)
 serial dok. ,USA, 2006;
23.45        Big Brother 4.1
02.10        Wydarzenia, Sport, Pogoda 
02.45        Sade: Lovers Rock Live - koncert

06:00      Pierwsza miłość, odc.564
06:45      Jesteśmy, odc.232
07:15      Power Rangers , odc.300
07:45      Hugo, odc.137
08:15      Dotyk anioła, odc.69
09:15      Ewa gotujeMagazyn kulinarny  
09:45      Eureko, ja to wiem, odc.42
10:45      Tęcza, r. Bob Hoskins; w. Bob 
 Hoskins, Terry Finn, Dan  
 Aykroyd, Saul Rubinek Film 
 familijny. Grupie chłopców  
 z miasteczka udaje się   
 złowić tęczę. Zachwyceni,  
 rozpoczynają wędrówkę w  
 poszukiwaniu drugiego końca  
 barwnego łuku. Znajdują też  
 kilka bryłek złota. I wtedy  
 dowiadują się, że złoto jest  
 niebezpieczne. Przeniesione  
 powoduje, że tęcza traci swoje  
 barwy...  
12:45      Czarodziejki, odc.84
13:45      Dom nie do poznania, odc.101
14:45      SIĘ KRĘCI, odc.48
15:15      Daleko od noszy, odc.1
15:45      Tylko miłość, odc.21
16:45      Prawdziwe kobiety, cz.1
18:50      Wydarzenia
19:20      Sport
19:25      Pogoda
19:30      Miodowe Lata, odc.17
20:00      Miłosna samba
21:55      Studio Lotto
22:55      Halo, Hans!, odc.10
23:55      Kłamstwo w mundurze, USA,  
 2000; r. Roger Young; w. Rob  
 Morrow, Cynthia Preston
02:05      Angol
03:35      Miasto zwycięzców, odc.12

06:00      Pierwsza miłość, odc.565
06:40      Pierwsza miłość, odc.566
07:15      Gadżet i Gadżetinis, odc.21
07:45      Tutenstein, odc.13
08:15      Power Rangers , odc.301
08:45      Kochanie, zmniejszyłem dzieciaki
09:45      Słoneczny patrol, odc.209
10:45      Mały gang Olsena, Dania, 2001; r.  
 Peter Flinth; w. Aksel Leth, Signe  
 Lerche, Christian Stoltenberg,  
 Jacob A. Bernit, Jesper Langberg
 Komedia familijna. Pradzieje  
 gangu Olsena.
12:30      Książę Waleczny,  USA, 1997; r. 
 Anthony Hickox; w. Stephen  
 Moyer, Anthony Hickox, Joanna  
 Lumley, Thomas Kretschmann,  
 Udo Kier, Zach Galligan,  
 Katherine Heigl, Ron Perlman,  
 Edward FoxFilm przygodowy             
14:45      Kabareton
15:45      Sue Thomas: Słyszące oczy FBI
16:45      Świat według Kiepskich, odc.41
17:15      Świat według Kiepskich, odc.43
17:45      Rodzina zastępcza, odc.185
18:50      Wydarzenia
19:20      Sport
19:25      Pogoda
19:30      Miodowe Lata, odc.18
20:00      CSI: Kryminalne zagadki Miami
21:00      CSI: Kryminalne zagadki 
 Nowego Jorku, odc.44
21:55      Studio Lotto
22:00      Valmont
01:00      Sposób użycia, odc.5

05:40       Uwaga! 
06:00       Telesklep
08:00       Hela w opałach  (30) - serial  
 komediowy, Polska 
08:30       Dzień dobry TVN 
10:55       Pascal: po prostu gotuj
11:30       Na Wspólnej Omnibus 
13:15       You can dance - Po prostu tańcz!
14:55       Siłacze 8 - Strongman - magazyn 
16:00       Uwolnić orkę II - fi lm przygodowy,  
 USA/Francja 1995, reżyseria:  
 Dwight H. Little, obsada: Jason 
 James Richter, August   
 Schellenberg, Michael Madsen,  
 Jayne Atkinson 
18:00       Milionerzy 
19:00       Fakty
19:25       Sport
19:35       Pogoda
19:45       Uwaga! 
20:00       Niania (54) - serial komediowy, 
21:05       Zapach kobiety - fi lm   
 obyczajowy, USA 1992,  
 reżyseria: Martin Brest,  
 obsada: Al Pacino, Chris  
 O’Donnell, James Rebhorn,  
 Gabrielle Anwar, Philip  
 Seymour Hoffman, Richard  
 Venture, Bradley Whitford 
00:05       Stracone dusze - horror, USA 2000,  
 reżyseria: Janusz Kamiński,  
 obsada: Winona Ryder, Ben  
 Chaplin, Philip Baker Hall, Sarah 
 Wynter, John Hurt, Elias Koteas,  
 John Diehl 
02:00       Szymon Majewski Show 
  - program rozrywkowy 
03:00       Telesklep
03:20       Uwaga! 

05:40       Uwaga! 
06:00       Telesklep
08:00       Niania (54) - serial komediowy
08:30       Dzień dobry TVN 
10:55       Kawa na ławę 
11:45       Superniania  - reality show 
12:45       Anioły na boisku - fi lm rodzinny,  
 USA 1994, reżyseria: William  
 Dear, obsada: Danny Glover, 
 Brenda Fricker, Joseph   
 Gordon-Levitt, Tony Danza,  
 C. Lloyd, Milton Davis Jr., Ben  
 Johnson, Jay O. Sanders,  
 Adrien Brody, Matthew  
 McConaughey, Dermot   
 Mulroney 
14:50       Taniec z gwiazdami 
 - program rozrywkowy 
16:25       Co za tydzień 
16:55       Niania (55) 
 - serial komediowy, Polska 
17:30       Hela w opałach 3 (31) 
 - serial komediowy, Polska 
18:00       Milionerzy 
19:00       Fakty
19:25       Sport
19:35       Pogoda
19:45       Uwaga! 
20:00       Clever - widzisz i wiesz 
21:10       Lawina - fi lm katastrofi czny,  
 USA 2001, reżyseria: Doug  
 Campbell, obsada: Gabrielle  
 Carteris, Mark Lindsay 
23:10       Tajemnice Smallville (13/22) 
00:10       Błąd ostateczny - fi lm sensacyjny, 

05:00      Music Spot, odc.239
05:30      Wstawaj! Gramy!
06:15      Adam i Ewa, odc.56
06:45      Adam i Ewa, odc.57
07:15       TV Market
07:35       Wielka wygrana
08:30      Kameleon, odc.47
09:30      JAG Wojskowe Biuro Śledcze
10:30      Rodzina zastępcza, odc.184
11:30      Samo życie, odc.1032
12:00      Dzień kangura, odc.13
13:00      Świat według Kiepskich, odc.41
13:30      Świat według Kiepskich, odc.43
14:00      Pierwsza miłość, odc.638
14:45      Mamuśki, odc.24
15:15      Świat według Bundych, odc.253
15:45      Wydarzenia
16:20      Pogoda 
16:25      Interwencja, odc.1020 
16:50       Beverly Hills 90210, odc.1
18:00      Pierwsza miłość, odc.639
18:50      Wydarzenia
19:30      Samo życie, odc.1033
20:00      Uciekinierzy, odc.1 r. Mikael  
 Salomon; w. Donnie  
 Wahlberg (Paul Rader), Craig 
 Olejnik(Jake Bennett), Leslie  
 Hope (Leslie Rader), Dustin  
 Milligan (Henry Rader), Sarah  
 Ramos(Hannah Rader).
21:00      MEGA HIT - Hidalgo - ocean ogniar. 
 Joe Johnston; w.Viggo Mortensen,    
21:55      Studio Lotto
00:00      Nieustraszeni, odc.30 r. J. Rupert 
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14  Reklamy                                                  Piątek, 1 lutego 2008 r. 

Zamień wszystkie swoje drogie kredyty na jeden tani Kredyt na Miarę w Polbanku.

 Ile mogę zaoszczędzić?
 Załóżmy, że spłacasz dwa kredyty (oba zaciągnięte na 3 lata):
 • na meble w wysokości 6 000 zł – rata 250 zł miesięcznie
 • na remont w wysokości 15 000 zł – rata 600 zł miesięcznie
 W sumie: 21 000 zł – rata 850 zł miesięcznie
W Polbanku rata miesięczna dla kredytu w tej samej wysokości wynosi tylko 717 zł. 
Oszczędzasz 133 zł miesięcznie, czyli ponad 1 500 zł rocznie.
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 16,82%. Wyliczyliśmy ją przy założeniu jednorazowej wypłaty całości kredytu w wysokości
45 000 zł i jego spłaty w 84 równych ratach miesięcznych, z uwzględnieniem wszystkich opłat związanych z udzieleniem kredytu.

Przyjdź do naszego oddziału i dowiedz się ile możesz zaoszczędzić w przypadku Twoich kredytów.
Wejherowo, ul. Pucka 2, tel. 058 677 55 87, www.polbankefg.pl

REKLAMA
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05:00       Uwaga! 
05:20       Telesklep
06:20       Hej-nał show 
08:00       Na Wspólnej 
08:30       Dzień dobry TVN 
11:00       Szymon Majewski Show  
 - program rozrywkowy 
12:00       Fabryka Gry 
13:00       Telesklep
13:30       W-11 Wydział Śledczy
14:15       Weronika Mars (5/20) 
 - serial kryminalny, USA 
15:15       Marina (108/169) - telenowela
16:15       Rozmowy w toku
17:25       Sędzia Anna Maria Wesołowska
18:25       Detektywi - serial 
 fabularno-dokumentalny 
19:00       Fakty
19:30       Sport
19:40       Pogoda
19:50       Uwaga! 
20:15       W-11 Wydział Śledczy
20:55       Na Wspólnej 
21:30       Zła miłość - fi lm obyczajowy,  
 USA 1996, reżyseria: Craig  
 R. Baxley, obsada: Melissa  
 Joan Hart, Daniel Baldwin,  
 Jeremy Jordan, Meadow  
 Sisto, Kurt Fuller, David  
 Lascher, Eric Laneuville 
23:20       Kuba Wojewódzki 2 - talk show 
00:25       Kryminalni 7 (85) - serial   
 kryminalny, Polska 
01:25       Multikino 

05:25         Statek miłości odc.20/25; serial
07:25         Dwójka Dzieciom - Niezwykłe  
 ranki Marcina Ranka-Rycerz  
 Marcin; serial animowany 
07:45         Dwójka Dzieciom - Niezwykłe 
 ranki Marcina Ranka-Na Dzikim  
 Zachodzie; serial animowany 
08:05         M jak miłość - odc. 110
09:00         Pytanie na śniadanie 
11:10         Święta wojna
11:45         Dr Quinn s.V odc.12/26; 
 serial obyczajowy 
12:35         Koło fortuny ; teleturniej
13:10         Sam Houston, legenda Teksasu - cz  
 1/2; western kraj prod.USA (1986);  
 wyk.:Sam Elliot, Bo Hopkins,  
 Michael Beck
14:55         Gwiazdy tańczą na lodzie;   
 widowisko rozrywkowe
15:45         Dla niesłyszących - Barwy szczęścia  
 - odc. 61; serial obyczajowy
16:50         Zmiennicy - odc. 15 (ost.) 
 Nasz najdroższy; serial TVP
18:00         Program lokalny
18:30         Panorama
19:05         Jeden z dziesięciu ; teleturniej
19:40         Młodzi twórcy
20:05         Barwy szczęścia - odc. 63
21:05         Od miłości do szczęścia; felieton
21:15         Dr House - odc. 22/22; serial 
22:05         Magazyn kryminalny 997 
22:35         Warto rozmawiać
23:30         Panorama
23:45         Czy świat oszalał? - Hezbollah; cykl 

05:20        Notacje - cykl dok.
05:30        Poszukiwacze... magazyn
05:55        Był taki dzień; felieton
06:00        Kawa czy herbata?
08:00        Wiadomości
08:15        Kwadrans po ósmej
08:30        Tom - Tom w Las Vegas
08:55        Świnka Peppa, odc. 50
09:05        Kuchcikowo - gotowanie
09:20        Kocham muzykę, odc. 17 
09:30        Scooby, gdzie jesteś? anim
09:50        Teleferie - Dwa światy
10:20        Szkoła złamanych serc
11:10        Moda na sukces
12:00        Wiadomości
12:10        Agrobiznes
12:20        Europa bez miedzy
12:40        Plebania - odc. 1012
13:05        Klan - odc. 1401
13:35        Jaka to melodia?
14:00        Wójt roku 2007 - fi nał
14:30        My Wy Oni; magazyn
15:00        Wiadomości
15:10        Miłość puka do drzwi
16:05        Moda na sukces
17:00        Teleexpress 
17:35        Klan - odc. 1406 
18:00        Jaka to melodia?
18:30        Plebania - odc. 1017
19:00        Wieczorynka 
19:30        Wiadomości 
20:20        4400 seria III - odc. 6 
21:55        Sprawa dla reportera
22:30        Śpiewać, jak to łatwo... 

05:20        Notacje - Olga Lipińska
05:30        Aniołki - odc. 4
05:55        Był taki dzień; felieton
06:00        Kawa czy herbata? 
07:34;       Biznesowa piątka 
08:00        Wiadomości
08:15        Kwadrans po ósmej
08:30        Smocze opowieści, anim.
09:00        Moliki książkowe
09:10        Zagrajmy - odc. 8
09:30        Rozgadana Farma, anim.
09:55        Teleferie - Dwa światy
10:20        Szkoła złamanych serc
11:10        Moda na sukces 
12:00        Wiadomości
12:10        Agrobiznes
12:20        Tak jak w Unii
12:40        Plebania - odc. 1010
13:10        Klan - odc. 1399
13:35        Jaka to melodia?
14:00        Prawdziwa wyprawa do  
 Arktyki - odc. 3
14:30        Ktokolwiek widział,  
 ktokolwiek wie...
15:00        Wiadomości
15:10        Ranczo - odc. 18
16:05        Moda na sukces 
17:00        Teleexpress
17:35        Klan - odc. 1404 
18:00        Jaka to melodia? 
18:30        Plebania - odc. 1015
19:00        Wieczorynka
19:30        Wiadomości  
20:20        W krainie dreszczowców  
 - Otchłań; fi lm  
 katastrofi czny 
22:00        Misja specjalna; magazyn
22:35        Glina - odc. 3/12; serial
00:30        Ekonomiczny kalejdoskop 

05:30         Statek miłości odc.16/25
07:10         TELEZAKUPY
07:25         Dom z sercem; reportaż
07:45         Dwójka Dzieciom - serial anim.
08:10         M jak miłość - odc. 108; serial 
09:00         Pytanie na śniadanie 
11:05         Sąsiedzi - odc. 14 (177) 
11:35         Dr Quinn s.V odc.10/26; serial
12:25         Złotopolscy - odc. 22 Kwiaty
12:55         Najmądrzejszy chłopczyk świata
13:50         Telekamery Teletygodnia 2008 (1)
16:10         Gwiazdy tańczą na lodzie
17:05         Czterej pancerni i pies - odc. 8/21
18:00         Program lokalny
18:30         Panorama
18:55         Sport Telegram
19:00         Pogoda
19:05         Koło fortuny ; teleturniej
19:40         Klub Kocham Kino
20:05         M jak miłość - odc. 557
 - serial
20:55         Kulisy serialu „M jak miłość”
21:10         Magazyn Ekspresu Reporterów
22:00         Wieczór fi lmowy Kocham Kino  
 - Wiek niewinności; dramat 
 kraj prod.USA (1993);   
 reż.:Martin Scorcese;   
 wyk.:Daniel Day-Lewis,  
 Michelle Pfeiffer, Winona  
 Ryder, Geraldine Chaplin
00:25         Panorama
00:40         Chiny - spojrzenie od   
 środka - Władza i ludzie, odc. 1;  
 serial dokumentalny kraj  
 prod.Wielka Brytania (2006)
01:40         Korespondent - odc. 9; 
 cykl dokumentalny
02:10         Z Dwójką bezpieczniej
02:20         Zakończenie dnia

05:15        Notacje - Jerzy Tomziński
05:25        Ze światłem; fi lm dok.
05:55        Był taki dzień; felieton
06:00        Kawa czy herbata? 
07:34        Biznesowa piątka 
08:00        Wiadomości
08:15        Kwadrans po ósmej
08:30        Łatek - Randka ; serial
09:00        Domisie - Uparciuchy
09:30        Rozgadana Farma, odc. 12
09:55        Teleferie - Dwa światy
10:20        Szkoła złamanych serc
11:10        Moda na sukces
12:00        Wiadomości
12:10        Agrobiznes
12:20        Siła z natury; magazyn
12:40        Plebania - odc. 1011
13:10        Klan - odc. 1400
13:35        Jaka to melodia?
14:00        Errata do biografi i
14:30        Raj; magazyn
15:00        Wiadomości
15:10        Miłość puka do drzwi
16:05        Moda na sukces
17:00        Teleexpress 
17:35        Klan - odc. 1405 
18:00        Jaka to melodia?
18:30        Plebania - odc. 1016
19:00        Wieczorynka
19:30        Wiadomości  
20:15        Mecz towarzyski 
 Czechy - Polska 
22:35        Poszukiwana Jane Doe;  
 fi lm akcji kraj prod.USA 
00:05        Film dokumentalny

05:20         Statek miłości odc.18/25; 
 serial komediowy 
07:20         Znaki czasu ; magazyn
07:45         Dwójka Dzieciom - Niezwykłe  
 ranki Marcina Ranka-Marcin  
 Strażak; serial animowany 
08:05         M jak miłość - odc. 109; serial 
09:00         Pytanie na śniadanie 
11:00         Sąsiedzi - odc. 15 (178)
11:30         Dr Quinn s.V odc.11/26; 
 serial obyczajowy 
12:25         Koło fortuny ; teleturniej
12:55         Wokół Sycylii - odc. 1; 
 cykl dokumentalny 
14:00         Europa da się lubić 
14:55         Gwiazdy tańczą na lodzie;   
 widowisko rozrywkowe
15:50         Dla niesłyszących - M jak miłość 
 - odc. 557; serial 
16:45         Zmiennicy - odc. 14/15 
 Pocałuj mnie, Kasiu; serial 
18:00         Program lokalny
18:30         Panorama
18:55         Sport Telegram
19:00         Pogoda
19:10         Jeden z dziesięciu; teleturniej
19:40         S. O. S. Dzieciom!; telenowela 
20:05         Barwy szczęścia - odc. 61; 
 serial obyczajowy 
21:05         Od miłości do szczęścia; felieton
21:10         Alibi na środę - Dowód rzeczowy;  
 fi lm kryminalny kraj prod.USA  
 (1988); reż.:Roy Campanella;  
 wyk.:Caroline Kava
22:50         Panorama

05.35    Sztukateria
06.00    Kinomaniak
06.25    V Max
06.50        Muzyczne listy
07.55        TV Market
08.25        Twoja wróżba 
 - program interaktywny
09.25        Zbuntowani (odc. 72) 
 - serial obyczajowy 
10.25        Big Brother 4.1
11.05        Big Brother Show
12.25        Galileo (odc. 21)
 - program popularno-naukowy
13.25        Wygraj fortunę
14.25        Big Brother 4.1
16.25        Zbuntowani (odc. 73) 
 serial obyczajowy 
17.25        mała Czarna 
 - talk show
18.25        Benny Hill 
 - serial komediowy
19.00        Happy Hour 
 - informacyjny program   
 rozrywkowy
20.00        Cała prawda o Rasputinie (cz. 2) 
 - serial dok. Rosja, 2005 r.; scen. 
 i reż. Vladislav Mirzoyan; 
21.10        Regina  (odc. 11), 
 - serial fabularny
22.10        Okręt  
                     - serial sensacyjny
23.20        Big Brother 4.1
01.00        Wydarzenia, Sport, Pogoda
01.35        Muzyczne listy
02.35        Big Brother 4.1
03.55        Big Brother 4.1 - Extra
05.10        Big Brother 4.1 
 - Prosto z domu
05.35        Zakończenie programu

05.35   Sztukateria
06.00   Pogromcy hitów
06.25   Dekoratornia
06.50        Muzyczne listy
07.55        TV Market
08.25        Twoja wróżba 
 - program interaktywny
09.25        Zbuntowani (odc. 73) 
 - serial obyczajowy 
10.25        Big Brother 4.1
12.10        Big Brother Show skrót, cz. 1
12.25        Happy Hour 
 - informacyjny program   
 rozrywkowy
13.25        Wygraj fortunę
14.25        Big Brother Show skrót, cz. 2
14.40        Big Brother 4.1
16.25        Zbuntowani (odc. 74) 
 - serial obyczajowy 
17.25        mała Czarna – talk show
18.25        Benny Hill serial komediowy
19.00        Galileo (odc. 22) 
 - program popularno-naukowy
20.00        Włatcy móch (odc. 28)
 - serial animowany dla dorosłych
20.30        SEX FM(odc. 10), 
 serial komediowy
21.05        Azazel (odc.2), serial kryminalny
22.10        Happy Hour – informacyjny  
 program rozrywkowy
23.10        Big Brother 4.1
01.35        Wydarzenia, Sport, Pogoda
02.10        Muzyczne listy
03.00        Big Brother 4.1
04.50        Big Brother 4.1 - Extra

05.35   Sztukateria
06.00   Pogromcy hitów
06.25   VIP
06.50        Muzyczne listy
07.55        TV Market
08.25        Twoja wróżba 
 - program interaktywny
09.25        Zbuntowani (odc. 74) 
 - serial obyczajowy 
10.25        Big Brother 4.1
12.25        Galileo (odc. 22) - program  
 popularno-naukowy
13.25        Wygraj fortunę
14.25        Big Brother 4.1
16.25        Zbuntowani(odc. 75)
 - serial obyczajowy 
17.25        mała Czarna – talk show
18.25        Benny Hill serial komediowy;  
 Wielka Brytania, 1985 r.; reż.  
 David Bell, Keith Beckett, wyst.  
 Benny Hill, Henry McGee, Jack  
 Wright, Nicholas Parsons
19.00        Happy Hour - informacyjny  
 program rozrywkowy
20.00        Nietykalni, fi lm fabularny, USA, 
 1987; reż.: Brian De Palma;  
 wyst.: Kevin Costner, Sean  
 Connery, Charles Martin  
 Smith, Andy Garcia, Robert De 
 Niro, Billy Drago, Richard  
 Bradford
22.30        Regina  (odc. 11), serial fabularny
23.30        Big Brother 4.1
02.05        Wydarzenia, Sport, Pogoda

05:00      Music Spot, odc.240
05:30       Wstawaj! Gramy!
06:15      Adam i Ewa, odc.58
06:45      Adam i Ewa, odc.59
07:15      TV Market
07:35      Wielka wygrana
08:25      Kameleon, odc.48
09:20      JAG Wojskowe Biuro Śledcze
10:20      Beverly Hills 90210, odc.1
11:30      Samo życie, odc.1033
12:00      Dzień kangura, odc.14
13:00      Miodowe Lata, odc.17
13:30      Miodowe Lata, odc.18
14:00      Pierwsza miłość, odc.639
14:45      Mamuśki, odc.25
15:15      Świat według Bundych, odc.254
15:45      Wydarzenia
16:25      Interwencja, odc.1021
16:50      Beverly Hills 90210, odc.2
18:00       Pierwsza miłość, odc.640
18:50      Wydarzenia
19:30      Samo życie, odc.1034
20:00      Uciekinierzy, odc.2
21:00      Cold Creek Manor; r.Mike Figgis; 
 w. Dennis Quaid, Sharon Stone, 
 Stephen Dorff, Juliette Lewis, 
 Kristen Stewart Thriller  
 w reżyserii Mike’a Figgisa  
 z Dennisem Quaidem i 
 Sharon Stone w rolach  
 głównych. Leah (Stone)  
 i Cooper (Quaid) Tilsonowie  
 są zmęczeni tempem życia  
 w Nowym Jorku.
21:55      Studio Lotto
23:35      Chirurdzy, odc.54
00:35      Millenium, odc.50
01:35      Miasto zwycięzców, odc.14
02:35      Nocne randki

05:00      Music Spot, odc.241                       
05:30      Wstawaj! Gramy!
06:15      Adam i Ewa, odc.60
06:45      Adam i Ewa, odc.61
07:15      TV Market
07:35      Wielka wygrana
08:30      Kameleon, odc.49
09:30      JAG Wojskowe Biuro Śledcze
10:30       Beverly Hills 90210, odc.2
11:30      Samo życie, odc.1034
12:00      Łabędziem być… , odc.1
13:00      I kto tu rządzi?, odc.24
13:30      I kto tu rządzi?, odc.25
14:00      Pierwsza miłość, odc.640
14:45      Mamuśki, odc.26
15:15      Świat według Bundych, odc.255
15:45      Wydarzenia
16:25      Interwencja, odc.1022                           
16:50      Beverly Hills 90210, odc.3
18:00      Pierwsza miłość, odc.641
18:50      Wydarzenia
19:30      Samo życie, odc.1035
20:00      Świat według Kiepskich, odc.45
20:30      Świat według Kiepskich, odc.47
21:00      Przodem do tyłu, r. Frank Oz; w.  
 Kevin Kline, Joan Cusack, 
 Tom Selleck, Matt Dillon,  
 Debbie Reynolds Komedia  
 obyczajowa w gwiazdorskiej  
 obsadzie, której akcja rozgrywa  
 się w małym, amerykańskim  
 miasteczku. 
21:55      Studio Lotto
23:00      Wichrowe wzgórza
01:00      Miasto zwycięzców, odc.15

05:00      Music Spot, odc.242
05:30      Wstawaj! Gramy!
06:15      Adam i Ewa, odc.62
06:45      Adam i Ewa, odc.63
07:15      TV Market
07:35      Wielka wygrana
08:30      Kameleon, odc.50
09:30      JAG Wojskowe Biuro Śledcze
10:30      Beverly Hills 90210, odc.3
11:30      Samo życie, odc.1035
12:00      Łabędziem być…, odc. 2
13:00      Halo, Hans!, odc.6
 - serial komediowy
14:00      Pierwsza miłość, odc.641
14:45      Mamuśki, odc.27
15:15      Świat według Bundych, odc.256
 - serial komediowy
15:45      Wydarzenia
16:20      Pogoda
16:25      Interwencja, odc.1023
16:50      Beverly Hills 90210, odc.4
 - serial komediowy
18:00      Pierwsza miłość, odc.642
18:50      Wydarzenia
19:20      Sport
19:25      Pogoda
19:30      Samo życie, odc.1036
20:00      Tylko miłość, odc.22
21:00      Fala zbrodni, odc.103
21:55      Studio Lotto
22:00      CSI: Kryminalne zagadki 
 Nowego Jorku, odc.45
23:00      Wściekłe psy
01:00      Miasto zwycięzców, odc.16

05:00       Uwaga! 
05:20       Telesklep
06:20       Hej-nał show 
08:00       Na Wspólnej 
08:30       Dzień dobry TVN 
11:00       Milionerzy 
 - teleturniej
12:00       Fabryka Gry 
13:00       Telesklep
13:30       W-11 Wydział Śledczy
 - serial
14:15       Weronika Mars (3/20) 
 - serial kryminalny, USA 
15:15       Marina (106/169) - telenowela 
16:15       Rozmowy w toku
17:25       Sędzia Anna Maria Wesołowska
18:25       Detektywi - serial 
 fabularno-dokumentalny 
19:00       Fakty
19:30       Sport
19:40       Pogoda
19:50       Uwaga! 
20:15       W-11 Wydział Śledczy
 - serial
20:55       Na Wspólnej 
 - serial
21:30       Kryminalni 7 (85) 
 - serial kryminalny, Polska 
22:30       Uwaga, faceci! (10/22) 
 - serial obyczajowy, USA 
23:30       Szymon Majewski Show 5 
 - program rozrywkowy 
00:35       You can dance - Po prostu tańcz! 
 - program rozrywkowy 
02:05       Wrzuć na luz 
03:05       Telesklep
03:25       Uwaga! 
03:45       Nic straconego

05:00       Uwaga! 
05:20       Telesklep
06:20       Hej-nał show 
08:00       Na Wspólnej 
08:30       Dzień dobry TVN 
11:00       Szymon Majewski Show  
 - program rozrywkowy 
12:00       Fabryka Gry 
13:00       Telesklep
13:30       W-11 Wydział Śledczy
 - serial
14:15       Weronika Mars (4/20) 
 - serial kryminalny, USA 
15:15       Marina (107/169) - telenowela 
16:15       Rozmowy w toku
17:25       Sędzia Anna Maria Wesołowska
18:25       Detektywi - serial 
 fabularno-dokumentalny 
19:00       Fakty
19:30       Sport
19:40       Pogoda
19:50       Uwaga! 
20:15       W-11 Wydział Śledczy
 - serial
20:55       Na Wspólnej 
21:30       Dwanaście małp - fi lm S-F,  
 USA 1995, reżyseria: Terry  
 Gilliam, obsada: Bruce Willis
00:05       Szymon Majewski Show  
 - program rozrywkowy 
01:05       Siłacze 8 - Strongman - magazyn 
02:10       Wrzuć na luz 
03:10       Telesklep
03:30       Uwaga! 
03:50       Nic straconego

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN
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CZEKAMY NA WASZE SYGNAŁY DYŻUR REPORTERA
  Od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 - 17.00

  Jeśli zauważyłeś coś, co Cię zaintrygowało, albo chcesz się 
  z nami podzielić cenną dla siebie nowiną - zadzwoń do nas.

ZADZWOŃ DO NAS: (0 58) 736 16 92
Czekamy na Twoje wiadomości także pod adresem mailowym: expresspowiatu@wp.pl

www.expresspowiatu.pl       www.expresspowiatu.pl   

    Reklamy                             Piątek, 1 lutego 2008 r.  
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