
W lipcu weszła w życie 
uchwała regulująca godzi-
ny sprzedaży alkoholu na 
terenie Wejherowa. Od tego 
czasu placówki handlu de-
talicznego mogą go sprze-
dawać tylko do godziny 22., 
a potem od godziny 5. rano 
(sklepy dostały trzy mie-
siące na dostosowanie się 
do tego wymogu). Władze 
miasta tłumaczyły decyzję 
skargami mieszkańców na 
uciążliwych klientów. Gdy 

uchwała weszła już w życie 
trójka sprzedawców sprze-
ciwiła się i wezwała radę 
do „usunięcia naruszenia 
prawa”. Rada w odpowie-
dzi stwierdziła, że uchwała 
nie narusza prawa, bo trak-
tuje wszystkich jednako-
wo. Nie wspomina jednak 
już o tym, że zakaz objął 
tylko sklepy, a stacje paliw 
mogą funkcjonować dalej 
bez żadnych zmian. - Mia-
sto kieruje się potrzebami 

społeczności lokalnej, jako 
jedynym celem, ustalając 
godziny otwierania i zamy-
kania placówek jednakowo 
potraktowała wszystkich 
przedsiębiorców, jednocze-
śnie wprowadzając wyłą-
czenia ograniczeń w dzie-
dzinach, które ze względu 
na potrzeby ludności winny 
pracować nieprzerwanie - 
stwierdzili radni. 
Podobna sytuacja miała 
miejsce w Sopocie. - Wej-

herowska uchwała była 
rozpatrywana w trybie nad-
zoru i nie została zakwe-
stionowana. W Sopocie 
uznano, że jest to narusze-
nie prawa z tego względu, 
że możliwość sprzedaży 
zależała od tego na jakiej 
ulicy jest sklep. Tutaj zakaz 
dotyczy wszystkich skle-
pów - usłyszeliśmy w biu-
rze prasowym wojewody 
pomorskiego. 
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Wejherowo zaskarżone 
Wejherowska Rada Miasta zadecydowała, że w niektórych miejscach nie będzie można ku-
pować alkoholu po godzinie 22. Sklepy miały trzy  miesiące, żeby się do tego dostosować. 
Co się zmieniło od tego czasu? Poza krótszymi godzinami funkcjonowania, mniejsze obroty, 
a od początku roku roku jeden ze sklepów prawdopodobnie będzie musiał kogoś zwolnić. 
Jesienią uchwałą zajmował się „w trybie nadzoru” Urząd Wojewódzki. Teraz sprawa trafi ła 
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. 



Ważne telefony
POGOTOWIE

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

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

POLICJA
WEJHEROWO

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

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

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

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

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

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

INNE
- Pogotowie gazowe ...................................................................................... 992
- Pogotowie energetyczne ...............................................  991; (058) 672-13-87
- Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne  ............................................................. 994
- Pogotowie Ciepłownicze ............................................................................ 993
- Pogotowie ciepłownicze „KOKSIK” Reda ...................... tel. (058) 678 67 00
- Pogotowie Drogowe  ........................................................................ 954, 9637
- Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie ........................... (058) 672 13 35
- Sanepid .................................................................................... (058) 672 74 27
- Obwodowy Urząd Pocztowy w Wejherowie .......................... (058) 672 22 81
- Państwowa Inspekcja Pracy w Wejherowie ............................ (058) 672 13 45
- Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wejherowie 
.................................................................................................... (058) 672 21 70
- Prokuratura Rejonowa w Wejherowie  ................................... (058) 672 98 72
- Sąd Rejonowy w Wejherowie ................................................. (058) 672 23 13
- Areszt Śledczy w Wejherowie  ............................................... (058) 672 23 92
- Urząd Skarbowy w Wejherowie ............................................. (058) 677 34 64
- Starostwo Powiatowe w Wejherowie ..................................... (058) 572 94 00
- Urząd Miejski w Wejherowie  ................................................ (058) 677 70 00
- Urząd Gminy w Wejherowie .................................................. (058) 677 97 01
- Urząd Stanu Cywilnego w Wejherowie  ................................ (058) 677 71  31 
- Pomorski Urząd Wojewódzki (paszporty) .............................. (058) 672 45 56
- Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie  ................................ (058) 672 21 62 
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Wejherowie .................. (058) 572 97 00 
- Informacja PKS ....................................................................... (058) 672 29 14 
- Informacja SKM ..................................................................... (058) 721 21 70
- Informacja MZK ..................................................................... (058) 672 31 38

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

REKLAMA

DRUK

WYDAWCA

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

Redaktor naczelny: Piotr Ruszewski
Redaktor prowadzący: Łukasz Bieszke
Dziennikarze:
Andrzej J. Gojke
Tomasz Modzelewski
Franciszek Sychowski
Skład i łamanie: Łukasz Bieszke

„Nordapress” P.P.H.U.

AGORA SA

0601-300-143

Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów, zastrzega sobie prawo ich redagowania i 
skracania i nie odpowiada za tresć zamieszczanych ogłoszeń.

Nakład 9 000 egz.

Święta z uśmiechem
Przedstawia Tadeusz Krotos

2 redakcja: 058 736 16 92  - reklama: 601 300 14319 grudnia 2008  POWIAT  INFORMACJE

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

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

poniższego planu:

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

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

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

Szczegóły: www.mzkwejherowo.pl

OBWIESZCZENIE 

Starosta Wejherowski
- działając na podstawie art. 2, art.11a, art.11c, art. 11d ust. 5 ustawy z 
dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania  i   realiza-
cji inwestycji w zakresie dróg publicznych /Dz.U. Nr. 80 z 2003r. poz. 
721 z późn. zm./ oraz art. 49 i art. 61 ustawy  z   dnia   14  czerwca  
1960r. Kodeksu  postępowania administracyjnego /tekst jedn. Dz. U. nr 
98 z 2000r. poz. 1071 z późn. zm./  z a w i a d a m i a,  ż e:

1. w dniu 04.11.2008r. na wniosek Burmistrza Miasta Rumi, ul. Sobie-
skiego 7,  84-230 Rumia, wszczęte zostało postępowanie  administra-
cyjne w sprawie  wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwesty-
cji drogowej  dla inwestycji polegającej na:

BUDOWIE DROGI GMINNEJ  – ULIC CHROBREGO  I  RÓWNEJ 
(NA ODCINKU OD ŻEROMSKIEGO DO CHROBREGO)  

W RUMI 

na terenie Gminy Rumia  w obrębie 11 na działkach nr ewidencyjny 
316/1, 316/2, 316/3, 334/1, 334/2, 335/3, 331/1, 336/1, 333/3

2. w dniu 04.11.2008r. na wniosek Burmistrza Miasta Rumi, ul. Sobie-
skiego 7,  84-230 Rumia, wszczęte zostało postępowanie  administra-
cyjne w sprawie  wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwesty-
cji drogowej  dla inwestycji polegającej na:

BUDOWIE DROGI GMINNEJ  – ULIC   SŁONECZNEJ   
I  ASNYKA   W  RUMI 

na terenie Gminy Rumia  w obrębie 11 na działkach nr ewidencyjny 
235/1, 235/2, 236/1, 258/1, 259/1, 259/2 

Strony mają  prawo składania uwag i wniosków w w/w sprawie w ter-
minie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia do Starostwa 
Wejherowskiego,  Wydział Architektury i Budownictwa, 84-200 Wej-
herowo  ul. 3 Maja 4, lub osobiście w pokoju 212 w godzinach 8-15 
(tel. 058-572-94-48). 
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W wyniku pożaru poszko-
dowany został mężczy-
zna, którego po udzieleniu 
pierwszej pomocy przez 
strażaków pogotowie za-
brało do szpitala.
Około godziny 16. otrzy-
maliśmy zgłoszenie o poża-
rze budynku wraz ze skła-
dowanymi materiałami – 
informuje aspirant Miro-
sław Kuraś, pełniący obo-
wiązki dowódcy zmiany 
Jednostki Ratowniczo Ga-
śniczej w Rumi. -  Po przy-
byciu na miejsce zastaliśmy 

pożar budynku i składowa-
nych w nim  śmieci. Od 
będących na miejscu poli-
cjantów uzyskaliśmy infor-
mację, że jest jedna osoba 
poszkodowana. Nasze dzia-
łania poszły w dwóch kie-
runkach – udzielenia pomo-
cy poszkodowanemu i pod-
jęciu działań gaśniczych z 
jednoczesnym zabezpie-
czeniem miejsca zdarzenia. 
Rannego przekazano przy-
byłej wezwanej na miejsce 
ekipie pogotowia.

(ajg)

Groźny pożar
W środę późnym popołudniem paliły się za-
budowania gospodarcze na jednej z posesji 
przy ul. Czarneckiego. 

Spłonął budynek gospodarczy i składowane w nim odpady.

z ostatniej chwili
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Trafi ł do dzielnicowych, 
którzy mają we własnym 
nadzorze ten rejon. Niecałe 
60 tysięcy zł wyłożyła gmi-
na wspólnie z Komendą Wo-
jewódzką Policji w Gdań-
sku. 

Niebawem podobne auto 
ma otrzymać komisariat w 
Wejherowie Śmiechowie. 
Wcześniej nowy samochód 
trafi ł do Szemud, ale była 
to już ponad dwa razy droż-
sza kia sorento - samochód 

terenowy przydatny 
właśnie na drogi 

gminne.       
(TM) 

Kia zjeździ gminę
Nowe auto kia ceed otrzymała wejherowska po-
licja. Samochód będzie jeździć po części miasta 
oraz po  terenie gminy Wejherowo.

Wejherowo zaskarżone 
W jednym ze sklepów obroty 
wyraźnie spadły, a od przy-
szłego roku ktoś będzie mu-
siał być zwolniony. - Wcze-
śniej pracowaliśmy przez 
całą dobę,. Teraz zamykamy 
o 22. Rozkład pracy był taki, 
że osoba, która pracowała w 
nocy miała później tydzień 
wolnego potem. Tak więc 
teraz praktycznie są o dwie 
osoby za dużo. Jedną będę 
musiał zwolnić albo prze-
nieść - opowiada „Expres-

sowi” współwłaściciel jed-
nego ze sklepów. - Czasami 
przed samą 22. jest u nas 
więcej klientów. Biegają, 
bo wiedzą, że potem nigdzie 
alkoholu nie dostaną - mówi 
Teresa Bigus, właścicielka 
sklepu spożywczo - mono-
polowego Tereska. 
Sprawa kontrowersyjnej 
uchwały nie zakończyła 
się na wezwaniu. Jedno z 
przedsiębiorstw będzie się 
o to procesować. Sporna 

uchwała trafi ła do Woje-
wódzkiego Sądu Admini-
stracyjnego w Gdańsku. Na 
razie żadna rozprawa się nie 
odbyła, bo sąd wezwał po-
woda do uzupełnienia bra-
ków formalnych (zabrakło 
odpisu uchwały Rady Mia-
sta Wejherowa). 
- Przedmiotem sprawy jest 
ustalenie dni i godzin otwie-
rania i zamykania placówek. 
W tej chwili ta sprawa ocze-
kuje w kolejce na wyzna-

czenie terminu - poinformo-
wała „Express” Aleksandra 
Skiba z wydziału informacji 
sądowej Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w 
Gdańsku. - Powód oczekuje 
uchylenia uchwały i wnosi 
o stwierdzenie jej nieważ-
ności i zasądzenie zwrotów 
kosztów postępowania. 
Rozprawa odbędzie się naj-
prawdopodobniej w drugiej 
połowie stycznia.  

Tomasz Modzelewski 

W jednej z wejherowskich 
szkół podstawowych dwóch 
15-latków znęcało się nad 
10-letnim chłopcem - poin-
formowała policja. - Trzy-
mali go za nogi głową w 
dół, przewieszonego przez 
poręcz na pierwszym pię-

trze. Sprawcy odpowiedza 
przed Sadem Rodzinnym i 
Nieletnich w Wejherowie. 
Nie mieli żadnego motywu. 
Swoją ofi arę straszyli kilka 
minut, powtarzając, że go 
zaraz puszczą.

(TM)

Nastolatki rozrabiają 

Był środek nocy, gdy dyżur-
ny policji otrzymał infor-
mację, że dwóch mężczyzn 
wybiło szyby w oknach jed-
nego z mieszkań. Ze zgło-
szenia wynikało, że spraw-
cy najpierw obrzucili okna 
kamieniami, a potem weszli 
do środka. Właściciel był 
w tym czasie... w mieszka-
niu. Po krótkiej wymianie 
zdań napastnicy wyszli z 
mieszkania. Policjanci, któ-
rzy pojechali na miejsce, 
zauważyli idących chod-
nikiem dwóch mężczyzn, 
którzy odpowiadali rysopi-
som chuliganów. Na widok 
radiowozu zaczęli uciekać. 
Obaj zostali zatrzymani. Z 
kolei na gorącym uczynku 
wpadł włamywacz w Rumi. 
Policjanci zobaczyli go, gdy 
właśnie próbował wejść do 
kiosku ruchu. Na widok po-
licji oczywiście zaczął ucie-
kać, ale dość szybko trafł za 
kratki.                         (TM)

Włam 
bezczelny

Jak usłyszeliśmy w straży 
pożarnej obiekt kontrolowa-
ny nie był. Budynek Urzędu 
Miasta powstał pod koniec 
lat 70. Od samego początku 
był przygotowany pod biuro 
PZPR i Urząd Miasta. Tym-
czasem po latach przybyło 
pracowników, komputerów 
oraz innego sprzętu, który 
obciąża sieć elektryczną w 
budynku. Kilka lat temu 

przy Biurze Obsługi Miesz-
kańców zostały rozebrane 
schody i zmienione wejście. 
Remontowane były też ko-
rytarze i łazienki. Siedziba 
UM miała stać się bardziej 
estetyczna.  W piwnicy i na 
parterze okablowanie zo-
stało wymienione. Tyle, że 
część budynku wciąż pracu-
je „pod” starą aluminiową i 
przeciążoną siecią. Sprawa 

Kiedy spali się urząd?
Radni już dwa razy odrzucili zmianę w budżecie dzięki której w Urzędzie Miasta mogłaby zostać wymie-
niona instalacja elektryczna. A tymczasem część budynku już prawie codziennie ma kłopot z elektrycz-
nością. Problemy mogą skończyć się pożarem albo porażeniem prądem. 

już dwa razy pojawiała się 
na sesji. Do budżetu miały 
zostać wprowadzone zmia-
ny dzięki którym instalacja 
w Urzędzie mogłaby zostać 
wymieniona. Jednak radni 
za każdym razem odrzu-
cali projekty uchwał w tej 
sprawie. - Jest coraz więcej 
komputerów, więc obciąże-
nie jest coraz większe. W 
niektórych pokojach prawie 
codziennie „wywala” korki 
- opowiada „Mojej Rumi” 
jeden z pracowników urzę-
du. Co może się stać w takiej 
sytuacji? - zapytaliśmy st. 
asp. Zenona Frankowskie-
go z wejherowskiej Straży 
Pożarnej. - Może dojść do 
zwarcia w wyniku przecią-
żenia instalacji i pożaru, a 
przy okazji do porażenia 
prądem. 
- A regularnie „wywalające” 

korki”? - Jest to niepokojący 
sygnał, bo świadczy o tym, 
że sieć jest przeciążona i  nie 
wytrzymuje obciążenia. Na-
stępna rzecz to pytanie, czy 
obiekt posiada 
aktualne badania rezysten-
cji i zerowania instalacji 
elektrycznej? Są to pomiary 
specjalistyczne prowadzone 
przez podmioty, które mają 
wykazać, czy 
instalacja jest bezpieczna. 
Każdy obiekt takowe bada-
nia powinien posiadać. 
- Czy w Urzędzie Miasta 
w Rumi taka kontrola była 
przeprowadzana? 
- W tym miejscu czynności 
kontrolno - rozpoznawczych 
z zakresu ochrony przeciw-
pożarowej nie prowadzili-
śmy.

Tomasz Modzelewski
moja-rumia.pl 
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Dlaczego głosował pan 
przeciw przyjęciu bu-
dżetu na rok 2009, au-
torstwa prezydenta 
Krzysztofa Hildebrand-
ta?

Niestety kolejny raz mamy 
do czynienia z farsą jaką 
jest przyjęcie budżetu na 
rok następny. Istotą działa-
nia prezydenta Krzysztofa 
Hildebrandta jest cukierko-
wa oprawa jego pozornych 
działań. Ważne dla niego 
są świąteczne światełka, 
świetlne anioły itp. – liczy 
się tylko opakowanie. 

Czy to źle, że miasto 
jest odświętnie przy-
strojone?

Oczywiście że nie, jeśli 
zostaną zachowane odpo-
wiednie proporcje, a forma 
nie przerośnie treści. Jed-
nak w Wejherowie jest zu-
pełnie odwrotnie. Co jest 
ważniejsze? Lukrowana 
oprawa czy też rozwiąza-
nie problemów drogowych, 
komunikacyjnych oraz roz-
szerzenie oferty rekreacyj-
no-sportowej.

Na czym polega Pan 
zdaniem ta farsa?

Należałoby się cofnąć w 
czasie? Radni PO i Samo-
rządności tuż po ogłosze-
niu wyników ostatnich wy-
borów samorządowych, 
a mieli wtedy większość, 
wyrazili wolę pełnej współ-
pracy z obozem Krzyszto-
fa Hildebrndta. Przewod-
nictwo niektórych komisji 
oddano ugrupowaniu Wolę 
Wejherowo. Powołano tzw. 
zespół negocjacyjny, który 
miał wypracować wspólne 
stanowisko wobec działań 

Budżet czy farsa?
Z Radnym Miasta Wejherowa Witoldem Mockiem na temat budżetu na rok 2009 
rozmawia Piotr Ruszewski.

w mieście. Niestety zespół 
ten negocjacyjnym był tyl-
ko z nazwy. Każda propo-
zycja PO i Samorządności 
była odrzucana. 

Czy może pan się od-
wołać do konkretnych 
projektów, które spo-
tkał taki los?

Bardzo dobrym przykładem 
traktowania naszych pomy-
słów były ostatnie nasze, 
nieustannie powielane po-
stulaty dotyczące np: przy-
stąpienia do prac projekto-
wych i wykonania ul. No-
wej, wykonania parkingu 
oraz drogi dojazdowej do 
południowej części cmen-
tarza itp. Niestety nie  zo-
stały one przez prezydenta 
przyjęte. Jest to tylko jed-
na strona medalu dotyczą-
ca zaangażowania Krzysz-
tofa Hildebranda w reali-
zację naszych postulatów. 
Druga strona medalu to 
pewnego rodzaju, wyjątko-
wa opieszałość w realizacji 
naszych propozycji, takich 
jak budowa sali sportowej 
przy Szkole Podstawowej 
nr 9 czy też realizacja tzw. 
Węzła Zryw. Być może 
ważniejszą rzeczą dla pre-
zydenta jest przeniesienie 
czołgu za ok. 100.000,00, 
który jest tak niezwykłym 
zabytkiem, że w celu szcze-

gólnego wyeksponowania 
wymaga on zainstalowa-
nie specjalnego, nocnego 
oświetlenia. Tymczasem 
stanowi on koleją bombo-
nierkę. Niestety umiejsco-
wienie w budżecie budowy 
Filharmonii Kaszubskiej za 
ok. 49 mln złotych, uwa-
żam za zbyt wielką rozrzut-
ność i brak jakichkolwiek 
skrupułów ze strony pana 
Hildebrandta wobec tych 
mieszkańców Wejherowa, 
którzy od kilkudziesięciu 
lat czekają na budowę ulic, 
przy których mieszkają. 

Jaka jest Pana zda-
niem sytuacja Wejhe-
rowskiego sportu?

Właśnie, pytytam się, a co 
z wejherowskim sportem?. 
Proszę popatrzeć w jakich 
warunkach ćwiczą dzie-
ci na lekcjach wychowa-
nia fi zycznego np: w SP nr 
9. Pytam się także czemu 
miała służyć medialna bu-
rza rozpętana przez panów 
prezydentów wokół wejhe-
rowskiego stadionu. Chyba 
temu by odstraszyć ewentu-
alnych, chętnych inwesto-
rów, sprawę oddać do sądu, 
a w konsekwencji zabloko-
wać rozwój tego obiektu na 
długie lata. 
Podobna sytuacja jest z ini-
cjatywą Mirosława Ruciń-
skiego, który zapropono-
wał  przejęcia prze miasto 
kosztów szczepionek dzie-
ci przeciw pneumokokom i 
rakowi szyjki macicy. Pre-
zydent ma dylemat czy sfi -
nansować zakup sprzętu 
do szpitala i móc się chwa-
lić, że zrobił to pierwszy w 
Polsce, czy też sfi nansować 
szczepionki. To właśnie 
jest farsa. Nie jest on w sta-
nie wznieść się nad wyima-

Jego zdaniem pierwszy rok 
rządów koalicji PO-PSL nie 
został zmarnowany, cho-
ciaż jak przyznał – „także 
premier jest przekonany, 
ze można było w tym cza-
sie zrobić jeszcze więcej”.  
Z ostatnich sondaży popar-
cia dla partii politycznych 
wynika, że Polacy wciąż 
pokładają duże nadzie-
je w Platformie Obywatel-
skiej.  Zrobimy wszystko 
by tych nadziei nie zawieść 
– zapewnił poseł. Najwięk-
szym problemem dla rządu 
Tuska okazała się nie sama 
materia rządzenia ale  weta 
prezydenta, które uniemoż-
liwiają rządowi realizację 
jego programu. Tak dłużej 
rządzić się nie da i dlatego 
liczymy na opamiętanie się 
prezydenta – powiedział 
Budnik.   
W dyskusji nie unikano te-
matów ogólnych  - polity-
ka międzynarodowa, roz-
liczenie zbrodni komuni-
stycznych, język debaty 
publicznej, dopłaty rolni-
cze, polityka podatkowa.  
Dominowały jednak pro-
blemy lokalne i regional-
ne. Pytano m.in. o szanse 
na wybudowanie Obwod-
nicy Północnej Aglomera-
cji Trójmiejskiej (Gdynia-
Reda) i inwestycje związa-

ne z rządowymi programa-
mi „Moje Boisko – Orlik 
2012” i Programem Prze-
budowy Dróg Lokalnych 
, tzw. schetynówki.  Na te 
ostatnie pytania odpowia-
dał starosta wejherowski 
Józef Reszke.  Natomiast 
o inwestycjach w powiecie 
wejherowskim zapisanych 
w  budżecie  Województwa 
Pomorskiego na 2009 rok 
mówił radny Sejmiku  Ta-
deusz Haase. Warto jeszcze 
dodać, że jeden z uczestni-
ków spotkania opowiedział 
się za ustanowieniem dnia 
4 czerwca Świętem Naro-
dowym, ale bez dnia wol-
nego,  dla uczczenia fak-
tycznego początku polskiej 
transformacji ustrojowej.
Wracając do piątkowego 
spotkania pokazało ono, 
że istnieje potrzeba otwar-
tych spotkań z politykami 
decydującymi  na różnych 
szczeblach o naszych spra-
wach, chociaż łatwe one dla 
nich nie są. Było by więc 
dobrze, by odbywały się 
one z większą częstotliwo-
ścią.  Dotyczy to nie tylko 
posłów, ale i samorządow-
ców. Może radni Platformy 
Obywatelskiej w Wejhero-
wie wezmą sobie do serca 
ten apel jako pierwsi?

Piotr Ruszewski

Potrzebne spotkanie  

Nie po to się z państwem spotykamy by chwa-
lić się sukcesami pierwszego roku rządu Donal-
da Tuska, ale po to by wysłuchać państwa ocen i 
opinii – powiedział poseł Jerzy Budnik do zebra-
nych na  otwartym spotkaniu z parlamentarzysta-
mi  i samorządowcami Platformy Obywatelskiej, 
które odbyło się w miniony piątek w pałacu Prze-
bendowskich w Wejherowie.  

ginowane własne ambicje i 
w trosce o bezpieczeństwo 
dzieci sfi nansować działa-
nia profi laktyczne, które w 
walce z chorobą są pierw-
szorzędne i tak napraw-
dę najtańsze. Dla mnie nie 
ma dylematu. Między fi l-
harmonią, a szczepienia-
mi wybieram szczepienia; 
między fi lharmonią, a roz-
wiązaniem problemów ko-
munikacyjnych wybieram 
to drugie. Mieszkańcom 
zaś mówi się co zysku-
ją, lecz tak naprawdę nie 
mówi się co tracą.  Na tym 
właśnie polega słabość tego 
budżetu.

Czy ten budżet jest 
rzeczywiście zły?

Chciałbym odpowiedzieć 
na to pytanie pewnym 
przykładem. Kiedy PO i 
Samorządność miały w ra-
dzie większość udało nam 
się zablokować budowę re-
stauracji na Placu Jakuba 
Wejhera. Na ostatniej se-
sji Krzysztof Hildebrandt 
wrócił z tym pomysłem, a 
ponieważ obecnie ma on w 
radzie większość,  pomysł 
ten został przyjęty. Proszę 
powiedzieć jaki to będzie 
plac, na którym będą sta-
ły: cukiernia, restauracja, 
punkt tzw.  informacji tury-
stycznej,  pomnik i fontan-
na. Pewnie niedługo przyj-
dzie nam na tym placu wy-
znaczać ulice. Myślę, że 
pan prezydent zapomniał 
o jednym. W przyszłości 
może zabraknąć tam miej-
sca na jeszcze jeden po-
mnik. 

Jaki?

To pokaże przyszłość. 

Wejherowski medyk oferu-
je kształcenie w zawodach: 
terapeuty zajęciowego, 
technika masażysty, opie-
kuna medycznego, opie-
kuna w domu pomocy spo-
łecznej, asystenta osoby 
niepełnosprawnej i opie-
kunki środowiskowej. -Do 
prezentacji dorobku edu-
kacyjnego naszej szkoły, 
mówi kierownik szkolenia 
praktycznego Beata Kącic-

ka, zaprosiliśmy Środowi-
skowy Dom Samopomoco-
wy „Ognisko Kaszubskie” 
z Wejherowa. W pracow-
niach ŚDS nasi absolwen-
ci i słuchacze prowadzą 
różnorodne zajęcia i formy 
terapii zajęciowej. Część 
pięknych prac manualnych 
wykonanych przez uczest-
ników została zaprezento-
wana w CK. 
-Nasi słuchacze, mówi ko-

ordynatorka organizacyjna 
prezentacji Danuta Wojtas, 
prezentują pod bacznym 
okiem nauczycieli prak-
tyczne formy masażu lecz-
niczego, pomiaru ciśnienia 
tętniczego krwi oraz prak-
tyczne zajęcia z zakresu ar-
teterapii. 
Największą „edukacyjną 
niespodziankę” zorgani-
zowała dyrektor medyka 
Ewelina Lulińska-Kuklik. 

Instruktażowy pokaz ma-
sażu hawajskiego na dys-
kretnie roznegliżowanej 
statystce przy nastrojowej 
muzyce przyciągnął uwa-
gę sporej części nie tylko 
mężczyzn. -Promujemy 
dzisiaj zdrowy styl życia, 
powiedziała dyrektor za-
praszając wszystkich chęt-
nych do wejherowskiego 
medyka. 

Franciszek Sychowski 

Nowe specjalne oferty edukacyjne
W ramach współpracy i gościnności prezesa Centrum Kaszuby Marka Nagórskiego w przestrzennym 
holu pawilonu handlowego Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych z Wejherowa zaprezentował nowe 
oferty edukacyjne. W tak zwanym lutowym naborze zimowym zainteresowana młodzież i osoby 
dorosłe mogą podjąć bezpłatną naukę w systemie dziennym lub zaocznym. 

Instruktarz masażu hawajskiego.

Prezentacja prac uczestników ŚDS.

Fo
t. 

Fr
an

ci
sz

ek
 S

yc
ho

w
sk

i
Fo

t. 
Fr

an
ci

sz
ek

 S
yc

ho
w

sk
i

Fo
t. 

Fr
an

ci
sz

ek
 S

yc
ho

w
sk

i
Fo

t. 
Fr

an
ci

sz
ek

 S
yc

ho
w

sk
i



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

5redakcja: 058 736 16 92  - reklama: 601 300 143 19 grudnia 2008 POWIAT  EKOLOGIA

Ciepło, które... truje

Nierzadko „opałem” w 
przydomowych kotłow-
niach i piecach są plastiko-
we butelki i opakowania, 
buty, ubrania, kawałki me-
bli, kolorowe gazety, karto-
ny, czy nawet pocięte opo-
ny. Wraz z dymem do po-
wietrza trafi ają często bar-
dzo toksyczne dla nasze-
go organizmu tlenki meta-
li ciężkich, a także fl uoru, 
chloru, azotu, siarki i inne. 
Związki te powstają przede 
wszystkim w wyniku spa-
lania drewna meblowego, 
które zawiera  chlorowa-
ne fenole (substancje kon-
serwujące) oraz pozosta-
łości farby i lakierów. Te 
z kolei zawierają metale 
ciężkie (np. kadm, cynk ), 
plastikowych toreb z po-
lietylenu, czy papieru bie-
lonego nieorganicznymi 

związkami chloru z na-
drukiem farb kolorowych. 
Stężenie dioksyn i furanów 
w dymie wydobywającym 
się z domowych kominów 
może wynosić 100 nano-
gramów/m3, podczas gdy 
ich dopuszczalne stężenie 
wynosi 0,1 nanograma/m3. 
To tysiąckrotne (!) przekro-
czenie normy.
Są one szczególnie groź-
ne na obszarach o zwartej 
zabudowie mieszkaniowej 
gdzie koncentrują się wokół 
miejsca powstania. Mają na 
to przede wszystkim wpływ 
liczne kominy o niewielkiej 
wysokości. Zjawisko naj-
bardziej daje się we znaki w 
sezonie grzewczym przy ni-
skiej temperaturze i zwięk-
szonej wilgotności powie-
trza.
Spalanie śmieci w w prze-

mysłowych obiektach przy-
stosowanych do tego celu 
obwarowane jest bardzo 
rygorystycznymi przepisa-
mi i normami. Jest też bar-
dzo wnikliwie kontrolowa-
ne. W piecach domowych 
jednak codziennie dochodzi 
do wykroczeń, które w su-
mie zmierzają do wielkiej 
ekologicznej katastrofy. 
Spalając odpady w pie-
cach trujemy siebie i sąsia-
dów, zatruwamy powietrze 
wodę, glebę. Spalanie od-
padów w piecach oprócz 
zanieczyszczenie atmosfe-
ry zwiększa ryzyko zapa-
lenia się przewodów komi-
nowych, a przez to i całe-
go naszego domu. Problem 
widzimy wtedy, gdy chce-
my przewietrzyć mieszka-
nie lub po prostu wyjść na 
spacer i odetchnąć świeżym 

PARTNERZY

Lekarze i ekolodzy od kilku lat biją na alarm. Blisko 30. tysięcy (!) Polaków umiera każdego roku 
na skutek chorób wywołanych zanieczyszczeniami powietrza. Nie ma wątpliwości, że przyczyną 
wielu z tych chorób są trujące związki chemiczne ulatujące do atmosfery z... domowych kominów. 
Szczególnie groźne dla naszego zdrowia są substancje powstające w wyniku spalania śmieci. 

- Tadeusz Wiśniewski, przewodniczący Komunalnego 
Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.
- To nie pierwsza nasza akcja mająca na celu uświadomienie lokalnej społeczności poważnych 
zagrożeń wynikających ze spalania śmieci w przydomowych piecach i kotłowniach i faktu 
łamania obowiązujących przepisów prawa. Jednak  ponieważ zdajemy sobie sprawę ze skali 
zjawiska, po raz pierwszy postanowiliśmy dotrzeć do  możliwie największej liczby ludzi nie 
tylko poprzez prasę, ale również radio i telewizję. Jednym słowem media w szerokim tego słowa 
znaczeniu. Chcemy by hasło naszej kampanii „W domowym piecu spalanie śmieci truje i rujnuje” 

trafi ło pod przysłowiowe strzech również za pośrednictwem nauczycieli do uczniów i dalej do ich domów. 
Domowe instalacje nie są absolutnie przystosowane do spalania śmieci. Są tam zbyt niskie temperatury, nie ma 
urządzeń oczyszczających, fi ltrów. Spalanie w instalacjach przemysłowych przy temperaturach osiągających 
ponad 1.000 stopni pozwala na dopalenie wszystkich cząstek niebezpiecznych. Zostały m. in. przygotowane 
fi lmy rysunkowe, które mają dotrzeć do wyobraźni widzów. Są one już emitowane nie tylko w telewizji, ale 
także na monitorach reklamowych w autobusach komunikacji miejskiej oraz na stronie www.kzg.pl

powietrzem, a wokół nas 
unosi się śmierdzący dym. 
Dlatego apelujemy do Czy-
telników Expressu: Spala-
nie śmieci w domowych pie-
cach to problem, który doty-
czy nas wszystkich i nie mo-
żemy pozostać wobec niego 
obojętni. Godząc się na to, 
że nasi sąsiedzi spalają od-
pady w piecu godzimy się 
z tym, że zatruwają one nas 
samych
Ustawa o odpadach i kodeks 
wykroczeń zakazują spala-
nia śmieci w piecach, do-
mowych kotłowniach. Poza 
ustawą w każdej gminie 
obowiązują miejscowe prze-
pisy o utrzymaniu porządku 
i czystości.  
Nieraz widząc sytuację, któ-
ra nas irytuje, razi, chcie-
libyśmy coś zrobić, w ja-
kiś sposób  zareagować. 
Nie wiemy jednak w jaki 
sposób. Czujemy bezsil-
ność, wstydzimy się. Dlate-
go z inicjatywy Komunal-
nego Związku Gmin „Do-
lina Redy i Chylonki” wraz 
innymi lokalnymi mediami 
rozpoczynamy w Expressie 
niniejszym artykułem ak-
cję pod hasłem: „W domo-
wym piecu spalanie śmieci 
truje i rujnuje” i namawia-
my naszych Czytelników by 
nie byli obojętni i reagowali.
To od każdego z nas zależy 
jak będzie wyglądać nasze 
środowisko. Każda  reakcja 
na nieprawidłowości i ła-
manie prawa ma wielki sens 
w wymiarze społecznym i 
świadczy o odpowiedzial-
ności, za siebie, innych śro-
dowisko, w którym żyjemy.                      
                              (ANGO)

- Czy Straż Miejska w 
Rumi walczy z tym pro-
cederem, a jeśli tak, to 
w jaki sposób ?

- Zdecydowanie, przy 
czym podstawową meto-
dą są skrupulatne kontrole 
posesji pod względem po-
siadania przez ich właści-
cieli odpowiednich umów 
na wywóz śmieci. Odpo-
wiednich, to znaczy takich, 
w których ilość i objętość 
pojemników oraz częstotli-
wość wywozu śmieci pozo-
staje w racjonalnym związ-
ku z ilością mieszkańców. 
Niestety zdarza, że w bu-
dynku mieszkają nie zgło-
szeni lokatorzy. 

- Mógłby pan w kilku 
zdaniach przybliżyć 
naszym Czytelnikom 
najważniejsze działania 
rumskiej Straży Miej-
skiej w tej dziedzinie.

- W latach 2005-2007, re-
wirowi Straży Miejskiej w 
Rumi skontrolowali 100 % 
posesji w Rumi i stworzyli 
bazę danych. Znamy ilość 
mieszkańców w każdym lo-
kalu, znamy ilość posiada-
nych pojemników, a dzię-
ki ostatnio uruchomionej 
bazie danych Komunalne-
go Związku Gmin „Dolina 
Redy i Chylonki”, wiemy 
na bieżąco, jakie zmiany 
następują w zakresie obo-
wiązujących norm i prze-

pisów . Budowane są nowe 
lokale, istniejące czasem 
zmieniają właścicieli, zmie-
nia się liczba mieszkańców, 
wygasają terminy umów. 
Wszystko to monitorujemy 
i jeśli trzeba kontrolujemy 
ponownie. Jeśli stwierdzi-
my nieprawidłowości po-
uczamy, dajemy terminy, 
ale i karzemy mandatami 
do 500 zł. W przypadku 
najbardziej opornych kie-
rujemy wnioski o ukaranie 
do sądu. Przepisy uchwalo-
ne przez Radę Miasta mu-
szą być przestrzegane.

-  A co powinien zrobić 
mieszkaniec, gdy jego 
sąsiad właśnie smro-
dzi dymem?

-   Nie bójmy się zwrócić 
uwagi sąsiadowi który spa-
la śmieci w domowym pie-
cu. Postarajmy się uświado-
mić mu problem, a jeżeli to 
konieczne nie wahajmy się 
zgłosić takich przypadków 
do Straży Miejskiej ( w 
Rumi tel: 0-58/671-94-73), 
ze świadomością, że to nie 
donosicielstwo, a obywa-
telska troska o siebie i swo-
je otoczenie. Czas przezwy-
ciężyć błędne przekonanie, 
iż i tak nie warto, bo się nie 
uda. Każdy ma prawo do 
oddychania czystym po-
wietrzem , więc sąsiad nie 
ma prawa go zatruwać. 

Dziękuję za rozmowę.

Nie oszczędność, 
a brak wyobraźni
Z Romanem Świrskim – komendantem Straży 
Miejskiej w Rumi rozmawia Andrzej Gojke.
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Poseł Jerzy Budnik
Zaprasza do swojego biura poselskiego
Wejherowo 84-200, 
Plac Jakuba Wejhera 9
Godziny urzędowania:
Od poniedziałku do czwartku od 16.00 do 18.00.

tel. (58) 672-77-00 
fax (58) 672-77-18

 RADCA PRAWNY
 RADOSŁAW SKWARŁO§

tel./fax 058 5721593 
tel. kom. 0 600 358 832
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Dyżuruje radny miasta Wejherowa

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

tel. 058 572 94 51
arekszczygieł@poczta.fm

Szczyt zdominowały dwie spra-
wy – pakiet klimatyczno-ener-
getyczny oraz Traktat Lizboński. 
Dla nas najważniejsza była ta 
pierwsza sprawa, bo gdyby przy-
jęto  wyjściowe rozwiązania do-
tyczące ograniczenia emisji dwu-
tlenku węgla (CO2), Polskę, z tej 
racji, że swoją energetykę opie-
ra na węglu, czekałyby wkrótce 
drastyczne podwyżki cen ener-
gii elektrycznej, a niektóre  na-
sze elektrowni pewnie by zban-
krutowały.  Premier Tusk odniósł 
tu duży sukces. Nie przyszedł on 
łatwo. Zabiegi naszych dyploma-
tów i samego premiera trwały kil-
ka miesięcy. By wzmocnić naszą 
pozycję negocjacyjną zblokowa-
liśmy się z ośmioma państwami, 
które miały w tej sprawie iden-
tyczne zdanie jak my, a kilka dni 
przed szczytem Tusk osobiście 
rozmawiał o pakiecie z Sarko-
z’ym i kanclerz Merkel. Opłaci-
ło się. Przyjęte rozwiązania wy-
chodzą naprzeciw naszym ocze-
kiwaniom. Najogólniej mówiąc, 
w latach 2013-2020 dostaniemy 
z Funduszu Solidarności 60 mld 

EURO na złagodzenie skutków 
wprowadzenia proponowanych 
przez UE rozwiązań. Pieniądze 
te zostaną wydane m.in. na cele 
społeczne, ekologię ale głównie 
na  rozwój i modernizację prze-
starzałej infrastruktury energe-
tycznej. Uwzględniono także 
nasz postulat dotyczący „okre-
sów przejściowych” dla polskich 
elektrowni. Dzięki temu dopiero 
od 2020 roku będą one musiały 
kupować 100 proc. tzw. upraw-
nień do emisji (od 2013 roku 30 
proc.). Tusk z Sikorskim pokaza-
li jak należy prowadzić politykę 
w ramach Unii. Po prostu trzeba 
grać zręcznie i  mądrze. Nie na-
leży od razu sięgać po straszak 
weta. Najpierw trzeba do swoich 
racji przekonywać innych i szu-
kać sprzymierzeńców. Tego ża-
den z braci Kaczyńskich nie po-
trafi , dlatego ich „osiągnięcia” na 
arenie międzynarodowej są wię-
cej niż skromne. Jeżeli chodzi o 
Traktat Lizboński to uzgodniono, 
że Irlandia przeprowadzi do paź-
dziernika przyszłego roku drugie 
referendum. Tym co ma przeko-

nać niechętnych Traktatowi Ir-
landczyków mają być dodatkowe 
gwarancje dotyczące m.in. spraw 
obyczajowych, rodzinnych i po-
datkowych. Czyli tak, jak prze-
widywałem w jednym z wcze-
śniejszych felietonów.
Na szczyt prezydent i premier 
polecieli jednym samolotem i 
jednym wracali. To był przypa-
dek, bo samolot rejsowy, którym 
miał lecieć premier zdefektował. 
Wspólny lot nie pomógł w zbli-
żeniu stanowisk. W rezultacie, w 
sprawie Traktatu Lizbońskiego, 
Polska na szczycie zaprezento-
wała dwa odmienne punkty wi-
dzenia. Całe szczęście, że tylko 
w tej jednej sprawie pan prezy-
dent  w Brukseli się  wypowia-
dał. Za to  pod sukces Tuska w 
sprawie pakietu  od razu się pod-
czepił, chociaż swojej ręki do 
niego nie przyłożył. 
                                                                                                 

Jerzy Budnik
Poseł na Sejm RP

Archiwalne felietony posła 
można przeczytać na stronie 

www.budnik.pl

SUKCES TUSKA
To był bardzo ważny ale i „piekielnie” trudny szczyt. 
Przede wszystkim był to wyścig z czasem. W stycz-
niu kończy się bowiem prezydencja Francji, a za-
czyna Czech. Chyba żaden z uczestników bruksel-
skiego szczytu nie miał wątpliwości, że  pod prze-
wodnictwem pragmatycznego Sarkoz’ego łatwiej 
wypracować kompromis, niż pod przewodnictwem 
ortodoksyjnego Klausa, który ze względu na swój 
eurosceptycyzm nie cieszy się zbyt dużym autory-
tetem w krajach UE. Może dlatego ten szczyt zakoń-
czył się  sukcesem.

Podczas spotkania odbyła się emi-
sja fi lmu nakręconego przez TV 
Gdańsk podczas jednego z poło-
wów wędkarskich klubowiczów 
na rzece Redzie w 1999r. Wyświe-
tlono fi lm przedstawiający genezę 
powstania Klubu ,,Lipień,, oraz 
najważniejsze fakty i osiągnięcia 
z historii Klubu ,,Lipień,,. 
Przewodniczący Klubu ,,Lipień,, 
Mariusz Baliszewski przyjął w 
imieniu Klubu gratulacje i oko-
licznościowe patery z listem gra-
tulacyjnym od Prezesa Koła Mia-
sto Wejherowo Romana Kreft, 
Piotra Plotzke reprezentującego 
Towarzystwo Miłośników i Przy-
jaciół Rzeki Redy oraz od Towa-
rzystwa Miłośników Rzeki Łeby 
– Andrzeja Adamiaka. Na spo-
tkaniu jubileuszowym obecnością 
swą zaszczycił Trener Kadry Pol-
ski w dyscyplinie muchowej- An-
drzej Wawryka. 
A było ich nie mało, np.: w roku 
2007 Mistrzem Polski Juniorów 
został Mateusz Stochaj, a zaled-
wie rok wcześniej III miejsce ju-
niorów na w/w zawodach zdobył 
Kamil Elwart. W roku 2008 pod-
czas zawodów Grand Prix Mu-
chowych Polski na rzece Łupawie 
I miejsce zdobył Wincenty Pola-
kowski a drugie miejsce Miotk 
Arkadiusz. W roku 2006 II miej-
sce na ,,Pucharze Podbeskidzia,, 
na rzece San wliczanej do Grand 
Prix Muchowego Polski zajął Ma-
riusz Baliszewski. 

Od 10 lat w Kadrze Muchowej 
Okręgu Gdańskiego w pierwszej 
10 –tce, znajduje się 7 – 8 Człon-
ków Klubu. Również od 10 lat Za-
wody Muchowe ,,O Puchar Trój-
miasta,, drużynowo 9 –io krotnie 
zdobyła drużyna z Wejherowskie-
go ,,Lipienia,,. Klub ,,Lipień,, or-
ganizuje również wspólnie z Ko-
łem PZW nr 80 Miasto Wejhero-
wo zawody wędkarskie - ,,Puchar 
Ziemi Wejherowskiej,, na które 
przyjeżdżają wędkarze muchowi 
z całej Polski. Do jednych z naj-
ważniejszych zadań klubu jak po-
wiedział Członek Klubu Lipień 
Andrzej Bieńkowski, jest dbanie 
o czystość przyrody. Podczas jed-
nej akcji sprzątania brzegów rzeki 
Redy w roku 2008 padł rekord w 
sprzątaniu: 80 worków 120 litro-
wych śmieci! Zarząd Klubu ,,Li-
pień,, pragnie podziękować Panu 
Posłowi Jerzemu Budnikowi, 
Prezydentowi Miasta Wejherowa 
Krzysztofowi Hildebrandtowi, 
Staroście Wejherowskiemu Józe-
fowi Reszke za wspólną współ-
pracę przez te 10 lat  oraz fi rmie 
,,Orlex,, za wsparcie umożliwia-
jące start zawodników w latach 
2007 i 8 na Grand Prix Polski na 
Łupawie. Na zakończenie Prze-
wodniczący Klubu ,,Lipień,, pod-
kreślił że gdyby nie pomoc ZUK- 
u Wejherowskiego i jego dyrekto-
ra Henryka Skwarło, to śmieci za-
miast wody w rzece Redzie zalały 
by brzegi.                             (MB)

Wielkie Święto Klubu 
„LIPIEŃ” z Wejherowa
W  połowie listopada 2008r.  Klub Miłośników Sportowego 
Połowu Ryb Łososiowatych Wędkarstwa Muchowego „Lipień” 
obchodził swoje 10-lecie istnienia.  Uroczysta impreza miała 
miejsce w Dworku Szlacheckim w Paraszycie.
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 - Celem konkursu jest kul-
tywowanie tradycji, zwią-
zanych ze świętami oraz 
podtrzymywanie zwyczaju 
własnoręcznego wykony-
wania stroików w powią-
zaniu z różnorodną tech-
niką wykonania – mówi 
Łucja Sadowska, wicedy-
rektor Zespołu Szkół nr2. 

– Jury porównywało osią-
gnięcia artystyczne uczest-
ników na podstawie form 
tradycyjnych i według ich 
pomysłu.
W kategorii szopki ro-
dzinnej zwyciężyli Nata-
lia Chudzik, Anna Książ-
kowska, Sonia Szreder i 
Krzysztof  Kaczmarek z 
ZS nr2, miejsce drugie za-
jęła rodzina Kabata a trze-
cie - rodzina Witkowicz. 
Nagroda burmistrza miasta 
trafi ła do świetlicy socjo-
terapeutycznej w SP 5. W 
kategorii gwiazdki pach-
nącej świętami wygrały 

Szopki, gwiazdki, choinki i anioły
Już po raz czternasty w Redzie rozstrzygnięto miejski konkurs bożonarodzeniowy dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Tym razem konkurs 
odbył się aż w czterech kategoriach – szopka rodzinna, malowany anioł, choinka i gwiazda pachnąca świętami. Jury miało trudny wybór 
najlepszych prac, gdyż na konkurs nadesłano ponad 130 dzieł sztuki.

Jury w trakcie oceniania szopek.

Antonina Konkel i Magda-
lena Lisiecka z Przedszko-
la nr1 oraz Patryk Potry-

kus z SP 2. Drugie miejsce 
otrzymały Marta Szym-
borska i Alina Ewertow-

ska z Przedszkola nr2 oraz 
Kamila Haustein z SP 6 i 
Anna Urban z SP 4. Miej-
sce trzecie zajęli Natalia 
Puszczewicz i Aleksan-
dra Kwiatkowska z Przed-
szkola nr 1 oraz Bartłomiej 
Trocki z SP 6 i Dominika 
Gruba z SP 3. Natomiast 
najpiękniejszą pachną-
cą choinkę wykonał Karol 
Ruchniewicz z SP 3. Dru-
gie miejsce otrzymał Wik-
tor Konik i Beata Gruba z 
SP 3 a trzecie – Domini-
ka Sobieraj z SP 3 i Mag-
dalena Żygo z SP 5. Jury 
zachwyciło się też malo-

wanym aniołem, wykona-
nym przez Monikę Ruch-
niewicz z Gimnazjum nr2. 
Na drugiej pozycji uplaso-
wali się Patryk Neumann i 
Paulina Lesner a na trze-
ciej – Paulina Rembelska 
i Marta Konik. Laureaci 
poszczególnych kategorii 
otrzymali nagrody fi nan-
sowe. Za pierwsze miejsce 
350 zł, drugie miejsce 250 
zł i trzecie miejsce 150 zł. 
Organizatorami przedsię-
wzięcia byli Zespół Szkół 
nr 2, parafi a św. Wojciecha 
i MOKSiR.                 

 (DD)
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„Za pierw-
sze miejsce 

350 zł, drugie, 
250 zł i trzecie 
150 zł.”

W Wejherowie, każdy kto 
chce przekazać ciekawe i 
osobliwe przedmioty oraz 
gadżety na licytację, może 
to uczynić w Wejherow-
skim Centrum Kultury 
przy ul. Sobieskiego. Rze-
czy są przyjmowane w se-

kretariacie w godzinach od 
9 do 14. WCK czeka rów-
nież na wolontariuszy, któ-
rzy pragną kwestować z or-
kiestrową puszką. Zapisy 
od godz. 9 do 14 w pokoju 
23. Natomiast w Rumi od 
sześciu lat, w czasie fi nału 

Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy, odbywa 
się akcja honorowego od-
dawania krwi. Także i tym 
razem, burmistrz miasta li-
czy na pomoc sponsorów. 
Bowiem zgodnie ze zwy-
czajem, każdy dawca krwi 

otrzymuje upominek. Jed-
nak bez wsparcia ludzi i 
fi rm nie będzie to możliwe. 
Podarunki można składać 
w Referacie Integracji Eu-
ropejskiej i Promocji Urzę-
du Miasta, przy ul. Sobie-
skiego 7.                    (DD)

Wieczerza wigilijna roz-
pocznie się w niedzielę 21 
grudnia br. o godzinie 15 w 
restauracji Tequila w Rumi-
Janowie. Na kolację będzie 
można wejść na podstawie 
zaproszenia z Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecz-
nej. Organizatorzy przewi-
dują, że na spotkanie przy-
będzie około 150 osób sa-
motnych, starszych i nie-
pełnosprawnych. Osoby 
starsze i niepełnosprawne, 
jeżeli odpowiednio wcze-
śniej zawiadomią MOPS, 
mogą liczyć na transport do 
restauracji. W programie 

świątecznej kolacji znajdą 
się m.in. wigilijny poczę-
stunek, dzielenie się opłat-
kiem,
wspólne śpiewanie kolęd i 
pastorałek oraz wręczanie 
paczek świątecznych. Go-
śćmi wigilii będą
rumskie chóry oraz Henryk 
Merchel, który od wielu lat 
umila wigilijnym biesiadni-
kom czas, grą na organach. 
Warto dodać, że organiza-
torami wieczoru są Stowa-
rzyszenie „Pomóż sąsia-
dowi” oraz Miejski Ośro-
dek Pomocy Społecznej w 
Rumi.                         (DD)

Prezenty dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Zbliża się XVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Celem kwesty będzie wczesne wykrywanie 
nowotworów u dzieci. Odbędzie się ona w niedzielę 11 stycznia 2009 roku, ale już teraz organizatorzy 
szukają sponsorów. 

Wigilia dla samotnych
Tradycyjnie jak co roku, w Rumi odbędzie się 
wigilia dla samotnych mieszkańców miasta. 

Pomimo przedświątecz-
nej gorączki wielu miesz-
kańców Rumi przybyło ze 
swymi pociechami obej-
rzeć przedstawienie w wy-
konaniu gdańskiego teatru 
Qfer. Teatr Qfer mający w 
swoim repertuarze najpięk-
niejsze i najsłynniejsze ba-
śnie, m.in. „Czerwony kap-
turek”, „Kot w butach”, 
„Królewna Śnieżka” przed-
stawiane z wykorzystaniem 
zarówno kukiełek, jak i ak-
torów  dobrze znany jest 
dobrze dziecięcej publicz-
ności w naszym regionie.

„Opowieści wigilijne” to 
historia starego egoisty i 
sknery Scrooge’a, któremu 
w wigilijną noc ukazują się 
duchy i doprowadzają do 
jego przemiany moralnej – 
staje się dobrym człowie-
kiem. Spektakl teatru Qfer 
obfi tuje w momenty hu-
morystyczne i wzruszają-
ce, skłaniające do refl eksji. 
Bajkowa muzyka i optymi-
styczne zakończenie sztuki 
tworzą klimat radosnych, 
wspaniałych świąt Bożego 
Narodzenia.

(B.Mir)

Dickens w Janowie
Spektakl lalkowy „Opowieści wigilijne” wg Char-
les’a Dickensa to jedno z ostatnich w tym roku 
przedstawień teatralnych w cyklu Rodzinne Spo-
tkania Teatralne, zorganizowanych przez Dom 
Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Janowo”.
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Międzynarodowy Dzień 
Praw Człowieka obchod-
zony jest od ponad 50. 
lat. 10. grudnia, kiedy to 
przypada rocznica pod-
pisania przez ONZ Pow-
szechnej Deklaracji Praw 
Człowieka. Z tej okazji 
nauczyciele oraz ucznio-
wie liceum wchodzącego 
w skład Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Re-
dzie zorganizowali w szkole 
debatę. Płk Piotr Chwałek 

opowiadał nastolatkom 
m.in. o kulturze Afganista-
nu, ale i też o samej broni. 
Z kolei uczniowie przygo-
towali prezentację mul-
timedialną. Później rozpo-
częła się dyskusja, czy or-
ganizacje zajmujące się 
ochroną praw człowieka 
są potrzebne i czy rze-
czywiście wywiazują się ze 
swoich obowiązków.   

(TM/AP)   

Prawa człowieka
w redzkim LO 
Debatę na temat praw człowieka zorganizowało 
redzkie liceum ogólnokształcące. Uczestniczył w 
niej gość specjalny, płk Piotr Chwałek, który przez 
pół roku przebywał na misji w Afganistanie. 
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Orlik powstał przy stadi-
onie MOKSiR-u na uli-
cy Łąkowej, ale cała pro-
cedura była przeprowad-
zana przez Urząd Mia-
sta. Pierwszy ogłoszony 
przeparg na budowę nie 
został rozstrzygnięty, bo 
okazało się, że kwota, 
której oczekują inwestorzy 
jest zbyt duża. Wtedy 
Rada Miasta zdecydowała 
się dofi nansować budowę 
większą kwotą. Dru-
gi przetarg został 
rozstrzygnięty 4. września. 
Od tego czasu minęło 
raptem niecałe cztery 
miesiące, jak za kwotę mil-
iona 309 tysięcy zł, kom-
pleks stanął. W poniedziałek 
odbyło się uroczyste otwar-
cie. Uczestniczył w nim 
m.in. Adam Giersz, wicem-
inister sportu i turystyki. 
Redzki Orlik powstał prawie 
że naprzeciwko “Łąkowej”, 
ogólnodostępnej stre-
fy rekreacji dziecięcej, 
która mieści się przy Ze-

Wychodząc naprzeciw zdia-
gnozowanym zagrożeniom, 
dotyczącym tej katego-
rii uczestników ruchu, Ko-
menda Powiatowa Policji w 
Wejherowie podjęła decyzję 
o zainicjowaniu kampanii 
profi laktyczno-edukacyjnej 
w naszym powiecie.
- Policjanci otrzymali ze 
Starostwa Powiatowego w 
Wejherowie światełka od-
blaskowe, które rozdawane 
są dzieciom w wieku 6 i 7 lat 
na spotkaniach w szkołach – 
wyjaśnia mł. asp. Anetta Po-
trykus, specjalista ds. praso-
wo-informacyjnych KPP. - 
Podczas spotkań policjanci 
tłumaczą dzieciom, jak waż-
ne jest posiadanie światełek 
odblaskowych na ubiorze. 
Celem działań policji bę-
dzie dążenie do zmniej-
szenia liczby potrąceń pie-
szych przez samochody, a 
także podniesienie świado-
mości pieszych na temat za-
grożeń z jakimi mogą spo-
tkać się na drodze. Ponad-
to podczas spotkań z rodzi-
cami będą przekazywane 
informacje o bezpieczeń-
stwie najmłodszych. W ra-
mach akcji kierowcy będą 
mogli bezpłatnie sprawdzić 
i ustawić światła pojazdów 

Nastepny Orlik
Kolejny kompleks sportowy w ramach programu “Moje boisko - Orlik 
2012” został ofi cjalnie otwarty. Tym razem w Redzie. 

spole Szkół Ponadgim-
nazjalnych. 
- Z niego też się bardzo 
cieszymy, bo jest wyko-
rzystywane właściwie od 
rana do wieczora - mówi 
Krzysztof Krzemiński, 
burmistrz miasta. - Gdy 
rozważalismy budowę Or-
lika wiedzieliśmy już, że 
przy szkole powstanie ten 
kompleks, ale chodziło 
o mieszkańców. W tym 
rejonie są trzy osiedla 
wielorodzinne. W związku z 
tym doszliśmy do wniosku, 
że nie będzie przesadą, 
żeby zlokalizować boisko 

w sąsiedztwie. Drugi argu-
ment to kwestia obsługi i 
zabezpieczenia przed wan-
dalizmem. Tego typu bois-
ka są bardzo ładne i funkc-
jonalne i mogą być narażone 
na dewastacje. Rozważając 
argumenty doszliśmy do 
wniosku, że lokalizacja na 
terenie MOKSIR-u zabez-
piecza ten obiekt. Nikt 
nam nie narzucał lokal-
izacji boiska, a “Łąkowa” 
musiała powstać przy sz-
kole, bo taki był wymóg 
programu “norweskiego”. 

(TM) 

Odblaski życia
W powiecie wejherowskim ruszyła ogólnopolska kampania na rzecz 
bezpieczeństwa pieszych, pod hasłem „Odblaski życia”. Piesi są 
najmniej chronionymi uczestnikami ruchu drogowego i często stają 
się ofi arami tragicznych wypadków. Można się o tym przekonać 
przeglądając policyjne statystyki, gdzie ponad 35 procent ofi ar 
zabitych w wypadkach to piesi. 

w wyznaczonych stacjach 
diagnostycznych. Do reali-
zacji włączyło się 480 stacji 
kontroli pojazdów, działa-
jące pod patronatem Insty-
tutu Transportu Samocho-
dowego oraz stacje Holdin-
gu Polskiego Związku Mo-
torowego. Jak podkreśla 
mł. asp. Anetta Potrykus są 
miejsca, w których najczę-
ściej dochodzi do wypad-
ków drogowych z udziałem 
pieszych. Przystanki komu-
nikacji miejskiej, chodniki i 
drogi dla pieszych oraz po-
bocza dróg przodują w sta-
tystykach śmiertelnych po-
trąceń pieszych i to właśnie 
w zimie, gdy szybko zapa-
da zmierzch, nawierzchnia 
jezdni jest mokra i śliska, a 
wędrujące poboczami oso-

by są szczególnie narażone 
na niebezpieczeństwo.
- Wieczorem, gdy pieszy 
ma na sobie ubranie w sza-
ro-czarnych kolorach i nie 
posiada elementów odbla-
skowych, kierowca do-
strzeże go dopiero, gdy za-
uważy sylwetkę człowieka 
w zasięgu świateł samocho-
du – dodaje rzecznik Anet-
ta Potrykus. - Jeśli jednak 
pieszy ma odblask, odbi-
jający światła samochodu, 
kierowca spostrzeże go już 
z odległości 150 metrów, 
czyli 5 razy szybciej.
Wzmożone działania edu-
kacyjne, adresowane do pie-
szych będą prowadzone do 
końca stycznia 2009 roku.

(DD)
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na rzecz bezpieczeństwa



Tomasza Fopke
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„

Utwór 
wykonywany 
jest podczas 
liturgii mszy 
św. zastępując 
odpowiednie 
części lub też 
osobno jako 
jedno muzyczne 
dzieło.”

REKLAMA

REKLAMA

Akcja jest organizowana 
we współpracy z Urzę-
dem Miasta oraz Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Spo-
łecznej. To właśnie MOPS 
rozdzieli później paczki do 
najbardziej potrzebujących 
rodzin. - Wolontariusze 
będą mieć identyfi katory 

i informować o celu akcji. 
Będą stać w sklepach za 
kasami ze specjalnie okre-
jonymi koszami - zachęca 
Krystyna Rathnau-Zatwar-
nicka, wicedyrektor Zespo-
łu Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Redzie. 

(TM)

Monumentalny utwór połą-
czone chóry pod dyrekcją 
Tomasza Fopke śpiewały 
już m.in. w kościołach by-
towskich, gdańskich, luziń-
skich oraz we Władysławo-
wie i Gościcinie. Prezenta-
cja wokalna przeznaczona 
jest na chór czterogłosowy 
a’capella. W całości w języ-
ku kaszubskim, według tek-

stu zatwierdzonego przez 
Kościół. Msza kaszubska 
składa się z następujących 
części: Kyrie, Credo, Glo-
ria, Sanctus, Hosanna, Be-
nedictus i Angus Dei. Pod-
czas „Hosanna” solista 
(Franciszek Okuń) wyko-
nuje solową partię grając na 
diabelskich skrzypcach, ka-
szubskim instrumencie per-

- Bardzo się z tego ciesz-
ymy, otrzymaliśmy au-
diometr i tympanometr. 
Sprzęt dotarł w ubiegłym 
tygodniu - opowiada 
Bożena Czepułkowska, le-
karz naczelny szpitala. 
Nowy sprzęt służy do ba-
dania słuchu i stanu błony 
oraz trąbki zarówno u dzie-
ci, jak i dorosłych. - Przyda 
się naszym najmłodszym 
pacjentom - cieszy się An-
drzej Betlejewski, ordy-
nator oddziału otolaryn-
gologi. - Sponsorzy nam 
pomagają, ale tego sprzętu 
nie mieliśmy. Nowe 
urządzenia zaczną służyć 

pacjentom w 2009 roku. 
Mimo że Wielka Orki-
estra Świątecznej Pomocy 
corocznie jest organizow-
ana w styczniu to sprzęt 
trafi ł do szpitala dopiero 
teraz ze względu na proce-
dury przetargowe. - Szpital 
mówił, co jest najbardziej 
potrzebne z tego, co WOŚP 
może przekazać. Jesienią 
dowiedziałem się, że ten 
sprzęt otrzymamy - doda-
je dr Betlejewski. - Sprzęt 
wymaga jeszcze opanow-
ania technicznego i nie-
bawem, od stycznia, będzie 
działać. 

(TM) 

Najnowsze liturgiczne dzieło

W Sanktuarium MB Wejherowskiej Uzdrowienia Chorych dzięki organizacyjnej gościności 
gwardiana Tyberiusza Nitkiewicza usłyszeliśmy najnowsze muzyczne liturgiczne dzieło 
Tomasza Fopke - „Mszę Kaszubską na Chór i Diabelskie Skrzypce”. 

kusyjnym. W kościele p.w. 
św. Anny w Wejherowie 
niestety z powodu choro-
by solisty nie usłyszeliśmy 
tego oryginalnego i nowa-
torskiego w muzyce sakral-
nej instrumentu. Autor i dy-
rygent „Mszy Kaszubskiej” 
do wykonania swego utwo-
ru zaprosił połączone chó-
ry kaszubskie - „Lutnia” z 
Luzina i „Pięciolinia” z Li-
nii. Utwór wykonywany 
jest podczas liturgii mszy 
św. zastępując odpowiednie 
części lub też osobno jako 
jedno muzyczne dzieło. Do-
datkowo przed mszą świętą 
chóry zaprezentowały krót-
ki koncert pieśni Maryjnej. 
Przypomnijmy, że Tomasz 
Fopke kaszubski działacz 
regionalny ma w swoim ar-
tystycznym dorobku licz-
ne nagrania płytowe. Sku-
pia się przede wszystkim 
na pisaniu piosenek. Wydał 
także kilka książek . „Msza 

Kaszubska na Chór i Dia-
belskie Skrzypce” jest jego 
drugim, po „Pierwszej Pa-
sji Kaszubskiej” większym 
utworem o charakterze ora-
toryjno-kantatowym. To-
masz Fopke jest jednym 
z wszechstronniejszych i 
„płodniejszych twórczo” 
współczesnych animatorów 
kultury naszego regionu. 

Franciszek Sychowski

Połączonymi chórami dyryguje Tomasz Fopke.  

Dla pacjentów na święta

Wigilijny stół w Redzie 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych organizuje w 
najbliższy weekend "Wigilijny stół". Wolontariu-
sze ze szkoły w dwóch "Biedronkach" oraz sklepie 
"Polo" będą zbierać żywność dla rodzin wielodziet-
nych z terenu Redy. 

Na oddział otolaryngologii wejherowskiego szpi-
tala trafi ł nowy sprzęt. To prezent od Wielkiej Ork-
iestry Świątecznej Pomocy. Od stycznia będzie 
służył pacjentom. 

Ostatni wtorkowy wieczór 
zgromadził 15 sympatyków 
tej popularnej na Kaszubach 
gry karcianej. Punkty zdo-
byte w każdym turnieju za-
liczą się do klasyfi kacji ge-
neralnej zawodów. Po tym 

turnieju klasyfi kacja gene-
ralna uległa małej zmia-
nie. Na czele, z dorobkiem 
16 punktów (574) znajdu-
je się Tadeusz Sychowski, 
drugie miejsce zajmuje 
Aleksander Formela z 16 

pkt. (332), a trzeci jest Je-
rzy Stenka z 14 pkt (206).
- W zawodach mogą wziąć 
udział gracze, którzy znają 
zasady gry w Baśkę oraz 
zapoznali się  z regulami-
nem.                           (DD)

Baśka wciąż popularna
W Wejherowie i Redzie ruszyły kolejne edycje ligi Baśki Kaszubskiej o puchar 
najlepszego karciarza. W Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w 
Redzie rozegrano już cztery turnieje. 
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TWOJE OGŁOSZENIA DROBNE:

- POSZUKUJĘ MIESZKANIA  do wy-
najęcia, pilnie 1 pok. kouch., łazienka 
osobno, Bolszewo i okolice (lub za opie-
kę) tel. 507 607 280
- SPRZEDAM MIESZKANIE WŁA-
SNOŚCIOWE Wzgórze Św. Maksymi-
liana - 4 pokoje 78 m2 2 kuchnie, pierwsze 
piętro, blok 3 piętrowy, piece, cena 430 
tys. tel. 519 738 635
- REDA, ŁADNE MIESZKANIE 1 po-
kój, osobno kuchnia, łazienka, umeblowa-
ne 33m2  160 tys., cenę można negocjo-
wać tel. 0603 925 896, drugie piętro
- MAŁŻEŃSTWO Z DZIECKIEM 
wynajmie kawalerkę w Wejherowie lub 
okolicy nr tel 514-340-152
- SZUKAM WSPÓŁLOKATORA do 
mieszkania, 2 pokoje w Wejherowie tel. 
608 025 391
- ODNAJMĘ 1 pokój w Wejherowie tel. 
608 025 391
- M4 I/IV, 60 m2 trzypokojowe, wygodne, 
przytulne, ciepłe bdb. lokalizacja (Rumia) 
tel. 510 605 177
- SZUKAM MIESZKANIA do wyna-
jęcia, 2 pokoje, w Wejherowie, tel. 721 
221 486
- WYNAJMĘ nowy lokal użytkowy w 
Kębłowie koło Wejherowa. Przylegający 
bezpośrednio do głównej trasy Szczecin-
Gdańsk. Powierzchnia na parterze 200 
m/kw , pietro 100m/kw. Na parterze hala 
o łacznej powierzchni 140 m/kw plus 
pomieszczenie typu biuro/sklep 42m/
kw plus pomieszczenia socjalne. Piętro 
pomieszczenia biurowo-mieszkalne. 
Działka ogrodzona , utwardzona o łacznej 
powierzchni 800m/kw. tel 698 093 344
- LUZINO. Działka  3250 m2 na granicy 
Luzina i Robakowa, 120m od asfaltowej 
drogi powiatowej, aktualne warunki 
zabudowy. Możliwość od razu budowana 
domu mieszkalnego i gospodarczego. 
cena 152 000 pln tel 698 093 344 
- SPRZEDAM MIESZKANIE 60 m2 

, 3 pokoje, I p. w dobrym stanie, ciepłe, 
wygodne, Rumia 500 399 957
SPRZEDAM KAWALERKĘ - 28,5 
m2  w Wejherowie, ul. Sikorskiego, do 
zamieszkania, 135 tys. tel. 058 672 31 75, 
kom. 888 994 253
- SPRZEDAM MIESZKANIE - 46,5 m2  

trzecie piętro, os. Kaszubskie, Wejhero-
wo, tel. 058 736 17 03
- SPRZEDAM mieszkanie trzy poko-
jowe, 60m2 w Rumi, tel. 058 679 36 56, 
kom 510 605 177
- SPRZEDAM MIESZKANIE – 
Sprzedam mieszkanie 3 pokoje 61 m2 
spółdzielcze własnościowe na Karwinach 
tel. 058 624 51 41
- SPRZEDAM MIESZKANIE w Wej-
herowie 42m, cena 182 tys. zł, tel. 888 
797 223, ul. 1000 lecia, po generalnym 
remoncie

- WALDEK lat 47 wzr. 176, 85 kg, szuka 
partnerki na złe i dobre z Wejherowa i 
okolic Redy, bez nałogów, tel. 695 302 
912

- WOLNA pozna Pana około 60-tki 
wolnego bez nałogów chętnie zmotoryzo-
wanego telefon 691-190-139
- WDOWA 55 lat. Kulturalna zadbana 
pozna Pana kulturalnego, zadbanego, 
zmotoryzowanego, serdecznego, ciepłego 
mężczyzny. tel. 696 175 202
- WOLNA, niezależna, Szwecja, pozna 
Pana około 60-tki, chętnie zmotoryzowa-
nego, wolnego. tel. 660 886 808
- WOLNY 39 lat z Wejherowa pozna 
dziewczynę w podobnym wieku może 
być starsza trochę. tel 517-927-585
- KAWALER lat 38, skromny, bez nało-
gów, szuka pani do wspólnego zamiesz-
kania, a może i coś więcej.
 tel. 514 780 981
- KAWALER lat 31 pozna miłą Panią z 
Redy i okolic. Tel.691294898 odpowia-
dam na sms.
- PANNA lat 42 wierząca i praktykująca, 
lubiąca spokojny tryb życia, ceniąca 
szczerość i uczciwość. Szukam pana w 
wieku 40-45 lat wierzącego i praktykują-
cego, bez nałogów kawaler bez zobowią-
zań. Panom ZK dziękuję, tel. 661 671 493
- LAT 58, szczupły po rozwodzie, miesz-
kaniowo niezależny, z nad morza, pozna 
panią najchętniej spokojną wdowę lub 
rozwódkę do lat 55, tel 607 775 464
- WOLNY 39 lat z Wejherowa pozna 
samotną wolną, nr 788565792
- WOLNY 52 lata, 172/74 kg, pozna miłą 
sympatyczną panią, 517 329 930
- WOLNY, 39 lat, samotny, z Gdyni, 
pozna panią do lat 50, która nie chce 
samotnie spędzać tegorocznych świąt. 
Trójmiasto i okolice, tel. 0696 206 888
- SAMOTNY, 48/188/95, kochający 
przyrodę, wędrówki po lesie, tel. 691 
374 935

- SPRZEDAM samochód mazda 323 1,7 
D sedam 91r. Cena 1,200 zł (do uzgodnie-
nia) tel. 887-927-826
- SPRZEDAM POLONEZ TRACK 
1200 zł, 1,6; 2 drzwi na 5 osób bezn/gaz, 
silnik dobry tel. 0602 624 791
- SPRZEDAM części do Fiata 126p - 
nowe, lampa H4 teleskopy, felgi stalowe 
13 i wiele innych 30%
- SPRZEDAM samochód Renault Me-
gane Coupe
1,6 benzyna, 1998r. wspomaganie kie-
rownicy, el.szyby, klimatyzacja, skórzane 
fotele, alufelgi, centralny zamek, ABS, ra-
dio, kolor czarna perła, 2 opony zimowe, 
Cena 9 500zł do negocjacji, Wejherowo, 
Tel. 697 865 010
- SPRZEDAM GARAŻ tel. 601 877 240
- SPRZEDAM - Vectra 2.0 beznzyna, 
1994 r., przebieg 185 tys, garażowany, 
szyberdach, AA, ABS, CZ,O.Z, R.CD, 
AF, stan dobry, cena 6000, tel. 693 826 
410

-  FIZYKA, CHEMIA; pomogę ucznio-
wi, Wejherowo, tel. 058 677 01 50
- BEHAPOWIEC - podejmie prace z 
uprawnieniami szkolen bhp i p.poz. nr te-
lefonu +48510676511 lub 0 58 302-39-69

- UCZENNICA NIEMIECKIEGO 
GIMNAZJUM - udziela korepetycji z 
j.niemeickiego dla dzieci szkół podstawo-
wych.Tel:518557198
-  ZATRUDNIĘ POMOCNIKA do 
gospodarstwa rolnego, wymagane prawo 
jazdy kategorii T, możliwość zamieszka-
nia, tel. 606 357 857
- PAN 54 letni, podejmie pracę w 
godzinach popołudniowych, weekendy 
z możliwością zakwaterowania. tel. 660 
426 563
- EMERYTKA po 60-tce, szuka pracy 
tel. 058 551 50 05
- EKONOMISTKA 28 lat, szuka pracy, 
doświadczenie jako kasjerka tel. 513 445 
225
- EMERYTKA - lat 55, pracowita, 
poszukuje pracy, Rumia Janowo, tel. 058 
671 75 52
- SZUKAM PRACY - sprzątanie małego 
biura lub opieka nad dzieckiem po godz. 
15 w okol. Chyloni. Tel.505534830.
- WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE, miła, 
uczciwa, pracowita, podejmie pracę na 
pół etatu w obsłudze lub administracji, 
najchętniej w budżetówce, tel. 692 82 
30 30
- POTRZEBNE PANIE do opieki w 
Niemczech, 1200 euro+zwrot kosztów 
podróży, legalnie, tel. 058 572 33 82
- ANGIELSKI - Rumia 671-81-31, 
604393732

- SPRZEDAM, deski calowe 6,5 m3 cena 
500 zł za m3 , tel. 885 916 686
- SPRZEDAM, 4 kg płynu aluminiowego 
(srebrzanki) 058 718 87 24
- SPRZEDAM ROWEREK dla chłopca 
3-5 lat-nowy na gwarancji.Kółka boczne 
stan  bdb.160zł.tel (o58)6710322 lub 
695636493 oraz rowerek dla dziecka 1-2 
latka  stan dobry cena 40zł  bardzo ładny 
- OWCZARKI NIEMIECKIE- czar-
ne podpalane, mocnej budowy, po 
rodowodowych rodzicach. Szczeniaki ur. 
9.07.2008r. do odbioru na koniec sierpnia, 
po szczepieniu i dwukrotnym odroba-
czeniu. 
- SPRZEDAM MATERAC do masażu, 
nowy, skóropodobny, składany na 3 czę-
ści, 3 programy - 400 zł, tel. 506-392-588
- PIEKARNIK 2 grzałki do pieczenia 
ciast, stan db. 95 zł tel 507 607 280
- SPRZEDAM KUCHEMKĘ 3 palniki, 
stan db, 75 zł i drukarkę nową do kompu-
tera 220 zł. tel. 507 607 280
- SPRZEDAM SUKNIĘ ślubną stan 
b.db wzrost 164-170 cena 600 zł do nego-
cjacji tel.517 159 871
- SPRZEDAM PODUSZKĘ DO MA-
SAŻU uniwersalną, kręgosłup, stopy, uda 
370 zł gwarancja tel. 0697 219 236
- ZNACZKI POLSKIE CZYSTE, lata 
1968-1976 KPL 300.00 oraz bloczki 
czyste różne tel. 058 620 96 16
- SPRZEDAM używane w dobrym stanie 
małe rożno elektryczne, pojemność jeden 
kurczak. tel. 782 537 320
- SPRZEDAM WÓZEK głęboko-
spacerowy Chicco Enjoy z fotelikiem 
samochodowym,mało używany,kolor 
pomarańczowo-szary.Cena 800 zł.tel.502 

411 099.
- SPRZEDAM zdemontowany zlew 
dwukomorowy -stan dobry mało używany 
cena 70zł. tel (o58)671 03 22
- SPRZEDAM  wózek spacerowy, stan 
bdb. bordowo beżowy + łóżeczko z mate-
racem, tanio tel. 572 62 17
- SPRZEDAM suknię ślubną na 170, 
stan dobry cena 350 zł, tel. 517 159 871
- SPRZEDAM suknię ślubną na szczupłą 
osobę, tel. 513 399 454
- SPRZEDAM WÓZEK, spacerówka 
nowa, składana, granat, tel. 696 417 080
- KOŁDRA-PLED,Wym.160x200 - 
Materac rehabilitacyjny z wełny 200x90 
Grubość 5cm - Poduszka wełniana 70x40 
Całość dwukolorowe - jedna strona 100% 
lamy w kolorze brązowym - druga strona 
100% wełny australijskiej kolor 
kremowy. Komplet jest NOWY !!! 
Zapakowanie oryginalne. Cena 1500zł do 
negocjacji Tel.668 171 418
- NOWY WÓZEK DZIEC. mały feler 
na materiale tel. 0869 8093415
- SPRZEDAM UBRANKA dla dziewcz. 
różne, buciki db i bdb 1-4 lat, tanio, wa-
nienka plastik 16 zł te. 507 607 280
- SPRZEDAM FRYTKOWNICĘ nową 
80 zł i ekspres do kawy nowy tel. 507 
607 280
- SPRZEDAM WÓZEK spacerowy 
stan bdb bordowo beżowy + łóżeczko z 
materacem, tanio. tel. 572 62 17
-FOTELE WIKLINOWE NOWE- 
SZT.3 i żyrandol drewniany z 4 okr. klo-
szami - białe kule + kinkiet - kpl. tanio. 
tel.665 264 111
- SPRZEDAM BIURKO pod komputer, 
kolor jasny, półka na klawiaturę i boczna 
tel. 660 708 062
- SPRZEDAM dwie kurtki motocyklo-
we, czarną 100 zł i granatową 130 zł oraz 
spodnie te. 511 485 822
- ODDAM GRUZ - tel. 889 859 485
- LODÓWKĘ ZANUSSI sprzedam 150 
zł, 504 441 527
- SPRZEDAM tel SE k530 gwatancja 1,5 
roku bez simloka za 400zl lub zamienie 
na nokia 6288 kontakt na nr 889284052
- SPRZEDAM rożno elektryczne stan 
bardzo dobry, 783-537-320, cena 50,00 
zł2- Sprzedam dwa aparaty telefoniczne-
stacjonarne. Obydwa wybieranie na 
tzw przyciski. Jeden czerwony przyciski 
na słuchawce, cena 20,00 zł.  Drugi biały 
typ DERBY 300,cena 30,00 zł
- BULDOG FRANCUSKI - suczki 
zaszczepione, odrobaczone, maść czarna-
pręgowana, cena 800 zł, tel. 0515 122 
203, Luzino
- SPRZEDAM FAKS Panasonic w 
bardzo dobrym stanie, 150 zł, tel. kom. 
694 681 118
- SPRZEDAM łóżeczko dla dziecka , 2 
poziomowe 60*120 z materacem białe, 
huśtawkę pokojową dla dziecka fi rmy 
tacko, 2 foteliki samochodowe 0-9kg 
oraz 9-18 kg . Nie zniszczone. Cena do 
uzgodnienia. Tel.508-553-893
- KOMBINEZON DLA DZIECKA na 
62 cm wzrostu, na polarze, mało noszony, 
cena 55 zł, czapeczka i szalik gratis, 
Luzino tel. 512 918 442
- CHUSTA DO NOSZENIA DZIECKA, 
fi rmy „BEBELULU” nowa, oryginal-

nie zapakowana, instrukcja, w kolorze 
melanż z różowymi dodatkami, cena do 
uzgodnienia, Luzino tel. 058 678 04 17 
lub 512 918 442
- SPRZEDAM TELEFON Sony Ericson 
W8802, cena 480 zł, tel. 0501 276 279
- SZAFKI KUCHENNE sprzedam 200 
zł, tel. 058 620 81 23
- SPRZEDAM ALUMINIOWE, składa-
ne schody na poddasze tel; 604672760 
- SPRZEDAM duży fotel kremowy, 
nowy, 120 zł, tel. 058 622 01 54

NIERUCHOMOŚCI

PRACA

MOTORYZACJA

TOWARZYSKIE

INNE

- PRZYJMĘ meble kuchenne 

tel. 601 216 418

Sprzedam bliźniaka 

w Kąpinie 
tel. 601 225 294

PROMOCJA

ogłoszenie tylko 50 zł 

 za cztery edycje

w Twojej ra
m

ce

Matematyka 
- nauczyciel, przygotowanie 

do egzaminów gimnazjalnych.
System indywidualny, centrum 
Gdyni, cena 25 zł - 45 min.

tel. (058) 620 60 39
kom 0 608 34 29 49

KREDYTY 
GOTÓWKOWE
Pomorski Dom Finansowy

0513 087 255
058 677 60 67

CZYSZCZENIE
WYKŁADZIN, DYWANÓW, TAPICERERK

meblowych i samochodowych
odkurzaczem piorącym

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

NAJTAŃSZE
POŻYCZKI GOTÓWKOWE

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

nicze, tel. 692 205 060

SPRZEDAM MIESZKANIE
w Wejherowie, 

pow. 61 m2, 3 pokoje, oddzielna toaleta 
i łazienka, 4 piętro, os. Chopina, 

po remoncie,
 tel. 506 381 612, cena do negocjacji
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Na starcie stanęło 6 ze-
społów, które rozegrały 
turniej systemem każdy z 
każdym. Od początku naj-
lepsze wrażenie sprawia-
ła drużyna UKS Jedynka 
II Reda, która z komple-
tem zwycięstw wygrała 
turniej. Drugie miejsce za-
jęli gospodarze GOSRIT 
II Luzino zdobywając 10 
pkt. Nasza drużyna musia-
ła uznać wyższość Jedyn-
ki oraz zremisowała z trze-
cią drużyną turnieju Zato-

ką Puck. Czwarte miejsce 
zajął Jantar Pruszcz Gdań-
ski, a miejscami 5 i 6 po-
dzieliły się drugie zespo-
ły Jedynki i GOSRIT-u. 
Najlepszym zawodnikiem 
turnieju został wybrany 
Regulski Patruk z Jedyn-
ki, bramkarzem Graczyń-
ski Kajetan z GOSRIT Lu-
zino. Wszystkie drużyny 
zostały uhonorowane pu-
charami , najlepsza trójka 
kompletem medali, które 
wręczali Przewodniczący 

Rady Gminy Luzino Pan 
Waldemar Kunz oraz gość 
specjalny wychowanek  
GKS Luzino Karol Piątek 
obecnie kapitan I-ligowej 
Lechii Gdańsk. Po turnie-
ju odbyła się uroczystość 
zakończenia sezonu dru-
żyny GOSRIT 97/98 Lu-
zino. Najpierw był mecz 
Rodzice kontra Dzieci. 
Młodzi zawodnicy GO-
SRIT wzmocnieni Karo-
lem Piątkiem zremisowali, 
przy owacji swoich mam 

ze swoimi rodzicami 5:5. 
Po meczu odbyła się bie-
siada podczas , której Ka-
rol wręczył pamiątki pił-
karskie młodym piłkarzom 
oraz  poczęstunek przy-
gotowany przez trenerów 
Sylwestra Piątka oraz Eu-
zebiusz Koszałka. W które 
brali udział rodzice wraz z 
piłkarzami. Na tą uroczy-
stość Pan Kazimierz Mejer 
ufundował swoje wyroby z 
Piekarni Kaszubskiej.

(PK)

UKS II Jedynka Reda najlepsza w Luzinie

Był to znakomity mecz 
dwóch równorzędnych ze-
społów. Cały wieczór w 
Hali Widowiskowo-Spor-
towej w Luzinie obfi to-
wał w ciekawe, trzymają-
ce w napięcie mecze. Naj-
pierw wybiegły na parkiet 
drużyny , które nie zdoby-
ły w tym sezonie żadnego 
punktu. W spotkaniu tym 

Larix i GOSRIT podzieli-
ły się punktami remisując 
3:3. Kolejny mecz to wiel-
kie emocje, w których górą 
była drużyna J.R Pogórze 
pokonując EKO-PROD 
Szemud 5:4, przegrywając 
na 2 minuty przed końcem 
3:4, zapewnił sobie zwy-
cięstwo znakomitym fi ni-
szem. W meczu stałych by-

walców wielu halowych lig 
Power Plus Luzino z Avan-
sem lepsi okazali się Wej-
herowanie wygrywając 
5:2. W meczu bez historii 
niespodziewanie łatwo Wi-
kęd poległ z BIS Gdynia aż 
12:0. Po tej kolejce widać 
jak emocjonująca będzie to 
liga, w której każdy zespół 
jest w stanie wygrać z każ-

dym. Komplet wyników 4 
kolejki: Larix Kostkowo - 
GOSRIT Luzino 3:3; J.R. 
Pogórze -EKO-PROD Sze-
mud 5:4; 
Power Plus Luzino- Avans 
W-wo 2:5; Wikęd Kębłowo 
- Bis Gdynia 0:12
Oksywie Team Kafelko-
land - Zenit Łęczyce 9:6.

(PK)

Kafelkoland na czele
Za nami 4 kolejka Luzińskiej I Ligi. Nadal na czele pozostaję Oksywie Team „Kafelkoland”, 
który tym razem pokonała v-ce mistrza poprzedniego sezonu Zenit Łęczyce 9:6. 

Wraz z uroczystym zakończeniem sezonu drużyny GOSRIT 97/98 Luzino odbył się Halowy Turniej 
„Luzino CUP 2008” o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Luzino dla rocznika 1997.

Zwycięzcą  tej już trzydzie-
stej piątej edycji  została 
drużyna wejherowskiego 
GLADIATORA zdoby-
wając puchar Prezydenta 
Miasta Wejherowa. Tytuł I 
wicemistrza zdobył zespół 
RAKIET, a III miejsce za-
jął AUTO Brudniewicz. W 
klasyfi kacji na najlepszego 

strzelca zwyciężył Krzysz-
tof Klempert ( Lambada), 
który w 44 meczach swo-
jej drużyny strzelił 130 bra-
mek. O tytule mistrzow-
skim decydowała runda 
„play off” do której zakwa-
lifi kowało się 8 najlepszych 
drużyn.

(LL)

Gladiator 
mistrzem
30 drużyn uczestniczyło w tegorocznych roz-
grywkach Wejherowskiej Ligi Futsalowej TKKF. 

1.SAMBA                                         123             248-76      
2.BORHYD I                                    115             237-96                                                                                                      
3.AUTO Brudniewicz                 105             224-93
4.GLADIATOR                                103             241-142                                               
5.DWÓR                                            99             231-163
                                        
Najlepsi strzelcy:
130 bramek: Krzysztof Klempert (Samba)
110 bramek:  Marcin Mariański (Dwór)
107 bramek: Jarosław Wicki (Auto)

Na starcie stanęły 3 szkoły 
z Luzina , Kębłowa i Sy-
chowa. Zaciętej rywaliza-
cji przyglądała się spora 
grupa kibiców , uczniów 
Gimnazjum , którzy byli 
pod wrażeniem umiejęt-
ności piłkarskich młodych 
zawodniczek . Najlepiej  z 
nich grała, występująca na 
co dzień w chłopięcej dru-
żynie GOSRIT 97/98 Luzi-
no Luiza Kass, której gole 
przyczyniły się do zwycię-
stwa SP Luzino w całym 
turnieju. Drugie miejsce za-

jęła drużyna SP Kębłowo, 
która uległa Luziniankom 
1:3, a trzecie miejsce zajęła 
SP Sychowo, które zawod-
niczki czym bliżej końca 
tym grały lepiej. Na zakoń-
czenie turnieju wszystkie 
drużyny otrzymały puchary 
i komplet dyplomów. Skła-
dy drużyn zwycięskiej: SP 
Luzino: Wróblewska Alek-
sandra, Kass Luiza, Toop 
Marta, Bojke Agata, Siroc-
ka Magdalena, Mash Joan-
na, Fierke Martyna, Siwa 
Monika.          (PK)

Dziewczyny też kopią
Po raz pierwszy w Gminie Luzino na Hali Wido-
wiskowo-Sportowej odbyły się Mistrzostwa Szkół 
Podstawowych w piłkę nożną dziewcząt o Puchar 
Wójta Gminy Luzino. 

W zawodach brało udział 
250 zawodników z 8 
krajów: Polski, Węgier, 
Włoch, Belgii, Ukrainy, 
Słowacji, Niemiec oraz 
Egiptu. Wejherowski Klub 
Kickboxingu „Fight Zone” 
wystawił 5-osobową re-
prezentację (zawodników 
byłoby więcej, medali za-
pewne też, nie wystarczyło 
środków aby pokryć koszta 
wyjazdu). Nasi zawodnicy 
wykazali wielką wolę wal-
ki, nie raz wygrywając z 
faworytami.
Wyniki:
Instruktor Rafał Karcz – 2 
miejsce w kat. 57 kg semi 
kontakt. W walce półfi na-
łowej pokonał przed cza-
sem zawodnika z Węgrowa 
– Wojciecha Włoga (11:1 
przewaga techniczna), w 
fi nale uległ po dogrywce 
zawodnikowi z Belgii – 
Bertowi Ramael 5:7. 

Rafał Karcz zawalczył w 
także w walce ciągłej light 
kotnakt. W półfi nale nie-
spodziewanie pokonał Mi-
strza Polski w full kontakt 
z ubiegłego roku – Daniela 
Żaboklickiego, z powodu 
kontuzji dłoni, nie podszedł 
już do walki z zawodnikiem 
z Piaseczna Rafałem Bana-
szewskim.
Yevgen Pechenyy – prze-
bojem wdarł się do półfi na-
łu kat. 74 kg semi kontakt. 
Najpierw pokonał doświad-
czonego Michała Rybickie-
go z KS Nadstal Krzaki 
Czaplinkowskie, później 
Grzegorza Kwidzińskiego 
z Maximus Gdynia, w pół-
fi nale uznać musiał wyż-
szość belgijskiego zawod-
nika – Santona. Tak więc w 
semi brąz dla Yevgena. 
Za to w light kontakt 
Yevgen sdotarł aż do fi na-
łu, pokonując zawodnika z 

Międzynarodowy 
Turniej Kickboxingu
Tarczynie (woj. Mazowieckie) Międzynarodowy Turniej Kickboxingu „Mazovia Open”. 
Organizatorami byli: Polski Związek Kickboxingu, Mazowiecki Związek Kickboxingu, 
UKS Akrobata Tarczyn – Prezes Andrzej Latkowski oraz Trener Piotr Bąkowski.

Poznania (Piotrowskiego), 
następnie wygrał z zawod-
nikiem KS Piaseczno – Ba-
ranem, uległ dopiero To-
maszowi Gmurzyńskiemu, 
również z Piaseczna.
Mariusz Wesserling – w 
kat. powyżej 94 kg zdobył 
dwa brązowe medale:  w 
semi i light kontakt. Ma-
riusz to brązowy med. MP 
seniorów z tego roku.

Krzysztof Sołoducha – 
niestety w kat. 74 już w 
pierwszej walce trafi ł na 
zawodnika belgijskiego, 
nawiązał z nim wyrównaną 
walkę, niestety doświad-
czenie i znakomite przygo-
towanie techniczne Belga 
uniemożliwiło zwycięstwo 
młodemu, dobrze rokujące-
mu zawodnikowi z wejhe-
rowskiego „Fight Zone”

II Mazovia Open 
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06:00 Kawa czy herbata? 07:50 
Leksykon PRL08:00 Wiadomości
08:15 Kwadrans po ósmej08:30 
Małgosia i buciki09:00 Moliki książ-
kowe 09:10 Buli - serial animowany 
09:20 ZOO bez tajemnic 09:35 
Ranczo pod Zieloną Siódemką 
10:05      Moda na sukces 
10:55      Psi psycholog 
11:25      Zapytaj prawnika-magazyn
11:40      Telezakupy
12:00      Wiadomości
12:10      Agrobiznes - magazyn
12:20      Gdzie przyszłość 
 przeszłości czapkuje
12:40      Plebania - telenowela 
13:05      Klan - telenowela 
13:35      Jaka to melodia? 
14:00      Kulisy serialu 
 „Londyńczycy”
14:05      Herosi i komedianci - dok.
15:00      Wiadomości, Pogoda
15:10      Mamy MAMY - show
16:05      Moda na sukces - serial 
17:00      Teleexpress 
17:20      Celownik - magazyn
17:30      Klan - telenowela 
18:00      Jaka to melodia? 
18:30      Plebania - telenowela
19:00      Wieczorynka
19:30      Wiadomości 
20:20      Pompeje - serial, `07
21:15      Pearl Harbor - fi lm fab.,  
 USA 2001
00:20      Manderlay - dramat, 2005
02:35      Kojak - serial kryminalny 
04:10      Notacje - Stanisław  
 Szpunar
04:20      Zakończenie dnia

 
 
 
 
06:10 Złotopolscy 06:40 Globert przedstawia 
niezwykły świat natury 07:00 Telezakupy
07:15 Niezłomni 07:25 Co ludzie powiedzą? 
08:00 Pytanie na śniadanie 10:15 M jak 
miłość  11:05 Zawierucha uczuć - dramat 
obyczajowy, USA 1998
12:35      Prze-myślenia-w-remoncie 
 - reportaż
12:55      Dolina Kreatywna
13:00      Wojciech Cejrowski - boso przez  
 świat - cykl reportaży
13:30      Ulica lemurów - serial   
 dokumentalny
14:00      Tak to leciało! - teleturniej
14:50      Dla niesłyszących - Droga 
15:55      Stawiam na Tolka Banana - serial
16:30      Przygody pana Michała - serial 
17:05      Na wariackich papierach 
 - serial komediowy
18:00      Program lokalny
18:30      Panorama
19:05      Oskary Fashion - relacja
20:05      Gwiezdne Wojny V 
 - fi lm S-F, USA `80
22:15      Dr T i kobiety - komedia, USA 2000
 Dr Sulivan Travis jest wziętym  
 ginekologiem Dallas, idolem  
 bogatych i znudzonych żon  
 milionerów. Ma ukochaną żonę  
 Kate, dwie dorosłe córki i  
 wszelkie powody do życiowego  
 zadowolenia. Do czasu... Bo  
 pewnego dnia wszystko zaczyna  
 się pogrążać w chaosie.
00:15      Z kabaretowego archiwum
00:30      Panorama
00:45      Dowód rzeczowy
  - fi lm kryminalny, USA `88
02:15      Noc Zagadek - teleturniej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06.00 Muzyczne listy 06.50 TV Market
07.25 Kasa Na Bank – program interaktywny
08.25 Beverly Hills 90210 – serial 09.25 Idiot-
ki nie idą do nieba – serial 10.25 mała Czarna
11.25     Idiotki nie idą do nieba – serial
12.25     Lalola – serial komediowy
13.30     Gram.Tv
14.00     Dziewczyny fortuny
15.00     Beverly Hills 90210 – serial 
16.00     Modne gwiazdy
17.00     Jazda Figurowa – nowy program  
 Michała Figurskiego
18.00     Wielkie Happy Hour – informacyjny  
 program rozrywkowy
19.00     Kłamczuch – program rozrywkowy
20.00     Włatcy Móch – serial animowany 
20.30     Selekcja 2008 – survival show
21.05     Geneza – serial sensacyjny. Serial  
 opowiada o elitarnej brygadzie  
 madryckiej policji powołanej  
 do przeprowadzania śledztw  
 w przypadkach ekstremalnie  
 skomplikowanych zbrodni.  
 Kierowana przez Mateo grupa  
 składa się z inspektorów policji,  
 techników i specjalistów me- 
 dycyny sądowej. Nie ma znacze- 
 nia, czy jest to „tradycyjny” mo-
 tyw taki jak zazdrość lub   
 chciwość czy łańcuch zawiłych  
 zbrodni  z seryjnymi mordercami  
 i psychopatami. 
22.20     Kłamczuch –  program rozrywkowy
23.20     W świetle czerwonych refl ektorów 
 – fi lm dla dorosłych USA
01.25     Selekcja – survival show
02.00     Kruk – fi lm akcji USA, 1994; reż.:  
 Alex Proyas; wyk. Brandon Lee,  
 Ernie Hudson, Michael Wincott

05:40 Uwaga! 06:00 Telesklep 07:00 Rozbij 
Bank - teleturniej 08:00 Na Wspólnej 08:30 
Dzień dobry TVN 11:00 Przyjaciele - serial 
komedia, USA 1994
12:00      Brzydula - serial, Polska
12:30      Telesklep
13:30      Fabryka Gry - pr. interaktywny 
14:25      Telesklep
14:55      Milionerzy - teleturniej 
15:50      Rozmowy w toku - talk show
16:55      Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 - serial dokument.
17:55      Brzydula - serial komedia
18:25      Detektywi - serial dokument.
19:00      Fakty, Sport, Pogoda 
19:50      Uwaga! - mag. reprterów
20:00      Nico: Ponad prawem 
 - fi lm sensacyjny, USA `88
22:00      Wybuch - fi lm sensacyjny, 
 Niemcy/RPA `04. 
 Terrorysta, Michael Kitrredge,  
 udając protestującego 
 ekologa, prowadzi drużynę  
 wyszkolonych najemników 
 by przejąć kontrolę   
 nad tankowcem i zdetonować  
 elektromagnetyczna bombę.  
 Próbuje zabić całą załogę, 
 nie udaje mu się to jednak  
 - przeżywa kapitan statku.  
 W dodatku Lamont Dixon,  
 zwerbowany przez FBI, będzie 
 starał się odzyskać oraz  
 pokrzyżować szyki terrorystów. 
23:50      Kuba Wojewódzki 
 - talk show
00:50      Uwaga! - magazyn
01:10      Wrzuć na luz - pr. rozrywkowy
02:10      Telesklep

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN
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06:00 Żar młodości, odc.78 07:00 TV Market
07:15 Wielka Wygrana, odc.399 08:00 Dotyk 
anioła, odc.44 09:00 Daleko od noszy, odc.165
09:30 Świat według Kiepskich, odc.305 10:00 
Rodzina zastępcza, odc.235
11:00     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.127
11:30     Samo życie, odc.1184
12:00     Czarodziejki, odc.20
13:00     Czarodziejki, odc.21
14:00     Pierwsza miłość, odc.816
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.128
15:15     Dopóki śmierć nas nie rozłączy, odc.2
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.1242
16:30     Tylko miłość, odc.54
17:30     Świat według Kiepskich, odc.187
18:00     Pierwsza miłość, odc.817
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1185
20:00     Kevin sam w domu; USA, 1990;  
 r. Chris Columbus; w. Macaulay 
 Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern,  
 Catherine O’Hara, John Heard  
 Znakomita komedia familijna, 
 która stała się wielkim   
 przebojem kinowym na całym  
 świecie. Rodzina McAllisterów  
 zamierza spędzić Święta Bożego  
 Narodzenia we Francji.
22:00     Studio Lotto
22:15     Żołnierze kosmosu; USA, 1997; r.  
 Paul Verhoeven; w. Casper Van  
 Dien.
00:55     Wyścig z diabłem; USA, 1975

REKLAMA

W zawodach wystartowa-
ło160 uczniów z sześciu 
szkół. Wśród klas czwar-
tych, w biegu na 30m wy-
grali Marcin Rozegraus z 
SP 5 i Weronika Broniasz 
z SP 4. W skoku wzwyż 
zwyciężyli Anita Milew-
czyk z SP3 i Błażej Dzie-
nisz z SP4 a w skoku w 
dal z miejsca Natalia Kol-
ler z SP 6 i Bartek Rejmon-
czak z SP 3. Najlepszymi 
w pchnięcie piłką lekarską 
okazali się Ewa Szala z SP 
3 i Jakub Grubba z SP 3. W 
biegu na 600m zwyciężyła 
Anita Mielewczyk z SP 3 a 
na 800m Patryk Zawitkow-
ski z SP 3. W kategorii klas 
V-VI, w 30m sprincie wy-

grali Martyna Wróbel z SP 
2 i Kryspin Zyśk z SP 2. W 
skok wzwyż liderami zo-
stali Natalia Skrzypkowska 
z SP 4 i Szymon Cierocki z 
SP 3. Skok w dal z miejsca 
zakończył się sukcesem dla 
Laury Zioło z SP 4 i Mi-
chała Joskowskiego z SP 5. 
W pchnięciu piłką lekarską 
wygrali Patrycja Parzal-
ska z SP 4 i Szymon Gruba 
z SP 3. W biegu na 600m 
zwyciężyła Paula Wodzak 
z SP 4 a na 800m Nataniel 
Prałat z SP 2. Laureaci po-
szczególnych konkurencji 
otrzymali pamiątkowe me-
dale a szkoły puchary za 
klasyfi kację generalną.

(DD)

Do gry fi nałowej awans 
uzyskiwały dwie najlep-
sze drużyny z każdej grupy. 
W meczach półfi nałowych 
Classic pokonał Błyskawi-
cę I Rekowo 3:1 a Samba 
zremisowała z Dream Team 
1:1, w rzutach karnych.3:1. 
W grze o trzecie miejsce 

Dream Team uległ Błyska-
wicy I Rekowo 0 :1. Finał 
zakończył się remisem 0:0 
Classic i Samby. Dopiero 
rzuty karne wyłoniły lidera 
1:2. W składzie mistrzow-
skiej drużyny Samby zagra-
li  Arkadiusz Janor, Adrian 
Nowak, Mateusz Motyka, 

Krzysztof Chmiel, Adam 
Janor, Piotr Baran i Piotr 
Czerwionka. Najlepszym 
piłkarzem został Piort Czer-
wionka z Samby, a niepo-
konanym bramkarzem To-
masz Zielecki z Classica. 
Nagrody dla najlepszych 
wręczali kierownik Moksir 

Konrad Wargin oraz spon-
sor Dariusz Leśniak. Zwy-
cięzcy otrzymali też prawo 
reprezentowania Redy w fi -
nale wojewódzkim Kibol 
Cup. Organizatorem turnie-
ju był Miejski Ośrodek Kul-
tury, Sportu i Rekreacji w 
Redzie.                       (DD)

Biegali, rzucali i skakali
W Redzie odbyły się mistrzostwa miasta w lekko-
atletyce szkół podstawowych, których organizato-
rem był MOKSiR. 

Rozkwit piłki halowej
W hali sportowej Zespołu Szkół nr 1 w Redzie odbył się turniej piłki nożnej Reusch Cup w 
kategorii open. Do rozgrywek zgłosiło się 16 drużyn, które dały 4 grupy.

Sukces tenisistów stołowych z gminy Szemud
W hali sportowej Gminne-
go Centrum Kultury Spor-
tu i Rekreacji w Szemudzie 
odbyły się Półfi nały Wo-
jewódzkich Igrzysk Mło-
dzieży Szkolnej w Druży-

nowym Tenisie Stołowym 
Dziewcząt i Chłopów. W 
zawodach udział wzięły 
najlepsze zespoły z powia-
tu puckiego, kartuskiego, 
lęborskiego i wejherow-

skiego. Najlepszymi dru-
żynami w turnieju okazały 
się zespoły z Szemuda w 
kategorii dziewcząt, i Łe-
bieńskiej Huty w kategorii 
chłopców. Oba te zespoły 

trenowane przez Pana Ta-
deusza Gaweł awansowały 
do Finałów Wojewódzkich, 
które odbędą się 17.12.2008 
roku w Gniewie. 

Andrzej Byczkowski
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06:15 Złotopolscy 06:40 Pomocnik św. 
Mikołaja 06:55 Telezakupy 07:10 Przystanek 
praca 07:25 Co ludzie powiedzą? 08:00 
Pytanie na śniadanie 10:15 M jak miłość - 
serial 11:05 Tarzan na Manhattanie 
 - fi lm przygodowy
12:45      Wyprawy Corwina - fi lm dokum.
13:15      Znaki czasu - magazyn
13:40      Rodzina Trendych - widowisko
14:05      I Ty możesz zostać 
 św. Mikołajem - koncert
15:00      Dla niesłyszących - Na dobre i na złe
15:55      Stawiam na Tolka Banana - serial 
16:35      Zdolne bestie - serial dokum.
17:05      Na wariackich papierach - serial
18:00      Program lokalny
18:30      Panorama
19:05      Koło fortuny - teleturniej
19:35      HABITAT - oratorium Piotra Rubika
20:05      Barwy szczęścia - serial 
20:35      M jak miłość - serial 
21:25      Kulisy serialu „M jak miłość” 
21:40      Tomasz Lis na żywo - talk show
22:35      Kryminalne zagadki Las Vegas 
 - serial
23:25      dekalog... po Dekalogu - fi lm dok.
23:55      Obrobić VIP`a 
 - serial komediowy
00:30      Panorama
00:45      Halucynacje - koncert piosenek  
 Grzegorza Ciechowskiego 
01:35      Ogród Barbarzyńcy - fi lm dok.
02:15      Noc Zagadek - teleturniej
03:15      Zakończenie programu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05.10 Wielkie Happy Hour 05.55 V-max 
06.20 Gram.TV 06.45 Muzyczne listy 
07.45  TV Market 08.20 Kasa na bank
09.20 Saint Tropez – serial  10.20 Saint Tropez
–serial 11.20 Być jak ona 11.45 Skrzydła,serial  
12.15     Skrzydła – serial 
12.40     Lalola – serial komediowy
13.40     V-max
14.05     Dziewczyny fortuny 
15.05     Kinomaniak
15.30     Beverly Hills 90210 – serial USA 
16.25     Idiotki nie idą do nieba 
 – serial meksykański
17.15     mała Czarna
18.10     Idiotki nie idą do nieba 
 – serial meksykański
19.05     Galileo – program 
 popularno-naukowy 
20.00     Włatcy Móch – serial animowany 
20.25     Sex FM – serial komediowy
20.55     Discovery “Niezwykłe sztuki walki”   
 Zobaczmy najsłynniejsze style  
 walki na świecie w zupełnie nowy  
 sposób. Mike Charurantabut i 
 Matt Mullins, wybitni mistrzowie  
 sztuk walki, mają nadzieję  
 dorównać kiedyś wielkim mis-
 trzom minionych wieków. 
21.55     Galileo – program popularno- 
 naukowy 
22.50     mała Czarna
23.40     Trzech cwaniaków – komedia USA,  
 2005 r.; reż.: Robert Iscove; 
 wyk.: Eddie McClintock

 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05:40 Uwaga! 06:00 Telesklep 07:00 Rozbij 
Bank 08:00 Teleklep 08:30 Dzień dobry TVN
11:00     Przyjaciele - serial komedia
12:00     Brzydula - serial komedia
12:30     Telesklep
13:30     Fabryka Gry - pr. interaktywny 
14:25     Telesklep
14:55     Milionerzy - teleturniej
15:50     Rozmowy w toku 
 - talk show
16:55     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 - serial dokument.
17:55     Trzy po trzy - numery z kwatery 
 - serial komedia, Polska
18:25     Detektywi - serial dokument.
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:50     Uwaga! 
 - mag. reporterów
20:05     Na Wspólnej 
 - serial obyczajowy
20:45     W-11 Wydział Śledczy 
 - serial dokument
21:30     Detektyw Monk 
 - serial, USA
22:25     Teraz albo nigdy
  - serial, Polska
23:25     Kapitalny pomysł 
 - teleturniej
00:25     Co za tydzień 
 - magazyn
00:50     Uwaga! - magazyn
01:10     Wrzuć na luz 
 - pr. rozrywkowy
02:10     Telesklep

06:00 Kawa czy herbata? 07:50 
Leksykon PRL 08:00 Wiadomości
08:15 Kwadrans po ósmej 08:30 
Sekretny świat misia Beniamina
09:00 Budzik 09:30 Atlantis High 
10:00      W pustyni i w puszczy
10:55      Wielki świat małych  
 odkrywców
11:10      Jaka to melodia? 
12:00      Wiadomości
12:10      Agrobiznes - magazyn
12:20      W kolejce po euro - cykl
12:40      Plebania - telenowela 
13:05      Klan - telenowela 
13:30      Palce lizać - serial
14:00      Zwierzęta świata - serial
14:30      Errata do biografi i
15:00      Wiadomości, Pogoda
15:15      Jesteś tym co jesz - serial
15:40      Pora na doktora - magazyn
16:05      Moda na sukces - serial
17:00      Teleexpress
17:20      Celownik - magazyn
17:30      Klan - telenowela 
18:00      Jaka to melodia? 
18:30      Plebania - telenowela
19:00      Wieczorynka 
19:30      Wiadomości
20:15      Szczęście Frania 
 - spektakl teatralny
21:35      W tajnej służbie Jej  
 Królewskiej Mości 
 - fi lm sensacyjny 
24:00      Zrządzenie losu - thriller

06:45 Smaki polskie 07:00 Dzień 
dobry w sobotę 07:30 Rok w 
ogrodzie 08:00 Wiadomości
08:15 Pod prasą 08:35 Hurtownia 
książek 08:55 Ziarno
09:25     Siódme niebo - serial
10:10     Śmiechu warte 
10:35     Stawka większa niż życie 
11:45     Jaka to melodia?
12:10     Kuchnia z Okrasą 
 - Staropolska Wigilia
12:35     Szkoda gadać 
 - pr. rozrywkowy
13:00     Wiadomości
13:10     Od słów do głów - magazyn
13:30     Puchar Świata w skokach  
 narciarskich - Engelberg
16:05     Moda na sukces
17:00     Teleexpress 
17:20     300 % normy - teleturniej
18:00     Ogniem i mieczem - serial
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości
20:15     To właśnie miłość 
 - komedia, USA `03
22:35     Underworld - USA `03
 Na ziemi w ciągu 
 wieków, niezauważone  
 przez ludzi, wyrosły  
 dwie rywalizujące ze 
 sobą rasy:   
 arystokratyczne,  
 dobrze wykształcone  
 Wampiry oraz  
 brutalni i siejący grozę  
 Lykanie. 
00:40     Weekendowy magazyn  
 fi lmowy
01:05     Zapisane krwią - fi lm akcji 

06:45 Kadra 2012 07:00 Transmisja 
Mszy Świętej 08:00 Domisie 
08:25 Klub przyjaciół Myszki Miki 
08:55 Teleranek - magazyn 09:20 
Świąteczna przygoda - fi lm 
10:50      Hannah Montana 
11:25      Tydzień
12:00      Anioł Pański
12:15      Między ziemią a niebem 
13:00      Wiadomości
13:35      Puchar Świata w skokach  
 narciarskich - Engelberg 
15:50      BBC w Jedynce - serial  
 dokumentalny
17:00      Teleexpress 
17:20      Ojciec Mateusz - serial       
 kryminalny 
18:10      Jaka to melodia?
19:00      Wieczorynka
19:30      Wiadomości 
20:15      Szminka w wielkim   
 mieście - serial
21:05      Ranczo 
 - serial obyczajowy
23:10      Dziewczyna z Jersey - fi lm  
 obyczajowy, USA 2004
00:50      Enigma - fi lm fabularny,  
 Wlk. Bryt. 2001, II  
 wojna światowa, 
 marzec 1943r. Elitarny  
 zespół kryptologów  
 rozpracowuje maszynę  
 szyfrującą - Enigmę.
02:50      Zakończenie dnia

05:30 Dla niesłyszących - Słowo na niedzielę
05:35 Dla niesłyszących - Radio Romans 
06:00 Złotopolscy 06:55 Sto tysięcy bocianów 
- serial dok. 07:20 M jak miłość 08:15 
Barwy szczęścia 09:20 Zacisze gwiazd 09:50 
Wojciech Cejrowski - boso przez świat 
10:15     Miesiąc z National Geographic
11:20      Makłowicz w podróży 
11:55      Konnica - western, USA 1959
14:00      Familiada - teleturniej
14:30      Złotopolscy - telenowela
15:05      Mini Szansa - Patrycja Markowska
16:05      Na dobre i na złe - serial 
17:05      Orzeł czy reszta - talk show
18:00      Program lokalny
18:30      Panorama
19:05      Tak to leciało! - teleturniej
20:00      Kabaretowa Noc Listopadowa 
 - widowisko
21:00      Firma 
 - fi lm sensacyjny, Niemcy `06
22:35      Astor Piazzolla - koncert   
 jubileuszowy Agnieszki Duczmal
23:15      Święto Tansmana 2008 
 - reportaż
23:50      EUROexpress - magazyn
24:00      Dolina kreatywna
00:30      Panorama
00:45      Miłość w miejskiej dżungli 
 - dramat, Niemcy `03
02:25      Niebezpieczne dziecko 
 - dramat, USA 2001
03:50      Noc Zagadek 
 - teleturniej 
04:55      Zakończenie dnia

04.55 Montreux Years 2005 – koncert 05.50 
Dekoratornia 06.20 Przygody w siodle: Praw-
dziwi przyjaciele – fi lm 08.20 Nieposkromiona 
Australia – serial dok. 08.55 Czarny koń – fi lm  
11.00 Galileo 12.00 Kinomaniak
12.30     Dekoratornia
13.00     Wielkie Happy Hour
14.00     Być jak ona.
14.30     PlusLiga Kobiet - Centrostal 
 Bydgoszcz–Aluprof Bielsko-Biała 
17.00     Kłamczuch –  program rozrywkowy
18.00     Modne gwiazdy
19.00     Galileo – program popularno
 -naukowy 
20.00     Włatcy Móch – serial animowany 
20.30     Służba nie drużba – komedia USA,  
 1994; reż.: Daniel Petrie; wyst.:  
 Pauly Shore, Andy Dick, Lori Pet-
 ty, David Grier, Esai Morales,  
 Lynn Whitfi eld; Bones Conway  
 (Pauly Shore) z pewnością nie  
 należy do ludzi honoru w armii  
 amerykańskiej. Sam jest w stanie 
 wywołać Czerwony Alarm.  
 Gdzieś w Afryce Północnej  
 ukryta jest baza pocisków Scud. 
22.30    Gangster numer jeden – fi lm gang- 
 sterski Wielka Brytania/Ni- 
 emcy/Irlandia, 1999; reż.: Paul  
 McGuigan; wyst.: Malcolm 
 McDowell, David Thewlis
00.35     Skrzydła – serial komediowy
01.05     Wydarzenia, Sport, Pogoda 
01.45     Montreux Years 2005 – koncert 
02.55     Kinomaniak

05:30 Wstawaj! Gramy!, odc.741 06:15 
Kapitan Flamingo, odc.16 06:45 Yin! Yang! 
Yo!, odc.16 07:15 Action Man A.T.O.M., 
odc.15 07:45 Action Man A.T.O.M., odc.16
08:15 Hugo, odc.18208:45 Pasjonaci, odc.131
09:15     Ewa gotuje, odc.42
09:45     Madeline; USA / Francja, 1998;  
 r. Daisy von Scherler Mayer; w. 
 Frances McDormand, Nigel  
 Hawthorne, Hatty Jones, Ben  
 Daniels, Arturo Venegas. Urocza  
 komedia familijna
11:45     SIĘ KRĘCI, odc.95
12:30     Czarodziejki, odc.126
13:30     Dom nie do poznania, odc.131
14:30     Dom nie do poznania, odc.132
15:30     Michael; USA, 1996; r. Nora Ephron;  
 w. John Travolta, Carla Gugino,  
 Joey Lauren Adams, Robert  
 Pastorelli, Andie McDowell,  
 William Hurt, Bob Hoskins  
 Komediodramat w gwiazdorskiej  
 obsadzie. 
17:45     W pustyni i w puszczy, odc.2
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Świat według Kiepskich, odc.305
20:00     Ja cię kocham, a ty śpisz; USA,  
 1995; r. John Turtletaub;  
 w. Sandra Bullock, Monica  
 Keena, Bill Pullman, Peter  
 Gallagher, Peter Boyle
22:00     Studio Lotto
22:20     Family Man; USA, 2000;
  r. Brett Ratner; w. Nicolas Cage, 
01:00     Klątwa talizmanu; USA, 2001; r. 
Colin Budds; w. Jesse Spencer
03:00     Ale kasa, odc.109

05:30 Wstawaj! Gramy!, odc.742 06:15 
Szalony Jack, pirat, odc.10 06:45 Miejskie 
szkodniki, odc.25 07:15 Gadżet i Gadżetinis, 
odc.2 07:45 Power Rangers, odc.11 08:15 
Power Rangers, odc.12
08:45     Geppetto, ojciec Pinokia. USA, 2000;  
 r. Tom Moore; w. Drew Carey,
10:40     Prosiaczek i przyjaciele; USA,  
 2003; r. Francis Glebas  
 Animacja Disneya,   
 przedstawiająca przygody  
 sympatycznych mieszkańców  
 Stumilowego Lasu. Głównym  
 bohaterem, jest tym razem  
 Prosiaczek, który znika w  
 tajemniczych okolicznościach. 
12:20     Jak poślubić miliarderkę?; USA,  
 2000; r. Rod Daniel; w. John  
 Stamos
14:15     I kto tu rządzi, odc.51
14:45     I kto tu rządzi, odc.52
15:15     Piotr Bałtroczyk na żywo, odc.12
16:45     Strzał w 10, odc.25
17:45     Rodzina zastępcza, odc.304
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Strefa tajemnic, odc.6
20:00     CSI: Kryminalne zagadki Miami,  
 odc.127
21:00     Wzór, odc.11
22:00     Studio Lotto
22:05     Kości, odc.40
23:05     Kameleon: Wyspa przeklęta; 2001; 
 r. Frederick King Keller

05:35 Uwaga!05:55 Telesklep 08:00 Turbo 
Ring 08:30 Dzień dobry TVN 10:55 Pascal: 
po prostu gotuj 
11:25      Na Wspólnej - serial, Polska
13:10      You can dance - Po prostu tańcz!
14:10      Siłacze - Strongman - Superseria
15:15      Brzydula - serial komedia
17:20      Kangur Jack - fi lm familijny, Au- 
 stralia `03. Dwóch przyjaciół z  
 dzieciństwa: fryzjer i niedoszły 
 muzyk na zlecenie mafi i podej- 
 mują się przewiezienia 100  
 tysięcy dolarów. Na miejscu  
 jednak walizka z pieniędzmi  
 zostaje porwana przez kangura... 
19:00      Fakty, Sport, Pogoda
19:45      Uwaga! 
 - mag. reporterów
20:00      Niania - serial komedia
20:35      Jak przeżyć święta 
 - fi lm komedia, USA `04
22:20      Kuloodporni - fi lm komedia   
 sensacyjny, USA 1996. Policjant  
 Jack Carter prowadzi dochodze- 
 nie w sprawie narkotykowego  
 bossa Franka Coltona. Chce  
 przeniknąć w szeregi mafi i.  
 Udaje mu się zaprzyjaźnić ze  
 złodziejem samochodów, Ar- 
 chiem, który wtajemnicza go w 
 plany szefa. Podczas spodkania  
 policjanta z mafi osami dochodzi  
 do strzelaniny.
23:55      Szymon Majewski Show 
 - pr. rozrywkowy
00:50      Uwaga! - magazyn
01:10      Wrzuć na luz 
 - pr. rozrywkowy
02:10      Telesklep

05:35 Uwaga! 05:55 Telesklep 08:00 Niania 
08:30 Dzień dobry TVN 10:55 Kawa na ławę
11:45      Superniania - reality show
12:45      Stalowy rycerz - fi lm fantasy, USA  
 `97. Podczas eksperymentów nad 
 nową bronią dochodzi do trage- 
 dii. Porucznik Sparks zostaje  
 sparaliżowana. Twórca broni,  
 Irons, rezygnuje z pracy w zakła- 
 dach zbrojeniowych. Wkrótce  
 jest świadkiem napadu. Odkry- 
 wa, że bandyci posługują się bro- 
 nią, którą on skonstruował. Z  
 pomocą Sparks tworzy zbroję ze  
 stali i podejmuje walkę ze złem. 
14:40      Mam talent - realty show
16:20      Co za tydzień - magazyn
17:00      Kapitalny pomysł - teleturniej
18:00      Trzy po trzy - numery z kwatery 
 - serial komedia 
18:30      Niania 
 - serial komedia, Polska
19:00      Fakty, Sport, Pogoda
19:45      Uwaga! - mag. reporterów
20:00      Szczęki 
 - fi lm sensacyjny, USA `87
21:55      39 i pół 
 - serial komedia
22:55      Seks w wielkim mieście 
 - serial komedia, USA
00:15      Zadanie specjalne 
 - fi lm sensacyjny, Kanada `00
02:00      Wrzuć na luz - pr. rozrywkowy
03:00      Telesklep
03:20      Uwaga! - magazyn

05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.743 06:00 Żar 
młodości, odc.79 07:00 TV Market 07:15 
Wielka Wygrana, odc.400 08:00 Dotyk anioła, 
odc.45 09:00 Całkiem nowe lata miodowe, 
odc.5 09:30 Całkiem nowe lata miodowe, 
odc.6 10:00 Rodzina zastępcza, odc.236
11:00     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.128
11:30     Samo życie, odc.1185
12:00     Czarodziejki, odc.22
13:00     Czarodziejki, odc.23
14:00     Pierwsza miłość, odc.817
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.129
15:15     Dopóki śmierć nas nie rozłączy, odc.3
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.1243
16:30     Całkiem nowe lata miodowe, odc.7
17:00     Całkiem nowe lata miodowe, odc.8
17:30     Świat według Kiepskich, odc.188
18:00     Pierwsza miłość, odc.818
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1186
20:00     MEGA HIT - Planeta małp; USA,  
 2001; r. Tim Burton; w. Mark  
 Wahlberg, Tim Roth, Helena  
 Bonham Carter
22:00     Studio Lotto
22:45     44 minuty; USA, 2003; r. Yves  
 Simoneau; w. Michael Madsen
00:35     Fala zbrodni, odc.68
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05:45 Dla niesłyszących - Echa Panoramy
06:20 WOW - serial 06:45 Spróbujmy razem
07:15 Poezja łączy ludzi 07:25 M jak miłość
08:15 Barwy szczęścia 09:15 Na dobre i na złe 
10:15 Nie tylko dla pań - fi lm dokumentalny 
11:15      Maria, królowa Szkotów 
 - dramat, USA `71
13:25      Święta wojna - serial 
14:00      Familiada - teleturniej
14:30      Złotopolscy - telenowela
15:10      Gwiezdne Wojny V 
 - fi lm S-F, USA `80
17:25      Solo w mieście - magazyn
18:00      Program lokalny
18:30      Panorama
19:05      Kabaret pod Egidą 
20:05      Dublerzy - serial 
21:00      Kabaretowa sobota w Dwójce 
 - Kabaret pod Wyrwigroszem 
21:55      Program Hades - thiller, USA `06
  Jon Smith jest byłym agentem  
 tajnej amerykańskiej agencji 
 wywiadowczej zajmującej się 
 walką z korupcją. On i  
 jego dziewczyna, Sophie  
 Amsden, są specjalistami  
 od zwalczania epidemii.  
 Wkrótce w Afganistanie umiera  
 trzech amerykańskich żołnierzy, 
 którzy zarazili się nieznanym  
 wirusem. Niedługo w   
 podobnych okolicznościach  
 ginie Sophie. Jon chce wyjaśnić  
 sprawę jej śmierci. 
23:25      Słowo na niedzielę 
23:35      Wideoteka dorosłego człowieka 
00:30      Panorama
00:45      Psy 2 - fi lm sensacyjny, Polska `94
02:25      Hity na czasie - pr. muzyczny

05.15 Lalola 06.00 VIP 06.30 Kinomaniak
07.00 V Max 07.30 Gram.tv 08.00 Beverly 
Hills 90210 – serial  09.00 Przygody w siodle: 
Prawdziwi przyjaciele – fi lm  11.00 Galileo
12.00     Gram.Tv
12.30     V-max
13.00     VIP 
13.30     mała Czarna
14.30     PlusLiga – ZAK Kędzierzyn
 -Koźle - Asseco Resovia Rzeszów 
16.55     Kłamczuch –  program rozrywkowy
17.55     Discovery “Niezwykłe sztuki walki”
19.00     Galileo – program popularno
 -naukowy. 
20.00     Gallipoli – dramat wojenny Au- 
 stralia, 1981; reż.: Peter Weir;  
 wyst.: Mel Gibson, Mark Lee,  
 Bill Hunter, Bill Kerr, Harold  
 Hopkins, John Morris; Wyreży 
 serowana przez Petera Weira,  
 poruszająca opowieść o wielkiej  
 przygodzie i przyjaźni, jaka  
 połączyła w 1915 roku dwóch  
 australijskich żołnierzy (Mel  
 Gibson i Mark Lee). 
22.35     Nowa Generacja
23.50     Życie w trójkącie 2: Puszka Pandory  
 – thriller USA, 2001; reż.: Rob  
 Hardy; wyst.: Michael Jai White,  
 Monica Calhoun, Kristoff St.  
 John, Joseph Lawrence, Tyson 
 Beckford. Pandora’s Box to  
 ekskluzywny klub nocny, pełen  
 seksu i narkotyków. Pewnego dnia 
 Mia DuBois - terapeutka z nie 
 udanym życiem małżeńskim.
02.00     Skrzydła – serial komediowy
02.30     mała Czarna
03.20     mała Czarna
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Jaka była sytuacja fi -
nansowa klubu kilka 
lat temu?

My, jako Zarząd kiedy ob-
jęliśmy wejherowski klub, 
myślę tutaj o przełomie 
2004 i 2005 roku sytuacja 
fi nansowa była tragiczna. 
Około 200 tysięcy złotych 
zadłużenia – to jest to co 
zastaliśmy na samym po-
czątku. Jednak nie odstra-
szyło to nas i postanowi-
liśmy spłacić te długi. Za-
częliśmy pozyskiwać spon-
sorów i zachęcać ludzi, aby 
wspólnie z nami doprowa-
dzili klub do porządku. Po-
czątkowo było trudno, nie 
było tak łatwo przekonać 
mieszkańców, fi rmy, urząd 
miasta, że to co robimy to 
robimy to w dobrej wie-
rze. Jednak  nikt nie mówił, 
że będzie łatwo. Małymi 
kroczkami, powolutku uda-
ło się nam spłacić zalegają-
ce zadłużenie. Wszystko to 
dzięki sponsorom, bez któ-

rych ta sztuka by nam się 
nie udała. Chciałbym do-
dać, że oprócz tego musie-
liśmy utrzymać drużynę se-
niorską oraz siedem zespo-
łów młodzieżowych. Pod-
sumowując – było trudno, 
ale dzięki upartości, pra-
cy społecznej oraz wiary 
w to, że Gryf Wejherowo 
jeszcze zaistnieje na piłkar-
skiej mapie udało nam się 
doprowadzić do stabilności 
fi nansowej klubu. I ponad 
osiemdziesięcioletnia hi-
storia nadal trwa. 

Proszę mi powiedzieć, 
jak fi nanse klubu mają 
się na chwilę obecną?

Bardzo dobrze.  Na dzień 
dzisiejszy nie mamy żad-
nych długów, ani kłopotów 
z pieniędzmi. Wszystko 
jest poukładane i stabilne. 
Myślę, że jak na taki nie-
wielki klub możemy śmia-
ło powiedzieć, że nasz bu-
dżet jest bogaty. Wszystko 

to dzięki sponsorom, któ-
rzy z własnej woli pomaga-
ją Gryfowi. Szczególne po-
dziękowania należą się dla 
Pana Wojciecha Gębarow-
skiego właściciela fi rmy 
Orlex głównego oraz tytu-
larnego sponsora, bez któ-
rego nasz budżet na pewno 
by się o wiele zmniejszył. 
Pomoc otrzymujemy rów-
nież z miasta, różnie ukła-
dały się nam stosunki z ra-
tuszem na przełomie tych 
kilku lat, ale teraz z roku na 
rok jest coraz lepiej. Pie-
niądze otrzymane z urzę-
du miasta przeznaczamy na 
utrzymanie drużyn junior-
skich. 

Jak Pan uważa, czy 
klub stać na to, aby 
awansować do III ligi?

Jestem przekonany, że tak. 
Inaczej nie było by to na-
szym głównym celem w 
tym sezonie. Po kilku roz-

Klubowe fi nanse

O sytuacji fi nansowej klubu WKS Gryf Wejherowo z wiceprezesem ds. 
fi nansów  Dariuszem Mikołajczakiem rozmawiał Łukasz Nowaczyk.

mowach z głównym spon-
sorem seniorów występu-
jących w IV lidze fi rmą 
Orlex, a konkretniej z jej 
właścicielem Panem Gęba-
rowskim dostaliśmy kon-
kretne odpowiedzi. Jedna 
z nich to taka, że gdy uda 
się nam awansować do ligi 
wyżej to znajdą się pienią-
dze na utrzymanie zespołu 
w tej klasie rozgrywkowej, 
a może i coś więcej. Także 
moim zdaniem nie musimy 
się obawiać oto, że gdy uda 
nam się osiągnąć upragnio-
ny cel to sezon później bę-
dziemy zmuszeni znów roz-
grywać mecze na czwartoli-
gowych boiskach. 

Jak Pan ocenia szan-
sę piłkarskie na awans 
Gryfa do III ligi?

Jak najbardziej nasze szanse 
są ogromne. Mamy świetną 
drużynę, która jak na razie 
znajduję się trzecim miej-
scu w tabeli z niewielką 
stratą do lidera i wicelidera. 
Wszystko to dzięki ciężkiej 
pracy zawodników i trene-
ra Wojciecha Waśka, któ-
ry wniósł do zespołu wie-
le pozytywnych cech. Jed-
ną z nich jest to, że pierw-
szy raz od wielu lat Gryf gra 
w piłkę, a nie tylko kopie. Z 
taka grą oraz dwóch, trzech 
wzmocnieniach drużyny 
mamy ogromne szanse na 
awans i jestem przekonany, 
że już w czerwcu będziemy 
świętować. 

Kilka słów do czytelni-
ków?

Zdrowych, pogodnych Świąt 
Bożego Narodzenia spędzo-
nych w miłej i spokojnej at-
mosferze oraz Szczęśliwe-
go Nowego Roku. Ze spor-
towym pozdrowieniem Da-
riusz Mikołajczak. 

Życzenia od kibiców

Z okazji Świąt Bożego narodzenia chcieli-
byśmy, jako kibice Gryfa złożyć wszystkim 

czytelnikom, działaczom oraz miesz-
kańcom Wesołych, Spokojnych i Ra-
dosnych Świąt. Aby były one czasem 
odpoczynku w gronie 
rodzinnym i by nowy 

rok 2009 był lepszy od 
poprzedniego. Wiele suk-
cesów osobistych i spor-

towych. Korzystając 
z okazji Zapraszamy 
wszystkich na mecze 
wejherowskiego klubu 

w przyszłym roku. 
Kibice
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05:40 Uwaga! 06:00 Telesklep
08:00 Szczenięce lata Toma i Jerrego - serial 
animowany 08:55 Świąteczna ucieczka - fi lm 
rodzinny, USA `92
10:40      Ekspres polarny - fi lm przygo- 
 dowy, USA 2005. Rodzinny  
 fi lm, z Tomem Hanksem w  
 głównej roli. Opowiada o  
 chłopcu, którego mocna wiara  
 w Świętego Mikołaja, zaowo- 
 cowała w niezwykłą podróżą  
 na Biegun Północny magicz- 
 nym pociągiem.
12:30      Loch Ness - fi lm przygodowy, 
 Wielka Brytania `96. Amery 
 kański zoolog Jonathan Demp- 
 sey zajmuje się poszukiwaniem 
 zaginionych gatunków zwierząt.  
 Przełożony powierza mu zadanie  
 ostatecznego udowodnienia, że  
 w słynnym jeziorze Loch Ness 
 nie ma żadnego potwora. 
14:20      W krzywym zwierciadle: Witaj  
 Święty Mikołaju! - fi lm kome- 
 dia, USA `89
16:10      Harry Potter i komnata tajemnic 
 - fi lm przygodowy, Wielka  
 Brytania `02
19:00      Fakty, Sport, Pogoda
19:45      Uwaga! - mag. reporterów
20:00      Pada Shrek - fi lm komedia, 
 USA 2007
20:25      Vinci - fi lm komedia, Polska `04
22:30      Świadek koronny - fi lm sensacyjny

06:15 Złotopolscy 06:45 Orędzie na Boże Naro-
dzenie 06:50 Ciągle nadzieja - koncert
07:40     Ucieczka na Niedźwiedzią Górę 
 - fi lm przygodowy
09:20     Gwiazdka na plaży - fi lm, USA `06
10:15     Wojciech Cejrowski - boso przez świat  
 - cykl reportaży
10:50     Hibernatus - komedia, Francja `69
12:15     Mistrz kierownicy ucieka 
 - komedia, USA `77
14:00     Familiada - wyd. specjalne
14:30     Złotopolscy - telenowela 
15:05     Chwała na wysokości 
 - kolędy z Zakopanego
16:00     Wyjście awaryjne - komedia, Polska  
 `82. Pani Kolędowa, energiczna  
 naczelnik pewnej małej gminy,  
 dowiaduje się że jej córka Dorota  
 jest w ciąży. Dziewczyna nie chce  
 jednak zdradzić nazwisko ojca  
 jej dziecka. Przerażona dzia 
 łaczka postanawia znaleźć córce  
 męża, który w zamian za odpo 
 wiednią sumkę zgodzi się potem  
 na rozwód. 
17:30     Bardzo cicha noc - Ryszard Rynkowski
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:05     Kabaret Ani Mru Mru
20:05     Barwy szczęścia - serial obyczajowy
20:40     XV Marzenia Marcina Dańca 
 - pr. rozrywkowy
22:55     Taxi 2 - komedia, Francja `00
00:30     Panorama

06:05     Powrót króla rock and rolla
07:20     Życie i przygody Świętego 
Mikołaja 08:35     Happy Wkręt 
- fi lm anim., USA 10:10     Klan - 
telenowela 10:55     Plebania
11:50     Urbi et Orbi - transmisja z  
 Watykanu
12:45     Kolędy
13:00     Kogel - Mogel - komedia,  
 Polska `88
14:55     Auta - fi lm anim., USA `06
 Samochód wyścigowy  
 Zygzak McQueen to 
 prawdziwy wybraniec  
 losu, żyje na najwyż-
 szych obrotach i jest  
 zwycięzcą sezonu. 
17:00     Teleexpress 
17:20     Ojciec Mateusz 
 - serial
18:10     Jaka to melodia? 
 - wyd. świąteczne
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości
20:10     Piraci z Karaibów: Skrzy- 
 nia umarlaka - fi lm  
 przygodowy, USA `06
22:45     Bestia - fi lm akcji, USA `03
00:20     Czy lubisz Hitchcocka? 
 - fi lm fabularny 
01:55     Zwycięski gol 
 - fi lm, USA
03:50     Zakończenie dnia

06:00 Kawa czy herbata? 07:55 
Leksykon PRL 08:00 Wiadomości
08:15 Kwadrans po ósmej 08:30 
Tata Lew 08:50 Bajki rosyjskie 
09:05     Jedynkowe Przedszkole
09:35     Legenda Nezha - serial 
10:00     W pustyni i w puszczy
  - serial przygod.
10:55     Faceci do wzięcia - serial 
11:20     Małopolskie Nagrody  
 Filmowe – Trzy Korony
11:40     Telezakupy
12:00     Wiadomości
12:10      Agrobiznes - magazyn
12:20      Tak jak w Unii
12:40      Plebania - telenowela
13:05      Klan - telenowela
13:35      Jaka to melodia? 
13:55      Smaki polskie 
 - mag. kulinarny
14:10      Podróżnik 
 - Krótka historia safari
14:30      Szpital odzyskanej nadziei  
 - telenowela
15:00      Wiadomości, Pogoda
15:15      Bądź modna - cykl dok.
16:05      Moda na sukces - serial
17:00      Teleexpress
17:20      Celownik - magazyn
17:30      Klan - telenowela
18:00      Jaka to melodia?
18:30      Plebania - telenowela
19:00      Wieczorynka
19:30      Wiadomości
20:15      Siła przetrwania 
 - thriller, Kanada `04
21:50      Misja specjalna 
 - mag. śledczy
22:25      Pasja 0, fi lm dokum.

 

06:05 Złotopolscy 06:30 Pomocnik św. Miko-
łaja 06:45 Telezakupy 07:00 Czas zamknięty 
w kamieniu 07:25 Co ludzie powiedzą? 
08:00 Pytanie na śniadanie 10:15 M jak miłość 
11:10     Jak było na początku - fi lm, USA 
12:40     Merlin - baśń fi lmowa (cz. 1/2)
14:10     Z kabaretowego archiwum
14:20     I Ty możesz zostać Św. Mikołajem  
 - koncert
15:15     Dla niesłyszących - M jak miłość 
16:05     Stawiam na Tolka Banana - serial 
16:45     Radiostacja Roscoe - serial 
17:15     Na wariackich papierach - serial
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:05     Koło fortuny - teleturniej
20:05     Barwy szczęścia - serial 
20:40     M jak miłość - serial
21:30     Kulisy serialu „M jak miłość”
21:40     Magazyn Ekspresu Reporterów
22:25     Doktor - dramat, USA `91
 Doktor Jack McKee niemiło- 
 siernie szydził ze swoich 
 pacjentów. Tak było do momen- 
 tu, w którym nie zaczął pluć  
 krwią. Badania wykazały, że  
 ma raka krtani. W rezultacie  
 ktoś, kto jeszcze niedawno  
 pomiatał chorymi, sam stał  
 się jednym z nich. Ten fi lm  
 powinien być obowiązkowo  
 wyświetlany we wszystkich  
 akademiach medycznych. 
00:30     Panorama
00:45     Portret podwójny 
 - dramat, Polska `00
02:35     Noc Zagadek 
 - teleturniej 
03:35     Zakończenie programu

06:00 Kawa czy herbata? 07:55 
Leksykon PRL08:00 Wiadomości
08:15 Pettson i Findus - serial 08:40 
Na górze i na dole - serial 09:05 12 
wieczorów wigilijnych - komedia
10:30     Nasze drzewo - fi lm  `99
12:00     Wiadomości
12:10     Klan - telenowela 
12:30     Plebania - telenowela 
12:55     Raj - magazyn
13:10     Święta rodzina 
 - fi lm, Włochy `07
15:00     Wiadomości, Pogoda
15:12     Święta rodzina 
 - fi lm (cz.2/2)
17:00     Teleexpress 
17:15     Klan - telenowela 
18:05     Plebania - telenowela
18:55     Wieczorynka
19:30     Wiadomości 
19:55     Orędzie na Boże Narodzenie
20:05     Powiedz tak - komedia  
 romantyczna `01.  
 Mary jest zabiegana.  
 Praca pochłania jej  
 czas wolny. Jest  
 organizatorką ślubów.  
 Na codzień styka się z  
 ludźmi szczęśliwymi,  
 zakochanymi w sobie,  
 gotowymi poświęcić się  
 sobie bez reszty.
21:50     1941 - komedia, USA `79
23:50     Transmisja Papieskiej  
 Pasterki 

05:55 Złotopolscy 06:25 Mały dobosz - fi lm 
anim. 07:10 Pies i kot - fi lm anim. 07:35 
Tryumf pana Kleksa - fi lm przygodowy, Polska 
`01 08:50 Świąteczna gorączka - fi lm dokum.
09:40 M jak miłość 10:25 Wigilia nie do 
opisania
11:00     Jak było na początku - fi lm, USA `00
12:30     Merlin - baśń fi lmowa `98
14:00     Familiada - teleturniej
14:30     Złotopolscy - telenowela 
14:55     Dla niesłyszących - M jak miłość
15:45     Wieczór Kolęd z Przyjaciółmi 
 Zaczarowanej Piosenki
16:35     Kochany urwis 
 - komedia, USA `90
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:00     Kolęda u Prezydenta
19:10     Raduj się świecie 
 -  kolędy
20:05     Barwy szczęścia 
 - serial obyczajowy 
20:30     U Pana Boga za piecem 
 - komedia, Polska `98
22:10     Notting Hill 
 - komedia romantyczna `99
00:10     Bardzo cicha noc 
 - Ryszard Rynkowski
00:30     Panorama
00:45     Małe kobietki
  - dramat, USA `94
02:40     Kolęda wigilijna 
 - fi lm muzyczny
03:50     Zakończenie dnia

05.00 Wielkie Happy Hour 05.45 Saint Tropez
06.40 Muzyczne listy 07.40 TV Market
08.15 Kasa na bank 09.15 Beverly Hills 90210 
4 – serial 10.05 Idiotki nie idą do nieba – serial
11.00 mała Czarna 11.50 Idiotki nie idą do 
nieba – serial 
12.45     Galileo
13.40     Dekoratornia
14.05     Dziewczyny fortuny 
15.05     VIP
15.30     Beverly Hills 90210 – serial USA 
16.25     Idiotki nie idą do nieba 
 – serial meksykański
17.15     mała Czarna
18.10     Idiotki nie idą do nieba 
 – serial meksykański
19.05     Galileo – program popularno- 
 naukowy 
20.00     Trzech cwaniaków – komedia USA, 
 2005 r.; reż.: Robert Iscove;  
 wyk.: Eddie McClintock, Jodi  
 Lyn O’Keefe, Judd Nelson, Tom 
 Arnold, Arye Gross, Nicholas  
 Turturro, Roddy Piper, Katey  
 Sagal. Akcja fi lmu rozgrywa się w  
 słonecznym Las  Vegas kilka  
 dni przed Bożym Narodzeniem. 
21.40     Frankie i Johnny – komediodramat 
 USA, 2001r.; reż.: Garry Mar- 
 shall wyk.:Al Pacino, Michelle  
 Pfeiffer, Greg Lewis, Morris  
 Jane, Hector Elizondo, Kate  
 Nelligan, Nathan Lane.
23.55     Rajdowe Mistrzowstwa Świata 
 – Podsumowanie sezonu
00.45     Operacja Delta Force 2 – fi lm  
 sensacyjny USA, 1998; reż.: Yossi  
 Wein; wyk.: Dale Dye, Dale 
 Dye, John Simon

05.00 Wielkie Happy Hour 05.45 Saint Tropez
06.40 Muzyczne listy 07.40 TV Market
08.15 Kasa na bank 09.15 Beverly Hills 90210 
10.05 Idiotki nie idą do nieba 10.55 mała 
Czarna 11.50 Idiotki nie idą do nieba
12.40     Galileo
13.35     Gram.Tv
14.00     Dziewczyny fortuny 
15.00     Idiotki nie idą do nieba 
 – serial meksykański
15.50     mała Czarna
16.40     Cud w Sage Creek – western/  
 familijny USA, 2005
18.10     Śnięty Mikołaj – komedia familijna  
 USA, 1994
20.00     Serce nie sługa – komedia  
 romantyczna USA, 2001; reż.: 
 Tony Goldwyn;wyst.: Ashley 
 Judd, Greg Kinnear, Hugh  
 Jackman, Marisa Tomei,  
 Ellen Barkin, Catherine   
 Dent; Ashley Judd znakomicie  
 wciela się w rolę Jane Goodale, 
 młodej porzuconej przez 
 narzeczonego dziennikarki, która 
 postanawia poznać prawdę o  
 mężczyznach. 
21.50     Nuklearna walizka – thriller   
 sensacyjny USA, 2000
23.40     Młode strzelby – western USA, 1988
01.45     Inni –  horror Hiszpania / Francja/ 
 USA, 2001
03.30     mała Czarna
04.15     Wydarzenia, Sport, Pogoda 
04.50     Sztukateria

05.15 Dekoratornia 05.35 Muzyczne listy
06.30 TV Market 07.05 Kasa Na Bank – 
program interaktywny 08.05 Idiotki nie idą do 
nieba 09.00 Annie – fi lm familijny USA, 1999
10.45     Tata na gwiazdkę –  fi lm familijny  
 Niemcy, 2003
12.30     Cud w Sage Creek western/famili- 
 jny USA, 2005; reż.: James Int- 
 veld; wyst.: David Carradine, 
 Daniel Quinn, Irene Bedard,  
 Wes Studi, Michael Parkes, Tim  
 Abell, Sarah Aldrich
14.05     Gwiazdkowa zguba – fi lm familijny  
 Kanada/USA, 2004; reż. Alex  
 Zamm; wyk. Thomas Cavanagh,  
 Ashley Williams, Patrick Fabian,  
 Bobb’e J. Thompson, Jackie Bur- 
 roughs; 
15.50     Czarny Pirat – komedia przygodowa  
 Hiszpania/Włochy, 1971; reż.  
 Enzo Gicca; wyk.: Bud Spencer,  
 Terence Hill, Silvia Monti;
17.50     Eureko
18.15     Świąteczna gorączka – komedia  
 familijna USA, 1996; reż.:  
 Brian Levant; wyst.: Arnold  
 Schwarzenegger
20.00     Zmiana pasa – thriller USA,2002; reż. 
 Roger Michell; wyk.: Ben Af- 
 fl eck, Samuel L. Jackson, Amanda  
 Peet, Kim Staunton, 
21.55     Inni – horror Hiszpania / Francja/ 
 USA, 2001; reż.: Alejandro  
 Amenábar; wyst.: Nicole Kidman

05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.744 06:00 Żar 
młodości, odc.80 07:00 TV Market 07:15 
Wielka Wygrana, odc.401 08:00 Dotyk anioła, 
odc.46 09:00 Całkiem nowe lata miodowe, 
odc.7 09:30 Całkiem nowe lata miodowe, 
odc.8 10:00 Rodzina zastępcza, odc.237
11:00     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.129
11:30     Samo życie, odc.1186
12:00     Czarodziejki, odc.24
13:00     Czarodziejki, odc.25
14:00     Pierwsza miłość, odc.818
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.130
15:15     Dopóki śmierć nas nie rozłączy,  
 odc.4
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.1244
16:30     Całkiem nowe lata miodowe, odc.9
17:00     Całkiem nowe lata miodowe, odc.10
17:30     Świat według Kiepskich, odc.189
18:00     Pierwsza miłość, odc.819
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1187
20:00     Szalona odwaga; USA, 1996; r.  
 Edward Zwick; w. Denzel Wa- 
 shington, Meg Ryan, Lou  
 Diamond Phillips, Michael  
 Moriarty, Matt Damon, 
22:00     Studio Lotto
22:45     Granica; USA/Niemcy, 2002;
 Thriller kryminalny. 
00:45     Fala zbrodni, odc.69
01:05     Nagroda gwarantowana, odc.96
02:45     Tajemnice losu, odc.70
03:45     Zakazana kamera, odc.254

05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.745 06:00 Żar 
młodości, odc.81 07:00 TV Market 07:15 
Wielka Wygrana, odc.402 08:00 Dotyk anioła, 
odc.47 09:00 Całkiem nowe lata miodowe, 
odc.9 09:30 Całkiem nowe lata miodowe, 
odc.10 10:00     Rodzina zastępcza, odc.238
11:00     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.130
11:30     Samo życie, odc.1187
12:00     Czarodziejki, odc.26
13:00     Czarodziejki, odc.27
14:00     Pierwsza miłość, odc.819
14:45     Wielkie kolędowanie z Polsatem
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Noc wigilijna; USA, 2001; r. Nick  
 Castle; w. Josh Zuckerman,  
 Jefferson Mappin, Rhys Wil- 
 liams, Brenda Grate, Bryan  
 Cranston Premiera. Komedia  
 familijna
17:45     Wielkie kolędowanie z Polsatem
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Kevin sam w Nowym Jorku; USA,  
 1992; r. Chris Columbus; w.  
 Macaulay Culkin, Joe Pesci,  
 Daniel Stern, Catherine O’Hara,  
 John Heard Komedia familijna. 
21:45     Święta Last Minute; USA, 2004; r.  
 Joe Roth; w. Tim Allen, 
22:00     Studio Lotto
23:45     Pocałunek śmierci
01:45     Nagroda gwarantowana, odc.97

05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.746 06:05 Szalo-
ny Jack, pirat, odc.11 06:30 Miejskie szkodniki, 
odc.25 07:00 Gadżet i Gadżetinis, odc.3 07:25 
Księżniczka łabędzi: Skarb czarnoksiężnika; 
USA, 1998; r. Richard Rich Baśń animowana. 
08:45     Smocze wzgórze; Hiszpania, 2002; r.  
 Angel Izquierdo Premiera. Znako 
 mita animacja dla dzieci.
10:10     Wielkie Kolędowanie z Polsatem
11:05     Świąteczna pułapka; USA, 2002; r.  
 John Shepphird; w. Shelley Long, 
12:45     Zwariowane święta Karrolla; USA,  
 2004; r. Dennis Dugan
14:30     Edward Nożycoręki; USA, 1990;  
 r. Tim Burton; w. Johnny Depp,  
 Winona Ryder, Dianne Wiest,  
 Anthony Michael Hall, Kathy  
 Baker Poruszająca baśń fi lmowa  
 stworzona (na podstawie jego  
 dziecięcej wizji) przez Tima  
 Burtona.
16:25     Obłędny rycerz; USA, 2001; r. Brian  
 Helgeland; w. Heath Ledger, Ru- 
 fus Sewell, Shannyn Sossamon
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Epoka lodowcowa; USA, 2002; 
 r. Chris Wedge, 
21:00     Pokojówka na Manhattanie; USA,  
 2002; w. Jennifer Lopez
22:00     Studio Lotto
23:05     Amerykański żigolak; w. Amy Ho- 
 ward, Richard Gere

05:40 Uwaga! 06:00 Telesklep 07:00 Rozbij 
Bank 08:00 Na Wspólnej 08:30 Dzień dobry 
TVN 11:00 Przyjaciele - serial komedia
12:00      Trzy po trzy 
 - serial komedia
12:30      Telesklep
13:30      Fabryka Gry 
 - pr. interaktywny
14:25      Telesklep
14:55      Milionerzy 
 - teleturniej 
15:50      Rozmowy w toku 
 - talk show
16:55      Sąd rodzinny 
 - serial dokument
17:55      Trzy po trzy 
 - serial, Polska
18:25      Detektywi 
 - serial dokument.
19:00      Fakty, Sport, Pogoda
19:50      Uwaga!
  - mag. reporterów
20:05      Na Wspólnej 
 - serial obyczajowy
20:45      W-11 Wydział Śledczy 
 - serial dokument
21:30      Krok od domu 
 - serial kryminalny, USA
22:25      Teraz albo nigdy
  - serial, Polska
23:25      Californication 
 - serial, USA
00:05      Szkoła Auto 
00:25      Siłacze
  - Strongman
01:30      Uwaga! 
 - magazyn
01:50      Wrzuć na luz

05:40 Uwaga! 06:00 Telesklep 07:00 Rozbij 
Bank 08:00 Na Wspólnej 08:30 Dzień dobry 
TVN 11:00 Przyjaciele - serial komedia,USA 
12:00      Trzy po trzy - numery z kwatery 
 - serial komedia, Polska
12:30      Telesklep
13:30      Fabryka Gry 
 - pr. interaktywny
14:25      Telesklep
14:55      Milionerzy 
 - teleturniej 
15:45      Rozmowy w toku 
 - talk show
16:45      Siedmiu wspaniałych - fi lm western,  
 USA 1960. Mieszkańcy biednej  
 meksykańskiej wioski szukają  
 ludzi do walki z bandą Calvery.  
 Wynajmują zawodowych  
 rewolwerowców do obrony. Cała  
 siódemka to różne charaktery.  
 Historia walki i obrony wioski  
 przed silną bandą.
19:00      Fakty, Sport, Pogoda
19:45      Uwaga! 
 - mag. reporterów
20:00      Cztery wesela i pogrzeb - fi lm  
 komedia, Wielka Brytania `94
22:10      Polowanie na „Czerwony Paździer- 
 nik” - fi lm sensacyjny, USA `90
00:35      Szymon Majewski Show 
 - pr. rozrywkowy
01:30      Cztery wesela i pogrzeb - fi lm  
 komedia, Wielka Brytania `94
03:30      Uwaga!
  - magazyn
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