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Nowatorski zabieg
Wejherowski szpital jako pierwszy w Polsce podjął się przeprowadzenia operacji w nowatorski sposób 
- metodą NOTES. Jest mniej inwazyjna, a pacjent szybciej wraca do zdrowia. 

Do tej operacji zespół przygotowywał się przez kilka lat. Sprzęt do zabiegu został specjalnie ściągnięty z Niemiec.



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

URZĘDY
- 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 Miejski w Rumi ................................................................................. (058) 679 65 00
- Urząd Miejski w Redzie .............................................................................. (058) 678-80-26
- Urząd Gminy w Choczewie ......................................................................... (058) 572 39 40
- Urząd Gminy w Szemudzie ......................................................................... (058) 676 11 85
- Urząd Gminy w Gniewinie .......................................................................... (058) 676 76 77
- Urząd Gminy w Luzinie ............................................................................... (058) 678 20 68
- Urząd Gminy w Łęczycach .......................................................................... (058) 678 91 25
- Urząd Gminy w Linii ..................................................................................  (058) 676 85 82

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
- Urząd Stanu Cywilnego w Wejherowie  ..................................................... (058) 677 71  31 
- Pomorski Urząd Wojewódzki (paszporty) ................................................... (058) 672 45 56
- Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie  ...................................................... (058) 672 21 62 
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Wejherowie ....................................... (058) 572 97 00 
- Informacja PKS ........................................................................................... (058) 672 29 14 
- Informacja SKM ......................................................................................... (058) 721 21 70
- Informacja MZK ......................................................................................... (058) 672 31 38
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Kronika policyjna 
Wypadek w Tadzinie...
W sobotę popołudniu pod Gniewinem doszło do wy-
padku drogowego. Kobieta kierująca jeepem straciła 
panowanie nad autem i wjechała w drzewo. - Z urazem 
kręgosłupa została przewieziona do szpitala w Wejhero-
wie. Najprawdopodobniej nie dostosowana prędkości do 
warunków na drodze i w wyniku tego straciła panowanie 
nad pojazdem – poinformowała policja. 

...i na krajowej 

Tego samego dnia, raptem kilka godzin później na trasie 
K6, niedaleko Strzebielina doszło do następnego wypad-
ku. 20-letni kierowca fi ata uno jadąc w kierunku Wejhe-
rowa zjechał na sąsiedni pas ruchu wprost pod nadjeż-
dżającego golfa. Doszło do zderzenia. Na szczęście nikt 
nie zginął. 

Demolka w łazience 
Młody mężczyzna zdemolował damską toaletę w jednym 
z lokali w Wejherowie. Kobieta pracująca w pubie po-
wiadomiła o zdarzeniu ochronę, a ta zatrzymała 23-latka 
i potem przekazała go policji. Straty zostały wstępnie 
oszacowane na 500 zł. 

Pijany w Strzebielinie 
Policjanci z wejherowskiej „drogówki” zatrzymali do 
kontroli vw golfa. Kierowca został rutynowo przebada-
ny. Okazało się, że ma ponad pół promila alkoholu we 
krwi. Na szczęście nie zdążył spowodować żadnego wy-
padku, ale i tak będzie tłumaczyć się przed sądem. Grożą 
mu 2 lata więzienia. 

Pobicie 
W środku nocy trójka mężczyzn wyważyła drzwi do 
mieszkania i pobiło mieszkańca Wejherowa. Poszkodo-
wany zgłosił ten fakt policji. Wezwany na miejsce pa-
trol zatrzymał w okolicy sprawców. Trójka mieszkańców 
Wejherowa w wieku 21, 24 oraz 52 lata trafi ła do aresztu.
              (TM) 

- Kobieta poinformowała 
o kradzieży z mieszkania 
swojego 19-calowego te-
lewizora - relacjonuje mł. 
asp. Anetta Potrykus z wej-
herowskiej policji. - Powie-
działa, że w niedzielę po-
południu wyszła na zakupy. 
W domu został jej mąż oraz 
dwie córki. W pewnym 
momencie jedna z dziew-
czynek zobaczyła, jak ko-
lega ojca zamyka drzwi do 
jej pokoju, a ojciec pakuje 
właśnie należący do córek 
telewizor LCD do torby. 
Obie próbowały powstrzy-
mać ojca, ale ten razem ze 
wspólnikiem po prostu wy-

szedł z mieszkania. Niecałą 
godzinę później do domu 
wróciła właścicielka tele-
wizora. W tym czasie wró-
cił też mąż z kolegą. 
- Gdzie jest telewizor, który 
kupiłam córkom w prezen-
cie? - zapytała się kobieta.  
- To jest mój dom i mogę 
w nim robić co chcę – od-
powiedział pijany mężczy-
zna. 
Wejherowianka wezwała 
więc patrol, a potem, już 
na komendzie, złożyła za-
wiadomienie o kradzieży. 
Mąż i jego wspólnik zostali 
zatrzymani. 

(tm) 

Wspólnie z kolegą
okradł swoją żonę
Do policji zgłosiła się mieszkanka Wej-
herowa, która złożyła zawiadomienie o 
kradzieży telewizora. Sprawcą był... jej 
mąż oraz jego kolega. 

INFORMACJA

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o 
gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 

261, poz. 2603 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Wejherowskiego
informuje,

że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wejherowie,
ul. 3 Maja 4 wywieszono:

- wykaz nr I/P/2009,

dotyczący nieruchomości – położonych w Wejherowie przy ul. 
Bukowej – działki nr 173/42, 167/2 i 168/2 obr. 16 – stanowiących 
własność Powiatu Wejherowskiego, przeznaczonych do sprzedaży w 
drodze bezprzetargowej.

Wykaz wywieszono na okres od dnia 5.01.2009 r. do dnia 
26.01.2009 r.

REKLAMA
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Inwestycja miała zakończyć 
się z końcem tego roku. 
Nie udało się. Oprócz 
zwykłych - w tej sytuacji 
– niedogodności, “ale” do 
inwestycji mieli wszyscy; 
kierowcy, władze miasta i 
nawet Zarząd Dróg Wojew-
ódzkich w Gdańsku, który 
jest zleceniodawcą wartej 
około 3 miliony zł inwesty-
cji. 
Prace w Redzie będą 
dokończone, gdy zrobi się 
cieplej. - Teraz nie pozwalają 
na to warunki atmosferyc-
zne - mówi “Expressowi” 
Włodzimierz Kubiak, 
dyrektor naczelny Zarządu 

Dróg Wojewódzkich w 
Gdańsku. - Najważniejsze, 
co zostało do zrobienia to 
ostatnia, ścieralna warstwa 
jezdni. Dwa, trzy dni pracy 
i będzie gotowa, ale do tak-
ich prac musi być tempera-
tura plusowa. Później pozo-
stanie nam pomalować oś i 
przejścia dla pieszych. 
A jeśli będzie trzeba zrobić 
poprawki na chodniku to 
drogowcy zajmą się tym 
na końcu. - W ruchu aut to 
nie będzie przeszkadzać, 
a samochodów jest na tej 
drodze więcej niż pieszych 
– dodaje dyrektor naczelny 
gdańskiego ZDW.      (TM) 

Sprawa elektryczności w 
urzędzie „przerabiana” by-
ła już na sesji Rady Mia-
sta. Tyle że radni odrzucili 
zmianę w budżecie dzięki 
której w budynku mogłaby 
zostać wymieniona instala-
cja. Tymczasem część urzę-
du bardzo często ma kłopo-
ty z prądem, które mogą 
skończyć się porażeniem 
któregoś pracownika albo 
nawet pożarem. Regularnie 
„wywala” też korki.  
- Korki to sygnał świadczą-
cy o tym, że sieć nie wy-
trzymuje obciążenia – tłu-
maczy st. asp. Zenon Fran-
kowski z wejherowskiej 
Straży Pożarnej. - W tej 
sytuacji faktycznie może 
dojść do zwarcia i pożaru.  
Budynek, w którym mie-
ści się rumski magistrat, 
ma kilkadziesiąt lat. Od 
początku jego przeznacze-
niem byli urzędnicy, ale z 
czasem przez to, że przy-
bywało nowego sprzętu - 
a zwłaszcza komputerów 

- znacznie zwiększyło się 
obciążenie sieci elektrycz-
nej, a część pokoi wciąż 
pracuje „na” starej alumi-
niowej i przeciążonej sieci. 
Jak dowiedzieliśmy się w 
wejherowskiej Straży Po-
żarnej budynek kontrolo-
wany nie był. Jednak po 
grudniowej publikacji na 
ten temat komendant straży 
podjął decyzję, że Urząd 
Miasta niebawem będzie 
kompleksowo sprawdzony. 
- Przedstawione w artykule 
nieprawidłowości leżą w 
zakresie nadzoru budowla-
nego, ale dotyczą również 
spraw związanych z elek-
trycznością i w związku z 
tym podjęta została decy-
zja, że w urzędzie zostanie 
przeprowadzona kontrola – 
powiedział nam kpt. Leszek 
Wittbrodt, kierownik sekcji 
kontrolno - rozpoznawczej 
komendy powiatowej PSP 
w Wejherowie. - Będzie to 
na początku lutego. 

Tomasz Modzelewski 

Kontrola 
po artykule 
Po publikacji dotyczącej budynku, w którym 
mieści się rumski magistrat, komendant stra-
ży pożarnej podjął decyzję, że zostanie tam 
przeprowadzona kompleksowa kontrola. 

Przerwa w remoncie 
Z powodu zimy remont drogi krajowej w Redzie 
stanął w miejscu. Prace będą dokończone, gdy 
zrobi się cieplej. 

Remont drogi w kierunku Pucka ciągnie się od jesieni ubiegłego roku. Najpierw 
„odświeżana” była ulica Gdańska, a potem zaczął się remont na Puckiej. 

Z ostatniej chwili

Jak mówi były już redaktor naczelny TVK Wejherowo Marcin Lewiński – telewizja od 
dawna już była nierentowna i zamiast zysków przynosiła straty. Z tego oczywiście nie 
mógł być zadowolony ani zleceniodawca czyli Vectra ani my sami - pracownicy lokalnej 
telewizji. Zapytany co dalej z telewizją redaktor odpowiada,- że tak naprawdę sam nie 
wie, ale podejrzewa że Vectra znowu zatrudni kogoś na chwilę, potem ta osoba się zwolni 
i tak bez końca. Źle bowiem prowadzona jest polityka Vectry, gdzie przecież program 
lokalny powinien być dla niej priorytetem, szczególnie w mieście gdzie konkurencja (TK 
Chopin i Telewizja TTM) nie śpi - dodaje Marcin Lewiński.

TVK Wejherowo 
wstrzymała nadawanie

Z dniem 1 stycz-
nia Telewizja 
Wejherowo lub 
jak kto woli TVK 
Wejherowo czyli 
telewizja lokalna 
działająca na 
sieci VECTRY 
wstrzymała 
nadawanie. 

Sposób nie wymaga żad-
nych „cięć”, bo wykorzy-
stuje naturalne otwory cia-
ła. Nie ma więc ran poope-
racyjnych i zakażeń. Pierw-
sza taka operacja na świecie 
miała miejsce w 2005 roku. 
Jednak metody nie można 
stosować do każdego scho-
rzenia i u każdego pacjenta. 
Kobiecie, która została zo-
perowana w ten sposób w 
Wejherowie, usunięto pę-
cherzyk żółciowy. 
- Jesteśmy jednym z wiodą-
cych ośrodków laparosko-
powych w Polsce i może 
właśnie dzięki temu ta 
operacja mogła się odbyć - 
mówi „Expressowi” dr Bo-
żena Czepułkowska, lekarz 
naczelny szpitala. - Chirur-
gia to bardzo dobry oddział 
z bardzo dobrym zespołem. 
Nie mamy się czego wsty-
dzić w skali europejskiej. 
Ograniczenia dotyczą tylko 
sprzętu, ale pomagają nam 
różne fi rmy. 
– Spotkaliśmy się z dużą 
życzliwością władz samo-
rządowych – dodaje dr Mi-
chalik. – Samorząd wspie-
rał nasze konferencje na-
ukowe. M.in. dzięki temu 
mogliśmy przebyć tą drogę 

i doprowadzić przygotowa-
nia do końca. Prywatnych 
sponsorów jest również 
sporo. 
Do operacji zespół przy-
gotowywał się przez kilka 
lat. Sprzęt do zabiegu zo-
stał specjalnie ściągnięty z 
Niemiec. Zabieg prowadził 
dr Maciej Michalik, ale za-
nim doszło do samej ope-
racji uczestniczył w wieku 
warsztatach i spotkaniach. - 
Kiedy mieliśmy już to urzą-
dzenie szukaliśmy pacjent-
ki. Osoby bez dodatkowych 
obciążeń, i która wcześniej 
nie miała zabiegów, bo 
przecież nie ma operacji 
bez ryzyka – zwraca uwa-
gę ordynator chirurgii. – W 
tym przypadku nie można 
było bowiem mówić o ruty-
nie. Łączy się z mniejszym 
ryzykiem niż tradycyjny 
zabieg, ale istniało ryzyko 
w związku z samym cha-
rakterem operacji, bo nikt 
z nas nie ma doświadczenia 
w takich zabiegach. 

Termin został umówiony 
wspólnie z pacjentem przed 
świętami Bożego Narodze-
nia. - Ta pani ofi arowała 
nam swoją zgodę i odwagę. 

Nowatorski zabieg
Wejherowski szpital jako pierwszy w Polsce podjął się przeprowadzenia operacji w nowatorski 
sposób - metodą NOTES. Jest mniej inwazyjna, a pacjent szybciej wraca do zdrowia. - To jest 
medycyna przyszłości - mówi dr Maciej Michalik, ordynator oddziału chirurgii wejherowskiego 
Szpitala Specjalistycznego. 

Razem z nami podjęła to 
ryzyko – zwraca uwagę dr 
Michalik i przewiduje, że w 
niedługim czasie - jak tylko 
szpital będzie mieć już wła-
sny sprzęt - to podobne za-
biegi, wykorzystujące me-

todę NOTES, będą odby-
wać się częściej. – Dążymy 
do minimalizacji urazów i 
jesteśmy na tej drodze. To 
jest medycyna przyszłości. 

Tomasz Modzelewski

N.O.T.E.S. 
To skrót od natual orifi ce transluminal endoscopic 
surgery. Oznacza operację wykorzystującą naturalne 
otwory ciała. Zabieg jest minimalnie inwazyjny, 
a pacjent zdecydowanie szybciej zwraca do zdrowia. - 
Sam przebieg operacyjny również jest łagodniejszy – 
zwraca uwagę dr Michalik. 



INFORMACJE ZE STAROSTWA POWIATOWEGO

W WEJHEROWIE

www.powiat.wejherowo.pl

Starostwo Powiatowe
w Wejherowie
ul. 3 Maja 4

84-200 Wejherowo

WYDZIAŁY I KONTAKT:

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydział Edukacji:
tel. 0-58 572-94-29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Starostwa Powiatowego w Wejherowie pod adresem:

www.bip.powiat.wejherowo.pl 

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

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

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

Okupacja niemiecka

Nawiązując do ustawy z dnia 7 
września 2007 r. o ujawnieniu 
w księgach wieczystych prawa 
własności Skarbu Państwa i jed-
nostek samorządu terytorialnego 
(Dz.U.Nr 191, poz. 1365, ze zm.) 
Starosta Wejherowski infor-
muje właścicieli nieruchomości 
położonych w granicach admi-
nistracyjnych powiatu wejhe-
rowskiego o potrzebie spraw-
dzenia zgodności ksiąg wieczy-
stych z rzeczywistym stanem 
prawnym.
W celu udzielenia mieszkańcom 
pomocy w zakresie informacji o 
rodzaju i sposobie działań nie-
zbędnych do uzyskania tytułu 
prawnego do zajmowanych nie-
ruchomości i ujawnienia swoich 
praw w księdze wieczystej, utwo-
rzono punkt informacyjno-kon-
sultacyjny.
Punkt informacyjno-konsultacyj-
ny ma siedzibę w budynku Sta-
rostwa Powiatowego w Wejhero-
wie, ul. 3 Maja 4, pokój 215, II 
piętro, czynny jest w godzinach:
- poniedziałek 900- 1530 
- od wtorku do piątku 800- 1400. 
Telefon kontaktowy: 058 572 94 
66.
Szczegółowy zakres informacji 
niezbędnych do ustalenia zgod-
ności ksiąg wieczystych z rze-
czywistym stanem prawnym.
1. Siedziba Wydziału Ksiąg Wie-
czystych dla powiatu wejherow-
skiego:
Sąd Rejonowy w Wejherowie, 
ul. Sobieskiego 239    (tel. 058/ 
672-91-20).
Znajduje się tam również Eks-
pozytura Centralnej Informacji 
Ksiąg Wieczystych.
2. Rodzaj dokumentów, które 

mogą potwierdzać rzeczywisty 
stan prawny nieruchomości 
- akt nadania,  
- akt notarialny, 
- akt własności ziemi,                    
- postanowienie spadkowe,                     
- ostateczna decyzja administra-
cyjna, stanowiąca podstawę wpi-
su w księdze wieczystej,
- postanowienie o uwłaszczeniu,
- postanowienie o zasiedzeniu,
- orzeczenie sądu.
3. Zakres danych objętych dzia-
łem II księgi wieczystej i zasad 
dostępu do tych danych w celu 
ich sprawdzenia
Dział II księgi wieczystej obej-
muje wpisy dotyczące własności 
i użytkowania wieczystego.Księ-
ga wieczysta jest jawna. Każdy 
zainteresowany ma prawo prze-
glądać księgę  wieczystą.
Udając się do Wydziału Ksiąg 
Wieczystych celem zbadania 
księgi lub zamówienia jej odpisu, 
należy znać jej oznaczenie, tj. nu-
mer KW.
4. Działania, które mogą zostać 
podjęte w przypadku, gdy dane 
ujawnione w dziale II księgi wie-
czystej nie są zgodne z rzeczywi-
stym stanem prawnym nierucho-
mości
- złożenie w Wydziale Ksiąg Wie-
czystych wniosku o wpis prawa 
własności lub użytkowania wie-
czystego, dołączając stosowny 
dokument, np. spośród wymie-
nionych w punkcie 2,
- przeprowadzenie postępowania 
spadkowego, jeżeli ujawniony w 
księdze wieczystej właściciel lub 
użytkownik wieczysty nie żyje,
- przeprowadzenie postępowania 
o zasiedzenie nieruchomości.    

(SP)

Skorzystaj z Punktu 
Informacyjno 

- Konsultacyjnego

W sumie zostanie wyremonto-
wany odcinek ul. Zamostnej w 
Bolszewie od zjazdu do drogi 
krajowej nr 6 do granicy lasu (ja-
dąc na północ powiatu- w kierun-
ku Gniewina). Całość inwestycji 
realizowanej przy współudziale 
fi nansowym Gminy Wejherowo 
to ponad 11,7 mln zł. Dodatko-
wo zostaną wyremontowane dwa 
mosty, wykonane nowe zjaz-
dy, chodniki, ścieżki rowerowe, 
oświetlenie, kanalizacja deszczo-
wa oraz teletechniczna. 
Droga ta stanowi główny kanał 
komunikacyjny dostępu dla aglo-
meracji trójmiejskiej i Wejherowa 
dla 3 gmin: Choczewa, Gniewina 
oraz gminy wiejskiej Wejherowo. 
Jest bardzo ważna dla turystów 
nadmorskich, przedsiębiorstw, 
pracowników Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej „Żarnowiec”. Ul. 

Zamostna posiada bardzo wyso-
kie natężenie ruchu, które wy-
nosi 7,8 tyś pojazdów na dobę 
(najwyższy wskaźnik z wszyst-
kich dróg powiatowych). Prace 
drogowe będą trwały w latach 
2009-2010. 
Dofi nansowanie unijne na drogi 
uzyskały także Gmina Chocze-
wo (w Sasinie) oraz Luzino (ul. 
Wilczka) gdzie Powiat Wejhe-
rowski w obu projektach jest 
partnerem fi nansowym.  „Sche-
tynówki”  dostały także projekty 
drogowe Gminy Gniewino (w 
Czymanowie) oraz Miasta Wej-
herowo (ul. Necla).
Programy te są największym „za-
strzykiem” zewnętrznych pienię-
dzy na drogi lokalne w powiecie 
wejherowskim w ostatnich kilku 
latach. 

Arkadiusz Szczygieł

Podwójne 
dofi nansowanie 
ul. Zamostnej w Bolszewie
Droga powiatowa nr 1438G w Bolszewie dzięki 
dwóm projektom drogowym złożonym przez Po-
wiat Wejherowski otrzyma ponad 6 mln zł dofi -
nansowania z dwóch źródeł. We wtorek 6 stycznia 
br. ogłoszono decyzję Zarządu Województwo Po-
morskiego o dofi nansowaniu projektów unijnych 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnych 
Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. 
Wcześniej z kolei zapadła decyzja MSWiA o do-
fi nansowaniu tego projektu w ramach  Narodo-
wego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 
2008-2011” (z tzw. „schetynówek”). 
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A wynika to z tego, że za 
zwierzęta odpowiada ich 
właściciel. Jeśli więc pod 
naszymi kołami znalazła się 
krowa to jej właściciel po-
winien mieć ubezpieczenie 
OC, a z odszkodowaniem 
nie powinno być większego 
problemu. - Możemy sta-
rać się o odszkodowanie z 
ubezpieczenia tego rolnika 
- mówi Agnieszka Rosa z 
biura prasowego PZU SA. 
A co jeśli jałówka nie była 
ubezpieczona? Nie musimy 
się o to martwić. Tutaj do 
gry wchodzi Ubezpiecze-
niowy Fundusz Gwarancyj-
ny. - Jeżeli zwierzę należało 
do gospodarza, ktory powi-
nien mieć OC, a go nie miał 
to odszkodowanie płaci 
Fundusz Gwarancyjny. My 
od gospodarza „odzyskuje-
my” te pieniądze, a on pew-
nie jeszcze dostanie karę 
za brak OC - mówi Iwona 
Choromanska, kierownik 
pionu likwidacji szkód 

Uwaga - dziki pod kołami...
Co jeśli niespodziewanie na jakiejś drodze, gdzieś za miastem pod koła wleci nam dzik? A jeśli z lasu wyskoczy sarna? Albo wjedziemy w 
krowę? Jedno jest pewne: auto będzie zniszczone i ktoś będzie musiał za to zapłacić. Rzecz w tym, że niekoniecznie my. 

UFG. - Sam poszkodowa-
ny powinien zgłosić sprawę 
do zakładu ubezpieczeń, 
a z kolei zakład zgłasza tę 
szkodę do nas. 
Co w przypadku zwierząt 
dzikich? Najlepiej we-
zwać patrol, żeby wszyst-
ko zostało spisane, a nasz 
ubezpieczyciel pokryje 
szkody z AC. - Tym ubez-

pieczeniem objęte są bo-
wiem szkody polegające 
na uszkodzeniu pojazdu w 
związku z ruchem i posto-
jem auta, także powstałe 
wskutek zetknięcia pojaz-
du ze zwierzętami - tłuma-
czy Agnieszka Rosa. - Po-
szkodowany powinien nie 
później niż w ciągu 7 dni 
od wypadku powiadomić o 

zdarzeniu i przygotować na 
spotkanie dowód osobisty, 
rejestracyjny i oczywiście 
prawo jazdy. 
Jeśli nie mamy AC i zapła-
ciliśmy tylko za ubezpie-
czenie OC to... możemy 
mieć problem. Ale pamię-
tajmy, że za zwierzę ktoś 
jest odpowiedzialny, czasa-
mi np. związek  łowiecki, 

a jeśli je potrąciliśmy na 
terenie parku narodowego 
albo rezerwatu przyrody to 
skarb państwa. Ustalenie 
właściciela naszej cztero-
nożnej “ofi ary” jest więc 
sprawą podstawową. - Nie 
mając AC można starać 
się o odszkodowanie z 
ubezpieczenia OC pod-
miotu, który odpowiada za 

określony obszar leśny, np. 
nadleśnictwo. W takim wy-
padku poszkodowany musi 
wykazać związek między 
zaniedbaniem takiego pod-
miotu a powstaniem szkody 
- zwraca uwagę Agnieszka 
Rosa. 
Musimy pamiętać jeszcze o 
jednej rzeczy: obowiązuje 
nas szczególna ostrożność 
w rejonie, gdzie są znaki za-
powiadające, że przez jezd-
nię mogą przebiegać dziki, 
sarny albo inne rogacze. Na 
odszkodowanie może wpły-
wać też stan techniczny 
auta. Jeśli są z nim proble-
my ubezpieczyciel może to 
wykorzystać twierdząc, że 
gdyby samochód był w lep-
szym stanie to uniknęliby-
śmy zderzenia. Zwłaszcza 
jeśli będzie chodzić o układ 
hamulcowy. Ubezpieczyciel 
będzie chciał przecież, żeby 
po takim wypadku auto zo-
stało udostępnione do oglę-
dzin.                           (TM)
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W latach 90 powstała lista 
ras uznanych za niebez-
piecznie. Znalazły się na 
niej m.in. buldog amery-
kański, dog argentyński, 
owczarek kaukaski czy 
rottweiler. Jeśli chcemy 
mieć psa z którejkolwiek z 
jedenastu „zastrzeżonych” 
ras to musimy zgłosić to w 
urzędzie miasta. 
- Właściwie nie ma pod-
stawy do odmowy rejestra-
cji – przyznaje pracownik 
rumskiego magistratu. 
- Podajemy wymagania, 
jakie muszą być spełnione 

przez właściciela psa. Czy-
li osoba taka musi podać 
imię psa oraz rasę. I zwra-
camy uwagę na to, że pies 
musi być trzymany w taki 
sposób, aby nie wydostał 
się na zewnątrz. 
- Chcemy też znać warunki, 
w jakich zwierzę jest trzy-
mane – dodaje pracownik 
wejherowskiego urzędu.
Podsumowanie roku 2008 
wygląda specyfi cznie. W 
Rumi nie został zareje-
strowany żaden nowy pies 
z ras uznanych za nie-
bezpieczne (od początku 

istnienia rozporządzenia 
zarejestrowanych zostało 

97 sztuk). W Redzie nie 
został zarejestrowany ża-

den ani w 2008 roku, ani w 
latach wcześniejszych. - U 
nas nigdy nie było takiego 
zgłoszenia, bo to zawsze 
były mieszańce, których 
nie rejestrujemy. Trzeba 
mieć książeczkę z rodo-
wodem  – dowiedzieliśmy 
się w UM Reda.  Z kolei 
w Wejherowie w ubiegłym 
roku został zarejestrowa-
ny raptem jeden pies. Ile 
zwierząt zgłoszono w ogó-
le? Nie udało się nam tego 
dowiedzieć. Urząd miasta 
odmówił nam udzielenia 
telefonicznie informacji 

i poprosił o... pismo w tej 
sprawie. Ale niebezpieczne 
mogą być mieszańce, a nie 
tylko psy „czyste” rasowo. 
Wszystko zależy przecież 
od właściciela i tego, jak 
szczeniak zostanie wy-
chowany. - Gorsze mogą 
być właśnie mieszańce 
albo kundle pozostające 
bez dozoru – przyznaje 
Zenon Hinca, zastępca ko-
mendanta wejherowskiej 
Straży Miejskiej. Podlegli 
komendantowi strażnicy 
sprawdzają podczas kon-
troli, czy właściciel zare-

jestrował psa. - Zwracamy 
uwagę na kilka rzeczy; czy 
został zapłacony podatek, 
czy pies jest szczepiony 
oraz czy ma smycz i ka-
ganiec, (a jeśli jest to mały 
pies to wtedy tylko czy jest 
na smyczy), no i oczywi-
ście, jeśli to przedstawiciel 
rasy niebezpiecznej, to czy 
został zgłoszony. Ale więk-
szość psów to mieszańce, 
które nie muszą być zgła-
szane. Rasowych nie ma za 
dużo, a jeśli są - to właści-
ciele z reguły zgłaszają je.    
       (TM) 

Czy naprawdę brak nowych groźnych psów?  
Każdy pies z ras, które zostały uznane za niebezpieczne, musi zostać zarejestrowany w urzędzie. Tymczasem podsumowanie roku ubie-
głego wygląda specyfi cznie: w wejherowskim magistracie został zgłoszony jeden pies, w Redzie i Rumi - zero. 

„Jeśli chce-
my mieć 

psa z której-
kolwiek z jede-
nastu zastrze-
żonych ras to 
musimy zgłosić 
to w urzędzie 
miasta.”
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Poseł Jerzy Budnik
Zaprasza do swojego biura poselskiego
Wejherowo 84-200, 
Plac Jakuba Wejhera 9
Godziny urzędowania:
Poniedziałki - 9.00 - 15.30      środy - 15.30 - 18.00      piątki - 9.00 - 15.30

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

Niewątpliwie najważniejszym 
pozytywnym wydarzeniem w 
naszym kraju w 2008 roku były  
obchody 25-lecia przyznania Le-
chowi Wałęsie Pokojowej  Nagro-
dy Nobla. Nieobecność na nich 
prezydenta L. Kaczyńskiego nie 
obniżyła ich rangi. To o tym wy-
darzeniu rozpisywały się wszyst-
kie krajowe i światowe agencje, 
przypominając przy okazji nasz 
chwalebny, wiekopomny  wkład 
w upadek komunizmu w Europie 
Środkowo-Wschodniej. Wyda-
rzenie to usunęło w cień przygo-
towywaną z wielkim rozmachem 
przez Kancelarię Prezydenta li-
stopadową galę z okazji  Święta 
Niepodległości. Sam pomysł z 
galą (wcześniej mówiło się o 
wielkim balu) nie był zły, ale jego 
wykonanie fatalne. Na imprezie u 
Wałęsy było więcej znakomitych 
gości z całego świata niż na gali 
u  głowy naszego państwa, a nie-
zaproszenie na nią Wałęsy wielu 
polskich polityków i komentato-
rów politycznych uznano za naj-
większy „bubel roku 2008”.  Dla 
mnie jest to niepojęte, że prezy-
dent Kaczyński uznał, że godni 

zaproszenia są jego „odwieczni” 
adwersarze, o których rzadko 
mówił coś dobrego jak A. Kwa-
śniewski i  J. Oleksy, a nie jest 
godny jego dawny chlebodawca, 
legendarny przywódca Solidar-
ności i laureat Nagrody Nobla. 
Po prostu blamaż. 
Negatywnie ocenić należy per-
manentny konfl ikt na linii pre-
mier (rząd) – prezydent. W 2008 
roku nastąpiła jego eskalacja.  
Świadczy o tym zawetowanie 
przez prezydenta i to wyłącznie z 
powodów politycznych 14 ustaw. 
Pan prezydent dąży chyba do 
tego by kompletnie sparaliżować 
prace rządu. Argumenty rzeczo-
we są przez niego odrzucane. Li-
czy się tylko  polityczny interes 
środowiska, z którym jest zwią-
zany. Konfl ikt jest tak głęboki, że 
nawet niezamierzona, zupełnie 
błaha  niezręczność po którejś ze 
stron powoduje grożące wybu-
chem iskrzenie. Powszechne, co 
nie znaczy że zawsze słuszne jest  
przekonanie, że tam gdzie kłóci 
się dwóch polityków, tam wina, 
a przynajmniej jej część  leży po 
obu stronach. Być może tak jest i 

w tym wypadku. Wszak premier 
sam przyznał, że nie przydziele-
nie samolotu panu prezydentowi 
na jeden ze szczytów UE było 
błędem. Pewnie tych błędów po 
stronie premiera i jego ludzi  było 
więcej. Tylko, że premier tym się 
różni od prezydenta, że o tym 
publicznie mówi. Nie słyszałem 
natomiast, by do jakiegoś błędu  
przyznał się pan prezydent lub 
któryś z urzędników jego Kance-
larii. Im się wydaje, że są najmą-
drzejsi i nieomylni i to ich gubi. 
Sondaże drodzy państwo nie kła-
mią. Notowania pana prezydenta 
w 2008 roku spadały „na łeb i 
na szyję”. Nawet jego niedawna 
zwolenniczka prof. J. Staniszkis 
przyznała, że w 2008 roku pre-
zydent Kaczyński defi nitywnie 
pogrzebał (jej zdaniem głównie 
z winy brata)  swoje szanse na 
reelekcję.
                                                                                                              

Jerzy Budnik
                                                                                                           

Poseł na Sejm RP
Archiwalne felietony posła 

można przeczytać na stronie 
www.budnik.pl

I ZNOWU MINĄŁ ROK
Tradycyjnie już, pierwszy felieton w nowym roku 
poświęcam podsumowaniu roku minionego. Po-
nieważ szefostwo „Expressu” nie dało mi tyle 
miejsca, bym mógł napisać, jak w poprzednich la-
tach, o pięciu najważniejszych, oczywiście moim 
subiektywnym zdaniem wydarzeniach, tym razem  
zrobię to w nieco innej konwencji. Ograniczę się 
mianowicie do wytypowania jednego wydarzenia 
pozytywnego i  jednego  negatywnego.

Na koncert przyszło ponad ty-
siąc osób, które nie są obojętne 
na krzywdę drugiego człowie-
ka. Pieniądze dla chorego zbie-
rali wolontariusze z Gminne-
go Ośrodka Sportu Rekreacji i 
Turystyki. Na scenie wystąpili 
m.in. Zbigniew Wodecki, Halina 

Frąckowiak, Alina Majewska i 
Włodzimierz Korcz. Głównym 
organizatorem koncertu było sto-
warzyszenie Oliwskie Słoneczko. 
Pomocą służył także urząd Gmi-
ny Luzino, Starostwo Powiatowe 
w Wejherowie i Towarzystwo 
Oświatowe w Gniewinie.     (PP)

Wejherowski Uniwersytet III 
Wieku, który od trzech lat działa 
w Wejherowie i gromadzi kom-
petentnych wykładowców oraz 
grono pilnych i zaangażowanych 
słuchaczy, kończy I semestr bie-
żącego roku akademickiego 30 
stycznia. Od 2 do 13 lutego co-

dziennie przed południem trwać 
będą zapisy na semestr drugi w 
Centrum Organizacji Pozarzą-
dowych. Wszelkie informacje i 
szczegóły zainteresowani znajdą 
na tablicach ogłoszeń w WCK-u i 
Centrum Organizacji Pozarządo-
wych.                                    (PP) 

Twój uniwersytet
W budynku Centrum Organizacji Pozarządowych spotkali 
się wykładowcy i Rada Uczelni Wejherowskiego Uniwersy-
tetu III Wieku z zarządem YMCA. Było to bardzo sympatycz-
ne spotkanie opłatkowe ze śpiewem kolęd przy akompania-
mencie gitary i pianina oraz wzajemnymi życzeniami. 

Charytatywny koncert
Na scenie w hali widowiskowo-sportowej w Luzinie 
odbył się charytatywny koncert, którego celem była 
zbiórka pieniędzy dla ciężko chorego chłopca, który 
cierpi na nowotwór złośliwy.
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ZARZĄD  POWIATU  
WEJHEROWSKIEGO

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz 873 ze zm.) 
oraz uchwały  Nr III/XXV/225/08 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 
19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy 
Powiatu Wejherowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok

ogłasza otwarty konkurs ofert na
wykonanie zadań publicznych w 2009 roku przez podmioty prowadzące 

na terenie powiatu wejherowskiego działalność pożytku publicznego 
tj. w formie wsparcia na realizację zadań z zakresu:

promocji zdrowia,1. 
oświaty, wychowania, wypoczynku dzieci i młodzieży, 2. 
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,3.  
upowszechniania kultury fi zycznej i sportu,4.  
ratownictwa i ochrony ludności, 5. 
działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania 6. 
kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 
krajoznawstwa, ochrony środowiska, edukacji ekologicznej 7. 
i opieki nad zwierzętami, 
porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania 8. 
patologiom społecznym. 

Przewidywana kwota  na realizację powyższych zadań wynosi – 70.000 zł.
Miejsce i termin składania ofert: Kancelaria Starostwa Powiatowego 
w Wejherowie 
Biuro Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Wejherowie 
w terminie do dnia 9 lutego 2009  roku do godz. 17.30.
Osoby upoważnione do kontaktów z wnioskodawcami: Monika Koss tel.
(0-58) 572-94-86.
Termin rozpatrzenia ofert: do 11 marca 2009 roku.

Zasady przyznawania dotacji:
warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w zamkniętej 1. 
kopercie oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej   z dnia 27 grudnia 2005 roku 
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego 
wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania 
z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207),
w przypadku nadesłania oferty pocztą liczy się data jej wpływu do 2. 
tut. Urzędu,
na kopercie  winna widnieć informacja jakiego zadania oferta ma 3. 
dotyczyć oraz nazwa organizacji (stowarzyszenia) ubiegającej się 
o dotację,
do oferty należy dołączyć  następujące załączniki:4. 

oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej - 
w rozumieniu art. 9 ustawy o  działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie,
aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji - 
lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta 
i umocowanie osób go reprezentujących, 
sprawozdanie merytoryczne i fi nansowe (bilans, rachunek - 
wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) 
za ostatni rok,
umowa partnerska lub oświadczenie partnera (w przypadku - 
wskazania w ofercie partnera),

oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po 5. 
terminie nie będą rozpatrywane,
złożenie oferty nie jest równoznaczne z otrzymaniem dotacji,6. 
organizacja, która składa kilka ofert w konkursie – powinna złożyć 7. 
każdą ofertę odrębnie w zamkniętej kopercie,
podstawą do realizacji zadania będzie podpisana przez strony 8. 
umowa.

Tryb przyznawania dotacji określony został w ustawie z dnia 24 kwietnia 
2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 
96, poz 873 ze zm.).

Termin realizacji zadań: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2009 
roku.

Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
możliwość realizacji zadania przez organizację,1. 
zgodność projektu z priorytetami zadania,2. 
ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym 3. 
w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
wysokości udziału środków publicznych zaplanowanych na realizację 4. 
zadania,
innowacyjność proponowanych rozwiązań,5. 
analiza i ocena wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie 6. 
poprzednim (terminowość i rzetelność realizacji oraz rozliczenie 
zadania),
dostępność planowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców 7. 
powiatu wejherowskiego i przewidziana liczba odbiorców oraz 
zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach 
projektu.

Formularz ofert można odebrać w Biurze Obsługi Interesanta w budynku 
Starostwa Powiatowego w Wejherowie  lub uzyskać w wersji elektronicznej 
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.powiat.wejherowo.pl
Wysokość środków fi nansowych przyznana z budżetu powiatu w formie 
dotacji dla organizacji pozarządowych  na zadania realizowane w 2007 
roku kształtowały się następująco:

promocja zdrowia – 7.500 zł1. 
oświata, wychowanie, wypoczynek dzieci i młodzieży – 6.500 zł2. 
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 8.500 zł 3. 
kultura fi zyczna i sport –  22.600 zł4. 
Porządek i bezpieczeństwo publiczne –  1.000 zł5. 
działania na rzecz integracji europejskiej – 3.900 zł6. 

7. 
Wysokość środków fi nansowych przekazanych z budżetu powiatu 
w formie dotacji dla organizacji pozarządowych  na zadania realizowane 
w 2008 roku kształtowały się następująco:

promocja zdrowia – 13.400 zł1. 
oświata, wychowanie, wypoczynek dzieci i młodzieży – 8.000 zł2. 
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 22.600zł 3. 
kultura fi zyczna i sport – 16.000 zł4. 

Wójt Gminy Luzino

na podstawie art.4, 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. 
Nr 96 poz.873 z póź.zm.) oraz Uchwały Nr XXV/216/2008 
Rady Gminy Luzino z dnia 05 grudnia 2008 roku 
w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Luzino 
z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami 
jednostek samorządu terytorialnego na 2009 rok”

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań 
publicznych Gminy Luzino

w zakresie upowszechniania kultury fi zycznej 
i sportu w 2009 roku

„SPORT W GMINIE LUZINO 2009”
1. Przedmiotem konkursu jest przyznanie dotacji organizacjom po-
zarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku 
publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie, prowadzącym działalność w zakresie upowszechnia-
nia kultury fi zycznej i sportu.
2. Łączna kwota na realizację zadań wynosi 77.175zł.
3. Zadaniami publicznymi z zakresu upowszechniania kultury fi zycz-
nej i sportu w Gminie Luzino są:

Zadanie Nr 1 – Prowadzenie piłkarskiej drużyny seniorskiej, udział 
we współzawodnictwie ligowych drużyn piłki nożnej oraz organizacja 
rozgrywek piłkarskich. Na realizację zadania przeznaczono kwotę 
12.000zł.
Zadanie Nr 2 – Prowadzenie i utrzymanie systematycznych szkoleń 
szkółki piłki nożnej dla dzieci i młodzieży, współzawodnictwo w roz-
grywkach ligowych, organizacja rozgrywek piłkarskich. Na realizację 
zadania  przeznaczono kwotę 12.000zł.
Zadanie Nr 3 – Prowadzenie i utrzymanie młodzieżowej sekcji piłki 
koszykowej oraz organizacja współzawodnictwa sportowego. Na reali-
zację zadania przeznaczono kwotę 2.000zł.
Zadanie Nr 4 – Organizacja treningów i rozgrywek piłki koszykowej 
dla dorosłych. Na realizacje zadania przeznaczono kwotę 1.675zł.
Zadanie Nr 5 – Prowadzenie różnorodnych form szkoleniowych 
młodzieżowej sekcji Lekkoatletycznej oraz współzawodnictwo w tej 
dyscyplinie. Na realizację zadania przeznaczono kwotę 12.000zł.
Zadanie Nr 6 – Współzawodnictwo lekkoatletyczne wśród seniorów, 
weteranów. Na realizację zadania przeznaczono kwotę 5.000zł, w tym 
3.000zł na biegi długodystansowe oraz 2.000zł na pozostałe konkuren-
cje.
Zadanie Nr 7 – Prowadzenie i utrzymanie młodzieżowej sekcji siat-
kówki oraz organizacja współzawodnictwa sportowego. Na realizację 
zadania przeznaczono kwotę 8.000zł. 
Zadanie Nr 8 – Organizacja treningów i rozgrywek piłki siatkowej dla 
seniorów. Na realizację zadania przeznaczono kwotę 1.500zł.
Zadanie Nr 9 – Prowadzenie różnorodnych form szkoleniowych dla 
młodzieży w Biegach Na Orientację oraz organizacja współzawod-
nictwa w tej dyscyplinie. Na realizację zadania przeznaczono kwotę 
12.000zł.
Zadanie Nr 10 – Organizacja imprez sportowych o charakterze maso-
wym. Na realizację zadania przeznaczono kwotę 11.000zł, z przezna-
czeniem na następujące imprezy sportowe:
Biegi Pamięci Jurka Tarnowskiego   – 1.500zł,
Biegi Po Zdrowie (2  edycje po 3 biegi)   –  4.500zł,
Mistrzostwa Gminy w LA     – 1.500zł,
Puchar Luzina w BnO (4 edycje)   – 2.000zł,
Mistrzostwa Gminy: tenis stołowy, szachy, 
warcaby,     – 1.500zł. 

4. Termin realizacji zadań ustala się na okres od 12  lutego 2009  
roku do 31 grudnia 2009 roku.
5. Podmiot wnioskujący może ubiegać się o przyznanie środków 
publicznych na realizację jednego lub więcej zadań publicznych, 
o których mowa w pkt 3 . Na każde zadanie powinien złożyć osobną 
i kompletną ofertę, zgodną ze wzorem określonym w załączniku nr 
1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 
27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania 
publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicz-
nego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U.Nr 264 
poz.2207).
6. Zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań oraz szcze-
gółowy tryb i kryteria przyznawania dotacji zostały określone 
w specyfi kacji konkursowej, którą można pobrać w Urzędzie  Gminy 
w Luzinie przy ul.Of.Stutthofu 11 (Kancelaria – pok. nr 1) wraz 
ze wzorem: oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania, bądź 
też ze strony internetowej Gminy Luzino: www.luzino.pl lub www.
bip.luzino.pl .
7. Oferty wraz z kompletem wymaganych dokumentów i załącz-
ników należy składać w Urzędzie Gminy w Luzinie przy ul.Of.
Stutthofu 11 (Kancelaria pok. nr 1), w zaklejonych kopertach 
z dopiskiem  „SPORT W GMINIE LUZINO 2009 – ZADANIE 
NR ……….” do dnia 09 lutego 2009 roku do godziny 15.00.
8. Oferty zostaną rozpatrzone do dnia 11 lutego 2009 roku, przez 
Komisję Oceniającą powołaną zarządzeniem Wójta Gminy Luzino.
9. Przy rozpatrywaniu ofert  będą brane pod uwagę następujące 
kryteria:
- ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot,
- ocena oferty,
- budżet zadania,
- efekty realizacji zadania.
10. W roku 2008  w Gminie  Luzino zostały przekazane środki fi nan-
sowe na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania 
kultury fi zycznej i sportu w  wysokości 75.000 zł.

 Wójt Gminy
 Jarosław Wejer

Nasze miasto odwiedzi-
ło ponad 80 osób z Helu, 
Olsztyna, Miłakowa, To-
runia, Brodnicy, Pakości, 
Jarocina, Poznania, Woź-
nik i Wronek. W Sanktu-
arium Maryjnym odbywały 
się modlitwy brewiarzo-
we i msze św. Natomiast 
w klasztorze serwowano 
posiłki. Podczas jednego 
z nabożeństw, czterech 
uczestników spotkania zo-
stało ofi cjalnie wpisanych 
w poczet członków FRA. 
Młodzież wysłuchała też 
konferencji pt. Trzeba wam 
się powtórnie narodzić. 
Przebrani za kolędników, 
idąc przez miasto, śpiewa-
li przechodniom kolędy i 
pastorałki. Jednym z ele-

mentów programu było też 
świadectwo małżonków 
Emilii i Tomasza Plegerów 
oraz kolejna konferencja 
brata Ambrożego o powtór-
nym narodzeniu. Uboga-
cającymi i ciekawymi spo-
tkaniami były rozmowy w 
grupach, podczas których 
rozważano cnoty kardynal-
ne. Nie zabrakło oczywi-
ście adoracji najświętszego 
sakramentu i spacerów po 
starówce w skupieniu. Nad 
całością czuwał o. Augu-
styn Zygmunt, prowincjo-
nalny asystent FRA. Warto 
dodać, że Dni Braterstwa są 
spotkaniem dla tej młodzie-
ży, która interesuje się du-
chowością franciszkańską.

(DD)

W Rumi, w największej 
salezjańskiej parafi i NMP 
Wspomożenia Wiernych, 
chrzest przyjęło 132 dzie-
ci, do Pierwszej Komunii 
św. przystąpiło 92 uczniów, 
bierzmowanie otrzymało 
159 osób, sakrament mał-
żeństwa połączył 38 pary, 
odbyły się 103 pogrzeby a 
z sakramentu namaszcze-
nia chorych skorzystało 
około 1000 osób. Jak pod-
kreśla ks. proboszcz Jan 
Oleksiuk, dużym wydarze-
niem było 70-lecie chóru 
Lira oraz nadanie imienia 
szkole publicznej, Gim-
nazjum nr 2 imienia ks. 
Stanisława Ormińskiego, 
salezjanina. Odbyły się też 
kongresy o Rodach Czarto-
ryskich, Zamoyskich i ks. 
kardynale Auguście Hlon-
dzie oraz fi nał diecezjal-
nego konkursu biblijnego 
na temat listów św. Pawła. 
Zorganizowano parafi alną 

pielgrzymkę śladami św. 
Pawła do Grecji i Włoch 
oraz do Ziemi Świętej. 
Natomiast w Sanktuarium 
Maryjnym przy klasztorze 
franciszkanów w Wejhero-
wie, udzielono chrztu 147 
dzieciom, Pierwszą Komu-
nię św. przyjęło 92 drugo-
klasistów, bierzmowanie 
otrzymało 83 osób, odbyło 
się 67 ślubów, odprawiono 
83 pogrzeby a sakrament 
namaszczenia przyjęło 102 
chorych. Miniony rok był 
rokiem Kalwarii Wejhe-
rowskiej. Kalwaria otrzy-
mała od arcybiskupa tytuł 
Sanktuarium Pasyjno-Ma-
ryjnego oraz zakończyła 
się jej trzyletnia renowacja. 
Wspólnota klasztorna zaję-
ła się pracami remontowy-
mi, już wykonano remont 
ołtarza głównego, fresków 
na froncie kościoła, nowej 
furty klasztornej i kancela-
rii parafi alnej.             (DD)

Podsumowanie 
w parafi ach
We wszystkich kościołach powiatu wejherow-
skiego podsumowano życie religijne parafi i i naj-
ważniejsze wydarzenia 2008 roku. My przedsta-
wiamy dwie z nich. 

Młodzieżowe 
dni braterstwa
W Wejherowie odbyły się ogólnopolskie dni bra-
terstwa dla młodzieży z Franciszkańskiego Ru-
chu Apostolskiego. 

Wodna ślizgawka jest już 
ukończona. Teraz czeka 
aż gmina załatwi ostatnie 
formalności związane z po-
zwoleniami. - Czekamy na 
odbiór techniczny i wtedy 
jak najszybciej ją urucha-
miamy - mówi Krzysztof 

Kochan, dyrektor Gniewiń-
skiego Ośrodka Turystyki i 
Sportu. 
Cała długość nowej zjeż-
dżalni to aż 75 metrów - zo-
stała po prostu dobudowana 
do funkcjonującej pływalni. 
Otwarcie niebawem.   (tm) 

Zjeżdżalnia w Gniewinie 
W gniewińskiej pływali wkrótce zostanie otwarta 
kilkudziesięciometrowa zjeżdżalnia. 
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W Wejherowie, w związku 
z nadejściem większych 
opadów śniegu i surowszej 
zimy, właściciele posesji 
usytuowanych wzdłuż cią-

gów pieszych i chodników, 
zarówno spółdzielnie jak i 
osoby prywatne, powinny 
pamiętać o ustawowym 
obowiązku ich oczyszcza-

Problem odśnieżania chodników
Wraz z nadejściem zimy mieszkańcy naszego powiatu skarżą się na nie odśnieżone 
chodniki. Jednak mało kto wie, że problem ten rozwiązuje ustawowy obowiązek odśnieżania, 
uchwalony przez lokalne samorządy.
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nia, odśnieżania i posypy-
wania piaskiem. Obowią-
zek ten dotyczy również 
przejść na podwórkach 
m.in. dojść do kontenerów 
i pojemników na śmieci. 
Realizację tego obowiąz-
ku stara się systematycznie 
nadzorować i kontrolować 
wejherowska Straż Miej-
ska. Odpowiedzialność za 
szkody powstałe w wyniku 
braku odśnieżania będą po-
nosić właściciele posesji. 
Również w Redzie odśnie-
żanie chodników, przylega-
jących do budynków należy 
do administracji spółdzielni 
mieszkaniowych, zarząd-
ców wspólnot  i właścicieli 
posesji. Tam należy kiero-

wać swoje skargi za brak 
odśnieżonego chodnika. Na-
tomiast w Rumi obowiązek 
ten określony jest w regula-
minie utrzymania czystości 
i porządku, uchwalonym 
przez Radę Miasta Rumi w 
2006 roku. Jednak pierwszy 
śnieg pokazał, że wielu wła-
ścicieli domów o tym zapo-
mniało a karą za to może 
być mandat w wysokości 
do 500 zł lub w przypadku 
szczególnego lekceważe-
nia przepisów i pouczeń, 
wniosek do sądu grodzkie-
go. Problem ten ujawnia się 
zwykle na początku sezonu 
zimowego, potem jakoś ła-
twiej chwycić gospodarzom 
za łopatę.                    (DD)

Właśnie przez nieosłoniętą 
głowę może „z nas” uciec 
wiele ciepła. Szczególnie 
powinny uważać również 
osoby starsze. Po pierwsze 
może dojść do wyziębienia, 
a po drugie do - groźnego 
w tym wieku - złamania. - 
Osoby starsze nie porusza-
ją się tak szybko, są mniej 
sprawne, a do tego przy mi-
nusowych temperaturach 
jest ślisko. Każdy upadek 
może być związany ze zła-

maniem kości szyjki udo-
wej, co jest bardzo groźne 
w tym wieku - zwraca uwa-
gę dr Ruciński. - Czasem 
lepiej zrezygnować z wyj-
ścia przez te kilka dni. 
Ostrożne powinny być 
również osoby ze scho-
rzeniami związanymi z 
sercem i układem krwio-
nośnym. Nagle oziębienie 
organizmu może wpłynąć 
na rozwój takiej choro-
by. A gdy się mocno od-

mrozimy może dojść do 
hipotermii. Zwolnią się 
czynności życiowe, zwolni 
się akcja serca, naczynia 
krwionośne obkurczą się. 
Jako że organizm będzie 
się bronić, może podnieść 
się ciśnienie krwi. A potem 
wchodzimy do gorącego 
domu... - Ochłodzenie, a 
potem przegrzanie... to są 
gwałtowne przejścia, a re-
akcje obronne organizmu 
są zaburzone. To grozi róż-

nymi infekcjami - mówi dr 
Ruciński. - Każdy po wej-

ściu do domu od razu staje 

przy kaloryferze albo ko-
minku. To wszystko musi 
dziać się stopniowo. Jeżeli 
przychodzimy do domu to 
najlepiej nie stawać od razu 
przy piecu tylko po trochu 
rozgrzewać się, żeby orga-
nizm dochodził do swoich 
normalnych funkcji, a więc 
rozbierać się powinniśmy 
również stopniowo. Tak 
samo z wyjściami na dwór; 
nie może być tak, że nie 
ubierzemy się ciepło, bo 

chcemy „wyskoczyć na 
chwilę”, a tam tymczasem 
jest minus 20 stopni. Zwra-
cam uwagę, że najbardziej 
powinniśmy uważać na 
najmłodsze dzieci i osoby 
starsze. Jeśli poza tym bę-
dziemy ubierać się ciepło 
i luźno, żeby się nie prze-
grzać to specjalnych zagro-
żeń dla zdrowia nie będzie 
– podsumowuje dr Ruciń-
ski.        

(TM)  

Warsztaty odbędą się w 
ferie zimowe i potrwają 
tydzień. Wszystko roz-
pocznie się 9 lutego. Są 
współorganizowane przez 
Stowarzyszenia „Czwórka” 
oraz redzki MOKSiR, w 
którym każdy zaintereso-
wany będzie mógł uzyskać 
szczegółową informację o 
programie i zapisach.  
Wszystko prowadzić 
będzie - znany z programu 
“You Can Dance” - Kamil 
„Santi” Węsierski oraz trzy 
instruktorki z gdańskiej 
szkoły tańca “Enzym”. 
Każdego dnia dzieci będą 
ćwiczyć po kilka godzin, 

a ostatniego dnia odbędzie 
się bitwa taneczna między 
uczestnikami kursu. I na 
ten dzień organizatorzy 
zaplanowali specjalnego 
prowadzącego. Będzie to, 
występujący wcześniej w 
programie “Mam talent”, 
Blady Kris. 
Warsztaty będą płatne. 
Każdego uczestnika pięć 
dni zajęć będzie kosztować 
200 zł. Wszystkie będą 
odbywać się w auli Gim-
nazjum nr 1 w Redzie. 
Honorowy patronatem 
nad imprezą objął Krzysz-
tof Krzemiński, burmistrz 
Redy.                         (TM) 

Pamiętajmy, że odmrożenia mogą być groźne dla zdrowia
W ciągu raptem kilku dni temperatura powietrza mocno spadła. Takie mrozy mogą być niebezpieczne dla małych dzieci i osób starszych.  - Podczas 
takich mrozów, jakie mamy teraz całkiem małe dzieci w ogóle nie powinny wychodzić z domu, a jeżeli już to w środku dnia, gdy pojawia się słońce i jest 
choć trochę cieplej - zwraca uwagę Mirosław Ruciński, pediatra z Wejherowa. - Gdy już wyjdziemy na zewnątrz ważne jest zabezpieczenie tych części 
ciała, które są najbardziej ukrwione. Trzeba ubrać ciepłe - ale co ważne - luźne rękawice i tak samo ciepłe, ale w miarę luźne buty, aby nie ograniczać 
przepływu krwi. No i oczywiście nosimy czapki. 

„Ostrożne 
powinny 

być również 
osoby ze 
schorzeniami 
związanymi 
z sercem”

Możesz sobie 
potańczyć w Redzie 
W auli Gimnazjum nr 1 w Redzie odbędą się w ferie 
warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży. Jednym z 
prowadzących będzie Kamil „Santi” Węsierski, znany 
z fi nału programu „You Can Dance”. 
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W 2002 roku do życia zo-
stała powołana Fundacja 
Muszkieterów. Jej dzia-
łalność oparła się na war-
tościach wspólnych dla 
wszystkich przedsiębior-
ców zrzeszonych w tej gru-
pie; dzieleniu się wypraco-
wanymi zyskami z potrze-
bującymi. Razem z dzia-
łalnością fundacji ruszyła 
specjalna akcja - „Konwój 
muszkieterów”. Dzięki niej 
pomoc otrzymują dzieci 

z ponad 180 placówek w 
miejscowościach, gdzie 
działają Muszkieterowie 
czyli sklepy Intermarche i 
Bricomarche. Konkretną 
pomoc otrzymują dzieci 
przebywające w ośrodkach 
opiekuńczych i wychowaw-
czych. Konwój dojechał już 
do wielu domów dziecka, 
ośrodków pomocy spo-
łecznej, punktów Caritas, 
PCK, hospicjów i innych 
miejsc niosących pomoc 

Muszkieterowie i Arka
Na wejherowskim Placu Jakuba Wejhera w pięknej zimowej aurze wy-
stąpił znany zespół dziecięcy Arka Noego. Grupa zagrała charytatywny 
koncert w ramach „Konwoju Muszkieterów”. 

W Wejherowie fi nał od-
będzie się w WCK. Na 
początek (o 12.40) zagra 
zespół taneczny „Bąbelki”. 
Później będzie występować 
m.in. klub taneczny „Świat 
Tańca” i zespół „Bacca-
ra”. Z kolei „Żaki z naszej 
paki” zaprezentują przed-
stawienie. O 15. rozpocz-
nie się prezentacja formacji 
tanecznej „Rytm-Dance”. 
Później  odbędzie się m.in. 
pokaz ratownictwa medycz-
nego PCK, koncert Wiktorii 
Dawidowskiej, a później 
zagrają zespoły rockowe, 
min. grupa Blind Trail. 

W Rumi orkiestra zagra w 
hali widowiskowo - spor-
towej MOSiR-u. Impreza 
rozpocznie się o 14. odegra-
niem hymnu WOŚP. Póź-
niej wystąpią przedszkola-
ki. Przed 16. rozpoczną się 
występy solistów ze Szkoły 
Podstawowej nr 1, później 
zagrają Spineczki i wystą-
pią uczniowie 
Gimnazjum nr 1. O 18. 
przedstawienie zaprezentu-
je grupa teatralna ”W roz-
proszeniu”. Przed 19. odbę-

najbardziej potrzebującym. 
Odwiedził również Wejhe-
rowo. 
Klienci Intermarché sami 
również mogli wesprzeć 
konwój kupując - od 1. 
grudnia - wyznaczone pro-
dukty. Dochód z ich sprze-
daży oraz środki przekaza-
ne przez Fundację Musz-
kieterów zostaną przezna-
czone na zakup darów dla 
ośrodków wskazanych 
przez właścicieli sklepów 
Intermarché i Bricomarché. 
W Konwój 2008 włączy-
ła się Fundacja Dziecięcy 
Uśmiech do Świata, której 
celem jest niesienie po-
mocy dzieciom i niepeł-
nosprawnej młodzieży, 
wspieranie domów dziecka 
i placówek medycznych. 
Fundacja organizuje także 
pomoc dzieciom w nauce 
i aktywnie działa na rzecz 
oswajania społeczeństwa z 

niepełnosprawnością. 
Ósmy Konwój Muszkie-
terów wyruszył w Polskę 
pierwszego grudnia. W tym 
roku patronem akcji została 
Arka Noego. W Wejhero-
wie grupa wystąpiła na Pla-
cu Jakuba Wejhera. - Dzię-
kujemy za profesjonalną 
scenę i wspaniałą ocieploną 
dmuchawami atmosferę 
na wejherowskim rynku. 
Widząc te  lata za nami, 
jesteśmy wdzięczni Bogu 
za ta niesamowitą przygo-
dę w której widzieliśmy na 
własne oczy jak on działa 
- mówi Robert Friedrich, 
lider zespołu. Po koncercie 
można było nabyć okolicz-
nościową płytę „70 legal-
nych mp 3” oraz najnowsze 
CD zespołu z piosenkami 
i muzyką w wersji instru-
mentalnej.  

Franciszek Sychowski, 
(TM)

Na koncercie świetną zabawę mieli najmłodsi wejherowscy fani 
Arki Noego.

Dziecięcy zespół Arka Noego w czasie występu na Placu Jaku-
ba Wejhera 

Orkiestra wielkich serc zagra po raz 17 
W najbliższą niedzielę w miastach powiatu wejherowskiego po raz siedemnasty 
zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Zebrane w pieniądze pomogą 
dzieciom z chorobami nowotworowymi. 

dzie się pokaz gimnastyki 
artystycznej, po którym 
zagra zespół Spin, a potem 
rumska formacja hip-hop. 
W trakcie imprezy odbę-
dzie się również sprzedaż 
gadżetów, loteria i oczywi-
ście licytacja. 

Z kolei w Redzie odbędą 
się dwa fi nały. Pierwszy 
wystartuje o 15. w Zespole 

Szkół Nr 2. W programie: 
pokaz ratownictwa me-
dycznego, występ redzkiej 
orkiestry dętej, zespołu 
„Redzanie”, grupy tanecz-
nej „Deep Side Dance 
Studio” oraz koncerty ze-
społów punkowo – rocko-
wych „Disorient” i „Emo 
Szczury”. 
Z kolei w auli Zespołu 
Szkół nr 1 odbędzie się 

m.in. pokaz sztuk wal-
ki, wystąpi kabaret oraz a 
dzieci ze Szkoły Podsta-
wowej nr 6 zaprezentują 
jasełka. Swoje umiejętno-
ści pokażą również harce-
rze i strażacy. 
Około 19. zagra zespół 
Support. Jak wszędzie 
koncert zakończy się o 20. 
„światełkiem do nieba”. 
                                  (TM)

W orkiestrze „gra” wielu młodych ludzi, którzy rozumieją jak ważna 
jest niesiona przez nią pomoc. 
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TWOJE OGŁOSZENIA DROBNE:

- POSZUKUJĘ MIESZKANIA  do 
wynajęcia, pilnie 1 pok. kouch., ła-
zienka osobno, Bolszewo i okolice 
(lub za opiekę) tel. 507 607 280
- SPRZEDAM MIESZKANIE 
WŁASNOŚCIOWE Wzgórze Św. 
Maksymiliana - 4 pokoje 78 m2 2 
kuchnie, pierwsze piętro, blok 3 
piętrowy, piece, cena 430 tys. tel. 
519 738 635
- REDA, ŁADNE MIESZKANIE 
1 pokój, osobno kuchnia, łazienka, 
umeblowane 33m2  160 tys., cenę 
można negocjować tel. 0603 925 
896, drugie piętro
- MAŁŻEŃSTWO Z DZIEC-
KIEM wynajmie kawalerkę w 
Wejherowie lub okolicy nr tel 
514-340-152
- SZUKAM WSPÓŁLOKATORA 
do mieszkania, 2 pokoje w Wejhero-
wie tel. 608 025 391
- ODNAJMĘ 1 pokój w Wejherowie 
tel. 608 025 391
- M4 I/IV, 60 m2 trzypokojowe, 
wygodne, przytulne, ciepłe bdb. 
lokalizacja (Rumia) tel. 510 605 177
- SZUKAM MIESZKANIA do 
wynajęcia, 2 pokoje, w Wejherowie, 
tel. 721 221 486
- WYNAJMĘ nowy lokal użytko-
wy 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 biu-
rowo-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 powiato-
wej, 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. Kaszub-
skie, Wejherowo, tel. 058 736 17 03
- SPRZEDAM mieszkanie trzy po-
kojowe, 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 
Wejherowie 42m, cena 182 tys. zł, 
tel. 888 797 223, ul. 1000 lecia, po 
generalnym remoncie
- SZUKAM mieszkania lub pokoju 
do wynajęcia tylko w Rumi od zaraz 
tel.668-566-467
- SOPOT-Kamienny Potok, 
mieszkanie 49,5 m2 - p.3/10, nowe 
okna plastikowe, podłogi drewnia-
ne 2 pokoje z kuchnią, łazienką i 
WC osobno, korytarz zabudowany 
funkcjonalnie - szafy i pawlacze - 
sprzedam. Cena 335 tys. zł.
tel. 602-343-793, 058 551-88-20

- WALDEK lat 47 wzr. 176, 85 kg, 
szuka partnerki na złe i dobre z Wej-
herowa i okolic Redy, bez nałogów, 
tel. 695 302 912
- WOLNA pozna Pana około 60-tki 

wolnego bez nałogów chętnie zmo-
toryzowanego telefon 691-190-139
- WDOWA 55 lat. Kulturalna 
zadbana pozna Pana kulturalnego, 
zadbanego, zmotoryzowanego, ser-
decznego, ciepłego mężczyzny. tel. 
696 175 202
- WOLNA, niezależna, Szwecja, 
pozna Pana około 60-tki, chętnie 
zmotoryzowanego, wolnego. tel. 660 
886 808
- WOLNY 39 lat z Wejherowa 
pozna dziewczynę w podobnym 
wieku może być starsza trochę. tel 
517-927-585
- KAWALER lat 38, skromny, bez 
nałogów, szuka pani do wspólnego 
zamieszkania, a może i coś więcej.
 tel. 514 780 981
- KAWALER lat 31 pozna miłą Pa-
nią z Redy i okolic. Tel.691294898 
odpowiadam na sms.
- PANNA lat 42 wierząca i praktyku-
jąca, lubiąca spokojny tryb życia, ce-
niąca szczerość i uczciwość. Szukam 
pana w wieku 40-45 lat wierzącego 
i praktykującego, bez nałogów 
kawaler bez zobowiązań. Panom ZK 
dziękuję, tel. 661 671 493
- LAT 58, szczupły po rozwodzie, 
mieszkaniowo niezależny, z nad 
morza, pozna panią najchętniej 
spokojną wdowę lub rozwódkę do lat 
55, tel 607 775 464
- WOLNY 39 lat z Wejherowa po-
zna 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
- PANI, lat 44, poszukuje partnera w 
wieku 50-55 lat, Wejherowo, tel. 698 
057 001
- WDOWA, lat 67, chętnie zaprzy-
jaźni się z wdowcem w podobnym 
wieku, tel. 507 366 718

- SPRZEDAM samochód mazda 
323 1,7 D sedam 91r. Cena 1,200 zł 
(do uzgodnienia) tel. 887-927-826
- SPRZEDAM POLONEZ 
TRACK 1200 zł, 1,6; 2 drzwi na 5 
osób bezn/gaz, silnik dobry tel. 0602 
624 791
- SPRZEDAM części do Fiata 126p 
- nowe, lampa H4 teleskopy, felgi 
stalowe 13 i wiele innych 30%
- SPRZEDAM samochód Renault 
Megane Coupe1,6 benzyna, 1998r. 
wspomaganie kierownicy, el.szy-
by, klimatyzacja, skórzane fotele, 
alufelgi, centralny zamek, ABS, 
radio, kolor czarna perła, 2 opony 
zimowe, Cena 9 500zł do negocjacji, 
Wejherowo, Tel. 697 865 010
- SPRZEDAM - Vectra 2.0 bez-
nzyna, 1994 r., przebieg 185 tys, 
garażowany, szyberdach, AA, ABS, 
CZ,O.Z, R.CD, AF, stan dobry, cena 
6000, tel. 693 826 410
- SPRZEDAM PEUGEOT 
309,1992rok,1,9diesel ,wspomaganie 
kierownicy,szyberdach,radio,czarny-
,trzydrzwiowy,OC i przegląd aktu-
alne,ekonomiczny 5L/100km, cena 
800zł nr tel:662-551-140 Rumia
- SPRZEDAM   SUZUKI   swift  
93rok, 1,3 benzyna, ważny przegląd  
i  oc   900zł    tel;505-838-358

- BEHAPOWIEC - podejmie prace 
z uprawnieniami szkolen bhp i p.poz. 

nr telefonu +48510676511 lub 0 58 
302-39-69
- UCZENNICA NIEMIECKIEGO 
GIMNAZJUM - udziela korepetycji 
z j.niemeickiego dla dzieci szkół 
podstawowych.Tel:518557198
-  ZATRUDNIĘ POMOCNIKA do 
gospodarstwa rolnego, wymagane 
prawo jazdy kategorii T, możliwość 
zamieszkania, tel. 606 357 857
- PAN 54 letni, podejmie pracę w 
godzinach popołudniowych, week-
endy 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 dziec-
kiem po godz. 15 w okol. Chyloni. 
Tel.505534830.
- WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE, 
miła, uczciwa, pracowita, podejmie 
pracę na pół etatu w obsłudze lub 
administracji, najchętniej w budże-
tówce, 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
- ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIEC-
KIEM od 0,5 do 2 lat, u siebie, 
warunki bardzo dobre, 8,2 zł/godzi-
na, tel. 502 351 988

- SPRZEDAM, deski calowe 6,5 m3 

cena 500 zł za m3 , tel. 885 916 686
- SPRZEDAM, 4 kg płynu alumi-
niowego (srebrzanki) 058 718 87 24
- SPRZEDAM ROWEREK dla 
chłopca 3-5 lat-nowy na gwarancji.
Kółka boczne stan  bdb.160zł.tel 
(o58)6710322 lub 695636493 oraz 
rowerek dla dziecka 1-2 latka  stan 
dobry cena 40zł  bardzo ładny 
- OWCZARKI NIEMIECKIE- 
czarne podpalane, mocnej budowy, 
po rodowodowych rodzicach. Szcze-
niaki ur. 9.07.2008r. do odbioru na 
koniec sierpnia, po szczepieniu i 
dwukrotnym odrobaczeniu. 
- SPRZEDAM MATERAC do ma-
sażu, nowy, skóropodobny, składany 
na 3 części, 3 programy - 400 zł, tel. 
506-392-588
- PIEKARNIK 2 grzałki do piecze-
nia ciast, stan db. 95 zł tel 507 607 
280
- SPRZEDAM KUCHEMKĘ 3 
palniki, stan db, 75 zł i drukarkę 
nową do komputera 220 zł. tel. 507 
607 280
- SPRZEDAM SUKNIĘ ślubną 
stan b.db wzrost 164-170 cena 600 zł 
do negocjacji tel.517 159 871
- SPRZEDAM PODUSZKĘ DO 
MASAŻU uniwersalną, kręgosłup, 
stopy, uda 370 zł gwarancja tel. 0697 
219 236
- ZNACZKI POLSKIE CZYSTE, 
lata 1968-1976 KPL 300.00 oraz 
bloczki czyste różne tel. 058 620 
96 16
- SPRZEDAM używane w dobrym 
stanie małe rożno elektryczne, 
pojemność jeden kurczak. tel. 782 
537 320
- SPRZEDAM WÓZEK głę-
boko-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 (058) 671 
03 22
- SPRZEDAM  wózek spacerowy, 
stan bdb. bordowo beżowy + łóżecz-
ko z materacem, tanio tel. 572 62 17
- SPRZEDAM suknię ślubną na 
170, stan dobry cena 350 zł, tel. 517 
159 871
- SPRZEDAM suknię ślubną na 
szczupłą osobę, tel. 513 399 454
- SPRZEDAM WÓZEK, spacerów-
ka nowa, składana, granat, tel. 696 
417 080
- KOŁDRA-PLED,Wym.160x200 
- Materac rehabilitacyjny z wełny 
200x90 Grubość 5cm - Poduszka 
wełniana 70x40 Całość dwukolo-
rowe - 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, wanienka plastik 16 zł te. 
507 607 280
- SPRZEDAM FRYTKOWNICĘ 
nową 80 zł i ekspres do kawy nowy 
tel. 507 607 280
- SPRZEDAM WÓZEK spacerowy 
stan bdb bordowo beżowy + łóżecz-
ko z materacem, tanio. tel. 572 62 17
-FOTELE WIKLINOWE NOWE- 
SZT.3 i żyrandol drewniany z 4 okr. 
kloszami - białe kule + kinkiet - kpl. 
tanio. tel.665 264 111
- SPRZEDAM dwie kurtki motocy-
klowe, 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 gwatan-
cja 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 przy-
ciski 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 matera-
cem białe, huśtawkę pokojową dla 
dziecka fi rmy tacko, 2 foteliki samo-
chodowe 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 sza-
lik gratis, Luzino tel. 512 918 442
- CHUSTA DO NOSZENIA 
DZIECKA, fi rmy „BEBELULU” 
nowa, oryginalnie zapakowana, 
instrukcja, w kolorze melanż z różo-
wymi dodatkami, cena do uzgodnie-
nia, Luzino tel. 058 678 04 17 lub 
512 918 442
- SPRZEDAM TELEFON Sony 
Ericson W8802, cena 480 zł, tel. 
0501 276 279
- SZAFKI KUCHENNE sprzedam 
200 zł, tel. 058 620 81 23
- SPRZEDAM ALUMINIOWE, 
składane schody na poddasze tel; 
604672760 
- SPRZEDAM duży fotel kremowy, 

nowy, 120 zł, tel. 058 622 01 54
- FOTOGRAFIA ARTYSTYCZ-
NA - ślub, wesele, plener, przyjęcia, 
studniówki... tel. 0-504-800-800

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

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

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA 
KAMERALNYCH IMPREZ 

INTEGRACYJNYCH, WESELA:

Atrakcyjne kredyty 
gotówkowe, karty kredytowe 

BZ WBK decyzja 24h, 
przyjazna procedura

0 607-104-159
 fanatic59@webpark.pl

Pogotowie komputerowe 
serwis pogwarancyjny, rozbudowa 

składanie, komputerów.
Reda Rumia. Tworzenie stron 

www szybko solidnie 
tel. 781-958-526

WYKAŃCZANIE
WNĘTRZ

Tapety i farby natryskowe, tynki 
szlachetne, mieszkania, biura, 

klatki schodowe, sklepy

tel. 698 468 470



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

11redakcja: 058 736 16 92  - reklama: 601 300 143 9 stycznia 2009 POWIAT  SPORT

Po dramatycznej i wyrów-
nanej walce beniaminek z 
Łęczyc zwyciężył 71-69. 
W pierwszej części meczu 
przewagę posiadali gospo-
darze. Ich rozgrywający 
łatwo sobie radził z obro-
ną UKS-u. Skutecznie sam 
kończył akcję bądź celnymi 
podaniami uruchamiał gra-
czy podkoszowych, którzy 
nie mieli problemu ze zdo-
byciem punktów. Po prze-
rwie obraz gry diametralnie 
się zmienił. Agresywniej-
sza obrona koszykarzy z 
Łęczyc, większa skutecz-
ność rzutowa doprowa-
dziła, że to goście objęli 
prowadzenie. W końcówce 
meczu doszło do dużych 
emocji. Na siedem sekund 
przed końcem, Krzysz-
tof Marchewka, rzutem z 
półdystansu wyprowadził 
UKS na dwupunktowe pro-
wadzenie. Torunianie prze-
prowadzili jeszcze akcję 

Podpisanie kontraktu z Ta-
miką Catchings to wyda-
rzenie bez precedensu w 
polskim sporcie. Jeszcze 
nigdy tak wielka gwiazda 
i tak utytułowana zawod-
niczka nie reprezentowała 
barw żadnego polskiego 
klubu. 
- Pozyskanie Tamiki Cat-
chings to tak, jakby do pol-
skiej ligi koszykarskiej tra-
fi ł LeBron James. Catchings 
w kobiecej koszykówce ma 
podobny status. Myśleli-
śmy już, że Tamika jest dla 
nas nieosiągalna. Zawod-
niczka i jej agent od począt-

ku jasno stawiali sprawę. 
Uczciwie uprzedzili, że są 

lukratywne oferty z Rosji 
i potrzebują trochę czasu 
na rozpatrzenie wszystkich 
za i przeciw. Wiemy, jakie 
pieniądze zaproponował 
jej klub z Ekaterinburga i 
szczerze mówiąc tego argu-
mentu nigdy nie bylibyśmy 
w stanie przebić. Ale my 
z klubami rosyjskimi nie 
konkurujemy pieniędzmi 
tylko atmosferą, renomą, 
ambicjami. Kluby rosyjskie 
oferowały jej prawdziwe 
„kokosy”, kusiły prywat-
nym szoferem i służbą w 
domu, ale ona wybrała grę 
w Gdyni. W jednym z wy-
wiadów Tamika powiedzia-
ła, że nie sztuką jest zdobyć 
mistrzostwo w otoczeniu 
samych gwiazd, sztuką jest 
dokonać czegoś wielkie-
go z drużyną potencjalnie 
słabszą  – mówi prezes klu-
bu Mieczysław Krawczyk. 
Tamika miała grać w Loto-
sie PKO BP Gdynia już w 
zeszłym sezonie, jednak tuż 
po podpisaniu kontraktu, 
doznała kontuzji. Do Gdyni 
więc nie przyjechała, ale co 
się odwlecze to nie uciecze. 
Już za kilka dni Amerykan-

Udany fi nisz UKS-u w Toruniu
Po dwutygodniowej przerwie wznowili rozgrywki koszykarze 
walczący o drugoligowe punkty. Nasz reprezentant, UKS 
Łęczyce rozegrał mecz wyjazdowy z czwartym zespołem ligi, 
SIDEn MMKS VIII LO Toruń.

w ataku, ale ich najlepszy 
zawodnik, Lipiński został 
zablokowany. Zapraszamy 
do hali sportowej w Lęczy-
cach na kolejnych mecz o 
mistrzostwo II Ligi koszy-
kówki mężczyzn pomiędzy 
UKS Łęczyce a KS Księżak 
Łowicz  który odbędzie się 
17.01.2009r. o godz. 1800 
69:71 (23:15, 17:15, 7:21, 
16:16)

UKS Łęczyce:Nieleszczuk 
28,Strychalski14,Wilk 
13,Marchewka 6,Zimnie-
wicz 6,Mudlaf 4,Nikono-
wicz 0,Bichowski 0
SIDEn Toruń: Lipiński 
22,Bagazinski 18,Kondra-
ciuk 11,Beciński 8,Tracz 
6, Słoniecki 4, Kałczyński 
0,Murowicki 0, Kuśmierek 
0, Derkowski 0.

(Bag) 

W oczekiwaniu na Tamikę Catchings
Tamika Catchings, wielka gwiazda światowej koszykówki i dwukrotna mistrzyni olimpijska, już 15 stycznia pojawi się w Gdyni 
i rozpocznie treningi z Lotosem PKO BP Gdynia. Amerykanka ma pomóc gdyniankom w awansie do ćwierćfi nału Euroligi oraz 
w odzyskaniu tytułu mistrza Polski. 

ka dołączy do zespołu. Ta-
mika Catchings urodziła się 
21 lipca 1979 roku w Strat-
ford, w stanie New Jersey. 
Mierzy 188 cm wzrostu i 
gra na pozycji skrzydłowej. 
Jest absolwentką Univer-
sity of Tennessee – uczel-
ni o bogatych tradycjach 
koszykarskich. Grała tam 
w słynnej uniwersyteckiej 
drużynie Tennessee Lady 

Volunteers. W 2001 roku 
została wybrana w drafcie 
WNBA przez Indianę Fe-
ver.  Od razu została uznana 
najlepszą debiutantką roku 
(Rookie of the year 2002) 
i stała się czołową postacią 
najlepszej ligi świata. Jest 
najlepszą koszykarką w hi-
storii Indiany Fever – pro-
wadzi w klubowych staty-
stykach wszech czasów na 

najskuteczniejszą, najlepiej 
zbierającą, asystującą i blo-
kującą zawodniczkę. Jako 
pierwsza w historii WNBA 
osiągnęła granicę 2000 
punktów w rozgrywkach. 
Uczyniła to w 2005 roku, 
zaledwie w ciągu czterech 
sezonów w najlepszej li-
dze świata. Najszybciej 
ze wszystkich koszykarek 
WNBA osiągnęła również 

granicę 1000 zbiórek, 400 
asyst i 300 przechwytów. 
Świadczy to nie tylko o 
niesamowitej klasie Ame-
rykanki, ale przede wszyst-
kim o jej wszechstronności. 
Tamika Catchings jest nie 
tylko bardzo dobrym strzel-
cem, ale też świetnym de-
fensorem. Świadczą o tym 
dwa tytuły WNBA Defensi-
ve Player of the Year (2004, 
2006) przyznawane najle-

piej broniącej zawodniczce 
ligi. Cztery razy wystąpiła 
w prestiżowym All Star 
Game, została też wybrana 
do drużyny najlepszych ko-
szykarek WNBA ostatniej 
dekady. Pełni także funkcję 
prezydenta WNBA Players 
Association. 

Jakub Jakubowski

„Pozyskanie 
Tamiki Cat-

chings to tak, 
jakby do pol-
skiej ligi koszy-
karskiej trafi ł 
LeBron James.”

„Cztery razy 
wystąpiła 

w prestiżowym 
All Star Game, 
została też wy-
brana do druży-
ny najlepszych 
koszykarek 
WNBA ostatniej 
dekady.”
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05:50 Notacje 06:00 Kawa czy 
herbata? 07:50 Leksykon PRL 08:00 
Wiadomości 08:15 Kwadrans po 
ósmej 08:35 Małgosia i buciki 09:00 
Moliki książkowe 09:10 Buli 09:20 
Nancy Drew - fi lm10:45 Telezakupy
11:05     Moda na sukces
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes - magazyn
12:20     Kurs na zysk 
 - mag. ekonomiczny
12:40     Plebania 
 - telenowela
13:05     Klan - telenowela 
13:35     Jaka to melodia? 
 - teleturniej
14:05     Ikona na drogę 
 - fi lm dokum.
15:00     Wiadomości, Pogoda
15:15     Hannah Montana - serial 
15:40     Śmiechu warte
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 
20:00     Rajd Dakar - 2009 - kronika
20:20     Crusoe - serial przygodowy
21:15     Wideo z Jezusem 
 - fi lm przyg.
22:55     Pod osłoną nocy - serial 
23:45     Mroczna Argentyna 
 - dramat, 2003
01:35     Kojak 
 - serial kryminalny
03:15     Zakończenie dnia

 
 
 06:15 Złotopolscy 06:45 Globert przedstawia 
niezwykły świat natury 07:10 Telezakupy
07:25 Niezłomni 07:40 M jak miłość
08:30     Pytanie na śniadanie
10:40     Panny z Wilka - fi lm, Polska `79
12:35     Dolina Kreatywna - co słychać
12:45     Koło fortuny 
 - teleturniej
13:50     Orzeł czy reszta - talk show
14:45     Dla niesłyszących - Droga 
15:55     Siedem stron świata 
 - serial
16:30     Przygody pana Michała 
 - serial przygodowy 
17:05     Na wariackich papierach 
 - serial 
18:00     Program lokalny
18:25     Pucuł i Grzechu
18:30     Panorama
19:05     Fort Boyard - reality show
20:05     Na dobre i na złe - serial 
21:05     Powrót do życia - serial, USA 
21:55     Ta podstępna miłość - komedia  
 romantyczna, USA `97
 Rodzice Molly De Mora   
 rozwiedli się wiele lat temu. 
 Teraz dziewczyna przygotowuje  
 się do ślubu z politykiem  
 Keithem Marksem. Niestety,  
 podczas uroczystości dochodzi  
 do kłótni pomiędzy rodzicami  
 dziewczyny.
23:40     Brzydula Betty 
 - serial komediowy
00:30     Panorama
00:50     Pocałuj mnie Tygrysie 
 - komedia, Niemcy `01
02:20     Noc Zagadek - teleturniej   
 interaktywny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04.30 Saint Tropez  05.20 Gram.tv 05.45 
Muzyczne listy 06.50 TV Market 07.25 Saint 
Tropez 08.35 Kasa Na Bank – program inte-
raktywny 09.35 Beverly Hills 90210 – serial 
10.35 Zbuntowani – serial 11.30 mała Czarna
12.30     Lalola – serial komediowy
13.30     Gram.Tv
14.00     Dziewczyny fortuny 
15.00     Lalola – serial komediowy
16.05     Beverly Hills 90210 – serial USA
17.05     Istne Szalenstwo 
 – program rozrywkowy
18.00     Battle of the Hollywood Hotties
18.30     Battle of the Hollywood Hotties
19.00     Zbuntowani – serial obyczajowy
20.00     Włatcy Móch – serial animowany 
20.30     Sex FM – serial komediowy 
21.00     Geneza – serial sensacyjny ,Serial  
 „Geneza” opowiada o elitarnej 
 brygadzie madryckiej policji  
 powołanej do przeprowadza- 
 nia śledztw w przypadkach ekstre- 
 malnie skomplikowanych zbrod- 
 ni. 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. 
22.05     Jazda Figurowa – nowy program  
 Michała Figurskiego. 
23.05     Tajna agentka: walka z cieniem 
 – fi lm, USA
00.50     Ośmiornica 2 – horror USA,  2001;  
 reż.: Yossi Wein; wyst.: Michael  
 Reilly Burke, Meredith Morton

05:40 Uwaga! 06:00 Telesklep 07:00 Granie 
na śniadanie08:00 Na Wspólnej 08:30 Dzień 
dobry TVN 11:00 Przyjaciele 
12:00     Brzydula - serial, Polska
12:30     Telesklep
13:30     Salon Gry - pr. interaktywny
14:25     Detektywi - serial dokument
14:55     Milionerzy - teleturniej
15:50     Rozmowy w toku - talk show
16:55     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 - serial dokument
17:55     Brzydula - serial komedia
18:25     Detektywi - serial dokument
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:50     Uwaga! - mag. reporterów
20:00     Specjalista - fi lm sensacyjny, USA 
 `94. Rodzice May zginęli  
 przed laty z rąk kubańskiej  
 mafi i. Opęta żądzą zemsty  
 dziewczyna spotyka  
 znanego specjalistę od  
 materiałów wybuchowych.  
 Mężczyzna ulega czarowi  
 May i zanim zdąży się  
 zorientować zostaje   
 uwikłany w jej szalone obsesje  
 związane z wyrównaniem  
 rachunków z Kubańczykami. 
22:15     Żona astronauty - fi lm S-F, USA  
 1999. Spencer Armacost ma 
 wszystko, czego człowiekowi  
 potrzeba do szczęścia. Z   
 zawodu jest astronautą - w 
 swoim fachu nie ma równych  
 i bardzo kocha to, co robi...
00:20     Kuba Wojewódzki - talk show
01:20     Uwaga! - magazyn
01:40     Nocne granie - pr. muzyczny
02:40     Telesklep

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN
05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.761 06:00 Żar 
młodości, odc.91 07:00 TV Market 07:15 
Wielka Wygrana, odc.412 08:00 Dotyk anioła, 
odc.52 09:00 Łowcy skarbów, odc.5 10:00 
Rodzina zastępcza, odc.243
11:00     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.133
11:30     Samo życie, odc.1193
12:00     Czarodziejki, odc.32
13:00     Chirurdzy, odc.14
14:00     Pierwsza miłość, odc.825
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.134
15:15     Dopóki śmierć nas nie rozłączy, odc.9
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda 
16:15     Interwencja
16:30     Mamuśki, odc.5
17:00     Tylko miłość, odc.20
18:00     Pierwsza miłość, odc.826
18:50     Wydarzenia 18:50
19:20     Sport 
19:25     Pogoda 
19:30     Samo życie, odc.1194
20:00     Naga broń 33 i 1/3; USA, 1994; r. 
 Peter Segal; w. Anna Nicole  
 Smith, Fred Ward, George  
 Kennedy, Kathleen Freeman
21:45     Family Man; USA, 2000; r. Brett  
 Ratner; w. Nicolas Cage, Don  
 Cheadle
22:00     Studio Lotto
00:20     Czyż nie dobija się koni?; USA, 1969; 
 r. Sydney Pollack; w. Jane Fonda,  
 Bonnie Bedelia, Michael Sarrazin,  
 Susannah York, Gig Young, Red  
 Buttons Ameryka, lata Wielkiego  
 Kryzysu.
02:35     Nagroda gwarantowana, odc.111

- Cel kolędowania misyjne-
go związany jest z konkret-
ną akcją niesienia pomocy 
dzieciom z krajów misyj-
nych – wyjaśnia katecheta 
Marek Czoska. – Dzieci 

stają się ewangelizatorami, 
co przyczynia się do wzro-
stu świadomości misyjnej 
i otwarcia się na drugiego 
człowieka. Po raz pierwszy 
kolędnicy misyjni wyru-

szyli w 2003 r. z inicja-
tywy Papieskiego Dzieła 
Misyjnego. Co roku, przez 
pięć dni uczniowie szkoły 
podstawowej i gimnazjum 
w Bolszewie, uczestniczą 

Dziewczynka ma 53 cm dłu-
gości i waży 2800 gramów. 
Jest pierwszym dzieckiem 
Beaty Czabotar-Magulskiej 
i Tomasza Magulskiego z 
Redy. Martynka urodziła 
się przez cesarskie cięcie. 
Drugim dzieckiem uro-
dzonym 1 stycznia br. jest 
Łucja, która urodziła się o 
godz. 6.45. Dziewczynka 

waży 3700 gramów i ma 
56 cm. Jest trzecią córką 
Doroty i Krzysztofa Budni-
ków z Wejherowa. Kolejna 
pociecha, która przyszła na 
świat w szpitalu, jest sy-
nem Aleksandry i Wojcie-
cha Wasilewskich z Gdyni. 
Chłopiec o imionach Alek-
sander Wojciech ujrzał 
świat o  godz. 8.10. Waży 

4860 gramów i mierzy 60 
cm. Jest również trzecim 
z kolei dzieckiem państwa 
Wasilewskich. Również 
w Nowy Rok, piętnaście 
minut po godzinie osiem-
nastej, urodził się Dawid, 
syn Marzeny i Jarosława 
Majcherów z Strzepcza. 
Chłopiec waży 4200 gra-
mów i ma 59 cm. Jest dru-

gim dzieckiem małżonków. 
Ostatnim noworocznym 
maluchem była córka Ka-
roliny Czerwińskiej-Gut i 
Artura Gut z Rumi. Dziew-
czynka urodziła się o godz. 
20.00, waży 3800 gramów 
i ma 60 cm. Jest to trzecia 
pociecha młodych rodzi-
ców, gdyż wychowują już 
bliźniaczki.                (DD)

Pierwsze dzieci w tym roku
Godzinę po północy na świat przyszło pierwsze urodzone w tym roku w powiecie 
wejherowskim dziecko. Pierwszy poród odbył się w Szpitalu Specjalistycznym w 
Wejherowie. O godzinie 1.00 na świat przyszła Martyna Janina Magulska. 

Martyna Magulska – pierwsze 
dziecko w powiecie

Łucja Budnik – pierwsze dziecko 
z Wejherowa

Kolędnicy dla Papui Nowej Gwinei
W Bolszewie grupa kolędników misyjnych odwiedza rodziny miejscowej parafi i, by prosić o datki dla 
biednych dzieci z Papui Nowej Gwinei. Dzieci przebrane w kolorowe stroje kolędnicze, w dziewięciooso-
bowej grupie z opiekunem Markiem Czoską, wędrują do domów pukając od drzwi do drzwi. Przedstawiają 
scenkę jasełkową, śpiewają kolędy i mówią o trudnej sytuacji swoich rówieśników w kraju misyjnym. 

w zbiórce ofi ar dla dzieci. 
Ofi arodawcom dziękują za 
hojność, wręczając pamiąt-
kę kolędowania misyjnego. 
W ubiegłym roku, kwestując 
zebrano ponad 3 tysiące zło-
tych. Tegoroczną chęć wzię-
cia udziału w odwiedzinach 
kolędniczych zadeklarowali 
- Radosław Czarnecki, Mał-
gorzata Reschke, Anna For-
mella, Izabela Brunath, Kin-
ga Kupferschmidt, Klaudia 
Kobiela, Daria Kankowska, 
Kinga Żak i Klaudia Sikora. 
Warto przypomnieć, że dzie-
ci z Papui Nowej Gwinei 
żyją w ubóstwie, bez do-
stępu do edukacji i pomocy 
medycznej, są wykorzysty-
wane przez dorosłych. Wiele 
dzieci nie dożywa 5 roku ży-
cia. Swoje śmiertelne żniwo 
zbiera malaria i AIDS. (DD)

Kolędnicy misyjni z Bolszewa (jeśli można to tekst z fotką bo Bolszewo chętne na współpracę).
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06:20 Złotopolscy 06:50 Pomocnik św. 
Mikołaja  07:05 Telezakupy 07:20 Przystanek 
praca 07:35 M jak miłość 08:30 Pytanie na 
śniadanie 10:40 Codzienna 2 m. 3
11:15     Bulionerzy - serial
11:45     Co ludzie powiedzą? - serial   
 komediowy, 1992
12:20     Magnum - serial, USA `80
13:15     Anna Dymna - spotkajmy się
13:43     Znaki czasu - magazyn
14:05     Karnawał w Dwójce
15:05     Dla niesłyszących - Na dobre i na złe
16:05     Siedem stron świata - serial 
16:40     Dzika przyszłość 
 - serial dokumentalny
17:10     Na wariackich papierach 
 - serial komediowy
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:05     Koło fortuny - teleturniej
19:35     Piotr Adamczyk - wywiad
19:55     Pucuł i Grzechu
20:05     Barwy szczęścia - serial obyczajowy
20:35     M jak miłość - serial 
21:30     Kulisy serialu „M jak miłość”
21:40     Tomasz Lis na żywo - talk show
22:40     Kryminalne zagadki Las Vegas 
 - serial sensacyjny
23:30     dekalog... po Dekalogu 
 - fi lm dokumentalny
24:00     Obrobić VIP`a - serial komediowy
00:30     Panorama
00:45     Jerzy Grotowski. Próba portretu
01:45     Kawalerskie noce - piosenki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04.30 Saint Tropez – serial  05.20 V-max
05.40 Muzyczne listy  06.45 TV Market
07.20 Saint Tropez – serial 08.30 Kasa na bank
09.30 Berlin, Berlin – serial 10.35 Zbuntowani 
– serial 11.30 Berlin, Berlin – serial 
12.30     Lalola – serial komediowy 
13.30     V-max
14.00     Dziewczyny fortuny 
15.00     Lalola – serial komediowy 
16.05     Beverly Hills 90210 – serial USA 
17.05     mała Czarna – talk show 
18.00     KŁAMCZUCH 
 – program rozrywkowy
19.00     Zbuntowani 
 – serial obyczajowy
20.00     Włatcy Móch 
 – serial animowany 
21.05     Projektowanie więzień Supermax  
 – fi lm dok. USA, 2004 r. W  
 amerykańskich więzieniach  
 notuje się coraz większy napływ  
 niebezpiecznych penitencjariu- 
 szy: wyjątkowo agresywnych,  
 brutalnych, przebiegłych i  
 zorganizowanych w gangi. 
22.10     Istne Szaleństwo 
 – program rozrywkowy
23.10     Winny czy niewinny 
 – serial dokumentalny
00.10     mała Czarna 
01.05     Berlin, Berlin – serial 
02.05     Berlin, Berlin – serial 
03.00     Muzyczne listy
03.50     Sztukateria

 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05:40 Uwaga! 06:00 Telesklep 07:00 Granie 
na śniadanie 08:00 Co za tydzień 08:30 Dzień 
dobry TVN 11:00 Przyjaciele - serial komedia
12:00     Brzydula - serial, Polska
12:30     Telesklep
13:30     Salon Gry - pr. interaktywny
14:25     Detektywi - serial dokument
14:55     Milionerzy - teleturniej
15:50     Rozmowy w toku - talk show `06
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. eporterów
20:05     Na Wspólnej 
 - serial obyczajowy
20:40     W - 11 Wydział śledczy 
 - serial dokument
21:25     Detektyw Monk - serial, USA `06
22:20     Teraz my! 
 - pr. publicystyczny
23:05     Superwizjer 
 - magazyn
23:40     Kapitalny pomysł 
 - teleturniej
00:40     Co za tydzień 
 - magazyn
01:05     Uwaga! -mag.
01:25     Nocne granie - pr. muzyczny
02:25     Telesklep

05:45 Notacje 06:00 Kawa czy 
herbata?  07:50 Leksykon PRL
08:00 Wiadomości 08:15 Kwadrans 
po ósmej 08:35 Sekretny świat misia 
Beniamina 09:00 Budzik 09:30 
Atlantis High - serial 10:00 Bądź 
modna
10:50     Wielki świat małych  
 odkrywców 
11:05     Moda na sukces - serial 
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes - magazyn
12:20     Taki pomysł - cykl reportaży
12:40     Plebania - telenowela
13:10     Klan - telenowela
13:40     Jaka to melodia?
14:25     Zwierzęta świata - serial 
15:00     Wiadomości, Pogoda
15:15     Opole 2008 na bis - koncert
16:00     Moda na sukces - serial 
17:00     Teleexpress 
17:20     Celownik - magazyn
17:35     Klan - telenowela 
18:00     Jaka to melodia? 
18:30     Plebania - telenowela 
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości
20:00     Rajd Dakar - 2009 - kronika
20:20     Teatr Telewizji 
 - Od czasu do czasu
22:00     Opole 2008 na bis - koncert
22:15     Człowiek ze złotym  
 pistoletem - sensacyjny
00:25     Królowie przeklęci - serial 

05:50 Samotnia - serial 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 Buli 
09:05     Ziarno - magazyn
09:35     Siódme niebo
10:25     Śmiechu warte 
10:50     Stawka większa niż życi
11:50     Kuchnia z Okrasą
12:15     Od słów do głów 
 - magazyn
12:30     Szkoda gadać - pr. rozr.
13:00     Wiadomości
13:10     Zakopower 
 - koncert
13:45     Puchar Świata w skokach  
 narciarskich - Kulm 
 - loty
16:00     Moda na sukces - serial
17:00     Teleexpress
17:20     300 % normy 
 - teleturniej
18:00     Ogniem i mieczem 
 - serial
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości
20:00     Rajd Dakar - 2009 - kronika
20:15     Był sobie chłopiec 
 - komedia romantyczna
22:05     Policja 
 - dramat, USA `02
00:05     Weekendowy magazyn  
 fi lmowy
00:35     Siła rażenia 
 - dramat, Kanada `05
02:15     Zabójcze karaluchy 
 - horror, USA `01
03:50     Zakończenie dnia

05:45 Samotnia 06:40 Lodowy 
łazik - fi lm 07:00 Transmisja Mszy 
Świętej 08:00 Tydzień 08:25 Klub 
przyjaciół Myszki Miki 08:55 
Domisie 09:30 Teleranek
10:00 Gwiezdne wojny - serial anim.
10:25 Amerykańska opowieść - fi lm 
anim. 11:50 Między ziemią a niebem 
12:00     Anioł Pański 
12:15     Między ziemią a niebem 
12:55     Wiadomości
13:05     Świry
 - serial kryminalny
13:50     Puchar Świata w skokach  
 narciarskich - Kulm 
 - loty
15:55     BBC w Jedynce 
 - serial 
16:45     Do zobaczenia w TVP
17:00     Teleexpress
17:20     Ojciec Mateusz 
 - serial kryminalny
18:10     Jaka to melodia?
 - teleturniej
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości
20:00     Rajd Dakar - 2009 - kronika
20:15     Ranczo 
 - serial obyczajowy
22:15     Bokser
  - fi lm fabularny, 1997
00:15     Śmiertelnie proste 
 - dramat, USA `84
01:50     Wokół wielkiej sceny
02:20     Zakończenie dnia

05:00 Dla niesłyszących - Słowo na niedzielę
05:05 Dla niesłyszących - Radio Romans 
05:35 Złotopolscy 06:30 Ostoja 07:05 M 
jak miłość 07:55 Barwy szczęścia 09:00 
Wielka Orkiestra Światecznej Pomocy 09:15 
Zacisze gwiazd Jan Jurewicz 09:50 Wojciech 
Cejrowski - boso przez świat
10:55     Panorama - wydanie specjalne 
 - Wielka Orkiestra Świątecznej  
 Pomocy
11:00     Makłowicz w podróży 
 - mag. kulinarny
11:35     Odstrzał - western, USA `71
13:10     Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
13:50     Panorama - wydanie specjalne
14:00     Familiada - teleturniej
14:25     Pucuł i Grzechu
14:30     Złotopolscy - telenowela
15:05     Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
16:05     Na dobre i na złe - serial 
17:00     Orzeł czy reszta - talk show
17:50     Panorama - wydanie specjalne 
 - Wielka Orkiestra Świątecznej  
 Pomocy
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:00     Tak to leciało! - teleturniej
19:55     Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
20:30     Żelazny orzeł 3 
 - fi lm sensacyjny, USA `92
22:05     Pucuł i Grzechu
22:10     Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
23:40     S jak Smoleń, T jak TEY
  - pr. kabaretowy
00:30     Panorama

05.30 Mariannne Faithful- live in Hollywood 
– koncert  06.30 Dekoratornia 07.00 Jazda 
Figurowa – program Michała Figurskiego.
07.55 mała Czarna 08.50 Australijskie oceana-
ria – serial 09.20 Słoneczny Patrol – serial 
11.05 Galileo 12.00 Kinomaniak
12.30     Dekoratornia
13.00     Hollywoodzkie Pojedynki 
 -  program rozrywkowy
13.30     Hollywoodzkie Pojedynki 
 - program rozrywkowy.
14.00     Być jak ona
14.30     PlusLiga Kobiet - Farmutil Piła 
 - Muszynianka Fakro Muszyna
17.05     Istne Szaleństwo 
 – program rozrywkowy
18.05     Jazda Figurowa
  – program Michała Figurskiego. 
19.00     Galileo – program popularno
 -naukowy 
20.00     Włatcy Móch – serial animowany 
20.25     Królestwo niebieskie – komedia  
 familijna USA, 2001; reż.: Doug  
 McHenry; wyst.: LL Cool J,  
 Jada Pinkett Smith, Vivica A.  
 Fox, Loretta Devine, Anthony  
 Anderson
22.15     Bóg wybacza - ja nigdy – western 
 Włochy/Hiszpania, 1968;  
 reż.: Giuseppe Colizzi; wyst.:  
 Terence Hill, Bud Spencer, Frank  
 Wolff, Gina Rovere
00.30     Być jak ona
00.55     Winny czy niewinny 
 – serial dokumentalny

05:30 Wstawaj! Gramy!, odc.762 06:15 Ka-
pitan Flamingo, odc.22 06:45 Yin! Yang! Yo!, 
odc.22 07:15 Action Man A.T.O.M., odc.21
07:45 Action Man A.T.O.M., odc.22 08:15 
HUGO 08:45 Pasjonaci 09:15 Ewa gotuje
09:45     Rodzina zastępcza
10:45     Drużyna Biedronek; USA, 1992; r. 
 Sidney J. Furie; w. Rodney Dan- 
 gerfi eld, Ilene Graff, Jackée Harry,  
 Jonathan Brandis, Tom Parks
12:35     Czarodziejki, odc.129
13:35     Dom nie do poznania, odc.130
14:35     SIĘ KRĘCI
15:20     Wielka Stopa w Hongkongu; Włochy,  
 1975; r. Steno; w. Bud Spencer, Al  
 Lettieri, Enzo Cannavale,  
 Renato Scarpa, Francesco De  
 Rosa Komedia sensacyjna. In 
 spektor Rizzo (Spencer), zwany  
 Wielka Stopa, został oskarzony o  
 współpracę z handlarzami narko-
 tyków. Musi na własną rękę zna- 
 leźć winnych. Ślady prowadzą do  
 Hongkongu... 
17:45     Sylwestrowa moc przebojów
18:50     Wydarzenia 18:50
19:20     Sport 
19:25     Pogoda 
19:30     I kto tu rządzi?, odc.28
20:00     Miasto nadziei; Wielka Brytania / 
 USA, 2003; r. Mark Herman;  
 w. Colin Firth, Heather Gra- 
 ham, Minnie Driver, Mary  
 Steenburgen, Frank Collison  
 Komedia romantyczna. 
22:00     Studio Lotto
22:05     Wystrzałowe dziewczyny; USA
00:05     Opowieści z ciemnej strony; USA,  
 1990; r. John Harrison

05:30 Wstawaj! Gramy!, odc.763 06:15 Szalo-
ny Jack, pirat, odc.2 06:40 Miejskie szkodniki, 
odc.2 07:10 Gadżet i Gadżetinis, odc.9 07:40 
Power Rangers, odc.17 08:10 Power Rangers, 
odc.18
08:40     Ronja - córka zbójnika; Szwecja/ 
 Norwegia, 1984; r. Tage Daniels- 
 son; w. Hanna Zetterberg, Dan  
 Hafström, Börje Ahlstedt, Lena  
 Nyman, Per Oscarsson
11:00     Film fabularny
13:00     Napoleon Wybuchowiec; USA, 2004; 
 r. Jared Hess; w. Jon Heder,  
 Aaron Ruell, Bader Diedrich,  
 Haylie Duff, Sandy Martin, Tina 
 Majorino, Jon Gries, Efren  
 Ramirez
14:45     Szogun, cz. 3
16:45     Strzał w 10, odc.28
17:45     AGENTKI, odc.2
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport 
19:25     Pogoda 
19:30     Strefa tajemnic, odc.9
20:00     CSI: Kryminalne zagadki Miami,  
 odc.130
21:00     Wzór, odc.15
22:00     Studio Lotto
22:05     Kości, odc.43
23:05     Dar widzenia; Wielka Brytania / USA,  
 2000; r. Paul W.S. Anderson; w. 
 Andrew McCarthy
00:55     Magazyn sportowy
02:55     Tajemnice losu, odc.88
03:55     Zakazana kamera, odc.271

05:35 Uwaga! 05:55 Telesklep 08:00 Pascal: 
po prostu gotuj  08:30 Dzień dobry TVN
10:55     Na Wspólnej 
12:35     You can dance - Po prostu tańcz!
14:10     Siłacze - Mistrzostwa Świata 2008  
 - Eliminacje 
15:15     Brzydula 
 - serial komedia
17:25     Akademia policyjna IV
  - fi lm komedia, USA `87
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:45     Uwaga! 
 - mag. reporterów
20:00     Niania 
 - serial komedia
21:00     Enigma - fi lm sensacyjny, Holandia  
 2001. Elitarny zespół kryptolo 
 gów skupiony w centrum łama- 
 nia szyfrów w Bletchley Park od 
 miesięcy zajmuje się odczytywa- 
 niem korespondencji pomiędzy  
 niemieckimi U-bootami pływa- 
 jącymi po Atlantyku. Dzięki zła-
 maniu kodów Enigmy do- 
 wództwo aliantów codziennie  
 otrzymuje setki rozszyfrowanych  
 informacji, które umożliwiają  
 pełną kontrolę ruchów nieprzy- 
 jaciela. Pewnego dnia okazuje  
 się, że Niemcy niespodziewanie  
 zmienili system szyfrów... 
23:20     Człowiek ciemności - fi lm S-F,  
 USA 1990. Peyton Westlake jest  
 naukowcem, któremu udaje się 
 wyprodukować sztuczną skórę. 
01:15     Uwaga! - magazyn
01:35     Nocne granie 
 - pr. muzyczny
02:35     Telesklep

05:35 Uwaga! 05:55 Telesklep 08:00 Maja 
w ogrodzie 08:30 Dzień dobry TVN 10:55 
Kawa na ławę 11:45 Wielka Orkiestra Świą-
tecznej Pomocy 
12:05     Fabryka marzeń - fi lm rodzinny,  
 USA `04
14:05     Wielka Orkiestra Świątecznej Pomoc
14:25     Mam talent - reality show
16:05     Co za tydzień - magzyn
16:25     Wielka Orkiestra Świątecznej  
 Pomocy
17:00     Kapitalny pomysł - teletuniej
18:00     Niania - serial komedia
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:45     Uwaga! - mag. reporterów
20:05     Człowiek-cel - fi lm sensacyjny,  
 USA `94. Constantine Harper,  
 zwany przez przyjaciół Connie  
 jest bankierem na Wall Street.  
 Niesłusznie oskarżony o defrau- 
 dację pieniędzy zostaje oskarżo- 
 ny i skazany na 15 lat pozbawie 
 nia wolności. Po ogłoszeniu  
 wyroku Connie demoluje salę  
 sądową, dlatego zostaje skiero 
 wany do więzienia o zaostrzo- 
 nym rygorze. 
22:00     39 i pół - serial, Polska
23:00     Wielka Orkiestra Świątecznej  
 Pomocy
23:15     W roli głównej - talk show
23:45     Seks w wielkim mieście - serial  
 komedia, `99
00:30     Przez granicę - fi lm sensacyjny,  
 USA 2001

05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.764 06:00 Żar 
młodości, odc.92 07:00 TV Market 07:15 
Wielka Wygrana, odc.413 08:00 Dotyk anioła, 
odc.53 09:00 Łowcy skarbów, odc.6 10:00 
Rodzina zastępcza, odc.244
11:00     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.134
11:30     Samo życie, odc.1194
12:00     Czarodziejki, odc.33
13:00     Chirurdzy, odc.15
14:00     Pierwsza miłość, odc.826
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.135
15:15     Dopóki śmierć nas nie rozłączy,  
 odc.10
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.4
16:30     Mamuśki, odc.6
17:00     Tylko miłość, odc.21
18:00     Pierwsza miłość, odc.827
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1195
20:00     MEGA HIT - Hidalgo - ocean ognia; 
 USA, 2004; r. Joe Johnston; w.  
 Viggo Mortensen, Zuleikha  
 Robinson, Omar Sharif
22:00     Studio Lotto
23:00     Pod kontrolą; USA, 2002; r. Tom  
 Whitus; w. Sean Young, 
00:05     Fala zbrodni, odc.74
01:05     Nagroda gwarantowana, odc.111

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

05:45 Dla niesłyszących - Echa Panoramy
06:20 WOW - serial  06:50 Spróbujmy razem
07:20 Ulica lemurów 07:45 Poezja łączy ludzi
07:55 M jak miłość 08:45 Barwy szczęścia
09:45 Pucuł i Grzechu 09:50 Alternatywy 4
10:45     Nie tylko dla pań
11:45     Milion Madigana - komedia   
 kryminalna, 1968
13:20     Święta wojna 
 - serial komediowy 
13:50     Pucuł i Grzechu
14:00     Familiada 
 - teleturniej
14:30     Złotopolscy 
 - telenowela
15:05     Dzieciaki górą 
 - teleturniej
16:05     Zaginiony Świat 
 - fi lm, Wlk. Bryt. `01
17:25     Karnawał w Dwójce
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:05     Tak to leciało! 
 - teleturniej
20:10     Kabaret Neo - Nówka 
21:05     Pojedynek nie na żarty 
 - wid. rozrywkowe
22:00     Pechowa rodzinka 
 - komedia Wlk. Bryt. `01
23:30     Słowo na niedzielę
23:40     Wideoteka dorosłego człowieka
00:30     Panorama
00:50     Podwodna szarża 
 - fi lm, USA `08)
02:15     Karnawałowa Noc w Dwójce
03:05     Noc Zagadek 
 1- teleturniej
04:10     Zakończenie dnia

05.40 Drogówka 06.00 Sztukateria 06.30 VIP
06.55 Kinomaniak 07.25 V Max 07.50 Gram.
tv 08.20 Beverly Hills 90210 – serial 09.15 
Pingwinek Amundsen – fi lm  11.05 Galileo
12.00     Gram.Tv
12.30     V-max
13.00     VIP 
13.30     Piekni – serial obyczajowy.
14.30     PlusLiga - J.W. Construction  
 Osram AZS PW - KS Jastrzęb- 
 ski Węgiel
17.00     Istne Szaleństwo” 
 – program rozrywkowy
17.55     Projektowanie więzień Supermax
  – fi lm dokumentalny USA,2004 r
19.00     Galileo – program popularno
 -naukowy 
20.00     Zew wolności – Australia/USA/ 
 Francja, 1992; reż.: John G.  
 Avildsen; wyst.: Armin Mueller- 
 Stahl, Stephen Dorff, Morgan  
 Freeman, Daniel Craig, John  
 Gielgud; Dramat w gwiazdor- 
 skiej obsadzie. Republika  
 Południowej Afryki przed, 
 w trakcie i po II wojnie świa- 
 towej. Owe kilkanaście lat to  
 dzieciństwo i młodość głównego  
 bohatera, wcześnie osieroconego  
 Anglika nazywanego P.K.  
 (Stephen Dorff). 
22.30     Nowa Generacja
23.30     Kika – fi lm Hiszpania / Francja,  
 1993; reż.: Pedro Almodóvar;  
 wyst.: Verónica Forqué, Peter  
 Coyote, Victoria Abril, Alex  
 Casanovas, Rossy de Palma 
01.45     Bóg wybacza - ja nigdy - Włochy/ 
 Hiszpania, 1968
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Z Pogonią zagramy 10 marca!
Na Posiedzeniu Pomorskiego Związku Piłki Noż-
nej zatwierdzono nowy kalendarz rozgrywek. 
Terminarz przewidywany jest na okres IV liga 
- rozpoczęcie rozgrywek 14/15.03.2009r. - zakoń-
czenie 13.06.2009r. Gryfi ci jednak zaczną dużo 
wcześniej tzn. już 7 marca – wtedy podopieczni 
trenera Wojciecha Waśka zagrają w 1/16 Pucha-
ru Polski, rywala pucharowych zmagań pozna-
my później. Następnie 10 marca we środę Gryf 
Orlex Wejherowo rozegra wyjazdowe zaległe 
spotkanie z minionego roku z Pogonią Lębork.

Na poniedziałkowych za-
jęciach zjawiło się 19 za-
wodników: Maciej Szlaga, 

Sławomir Toruńczak, Ma-
teusz Filipski, Jarosław Fe-
lisiak, Łukasz Kozłowski, 

Krzysztof Jezierski, Pa-
weł Politowski, Sławomir 
Kiełb, Piotr Tusk, Bartosz 

Okres świąteczno – noworoczny już za nami. Dotyczy to również zespołu 
Gryfa Orlex Wejherowo, który od 5 stycznia rozpoczął przygotowania do rundy 
wiosennej. Zespół trenera Wojciecha Waśka w miniony poniedziałek spotkał 
się na zajęciach w hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Wejherowie. „Cel 
oczywiście się nie zmienił, w tym sezonie chcemy awansować do III ligi i do tego 
będziemy dążyć” mówili zgodnie trener Wasiek oraz Prezes klubu Rafał Szlas. 
Do zespołu, jak na razie dołączył Jakub Gronowski z rumskiego Orkana, niestety 
w pierwszych zajęciach nie mógł uczestniczyć. Przypomnijmy, że jeszcze ponad 
pół roku temu reprezentował barwy Gryfa. 

Oto ich plan:
17 stycznia, Turniej na hali widowiskowo – sportowej w Luzinie. 
24 stycznia, Start Mrzezino – Gryf Orlex Wejherowo, godz.15.00 Gosir Gdynia.
31 stycznia, Zatoka Puck – Gryf Orlex Wejherowo, godz. 15.00 Gosir Gdynia.
4 lutego, Cartusia Kartuzy – Gryf Orlex Wejherowo
7 lutego, Bałtyk Gdynia – Gryf Orlex Wejherowo, godz. 13.00 Gosir Gdynia.
11 lutego, Bytovia Bytów – Gryf Orlex Wejherowo, godz. 13.00 Boisko w Lęborku.
15 lutego, Gryf Orlex Wejherowo – Olimpia Elbląg godz. 12.00
21 lutego, Sparing wewnętrzny, godz. 12.00, Wzgórze Wolności. 
28 lutego, Kotwica Kołobrzeg – Gryf Orlex Wejherowo, godz. 13.00, boisko w Koło-
brzegu.
3 marca, Orkan Rumia – Gryf Orlex Wejherowo, godz. 15.15 Rumia. 
Niektóre terminy oraz miejsca rozgrywania tych sparingów są jeszcze do ustalenia. 
Będziemy państwa na bieżąco informować.  

Gałek, Adam Wolszlegier, 
Maciej Szymański, Krzysz-
tof Czarnocki, Krzysztof 
Wicki, Wojciech Klemczyk, 
Oskar Bąkowski, Przemy-
sław Łaga, Mateusz We-
sserling, Sebastian Kowal-
ski. Trzy ostanie nazwiska 
to podopieczni trenera Da-
riusza Germana z rocznika 
1991. Są to młodzi obiecu-
jący piłkarze, którzy okres 
przygotowawczy spędzą 
pod okiem trenera Wojcie-
cha Waśka. 
Na pierwszym treningu za-
brakło: Jakuba Banaszaka i 
Jakuba Przybylskiego, któ-

rzy leczą kontuzję oraz Łu-
kasza Króla, Jakuba Gro-
nowskiego i Macieja Pliń-
skiego, którzy przebywają 
na wyjazdach służbowych. 
Zabrakło również Karola 
Kosickiego, który szuka 
klubu. 
Piłkarze Gryfa Orlex Wej-
herowo przez okres dwóch 
i pół miesiąca będą ostro 
pracowali by zdobyć for-
mę przed ciężką runda re-
wanżową. Trener Wojciech 

Wasiek ustalił twardy gra-
fi k, od którego nie będzie 
odstępstw. W tym makro 
– cyklu treningowym gryfi -
ci będą trenować raz w ty-
godniu na hali, dwa razy w 
terenie, czas będą spędzać 
również na odnowie biolo-
gicznej, aerobiku i siłowni. 
Trener przewidział rów-
nież zajęcia teoretyczne. W 
okresie przygotowawczym 
nie może również zabrak-
nąć meczów kontrolnych. 

Gryf Orlex Wejherowo 
rozpoczął przygotowania
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05:40 Uwaga! 06:00 Telesklep 07:00 Granie 
na śniadanie 08:00 Na Wspólnej 08:30 Dzień 
dobry TVN 11:00 Przyjaciele - serial
12:00     Brzydula 
12:30     Telesklep
13:30     Salon Gry 
 - pr. interaktywny
14:25     Detektywi 
 - serial dokument
14:55     Milionerzy - teleturniej
15:50     Rozmowy w toku 
 - talk show
16:55     Sąd rodzinny 
 - serial dokument
17:55     Brzydula 
 - serila komedia
18:25     Detektywi 
 - serial dokument
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:50     Uwaga! 
 - mag. reoprterów
20:05     Na Wspólnej 
 - serial obyczajowy
20:40     W - 11 Wydział śledczy 
 - serial dokument
21:25     Jeniec
  - fi lm wojenny (2/2), Rosja
23:00     World Music Awards 2008
00:50     Multikino
  - mag. fi lmowy
01:15     Uwaga! - magazyn
01:35     Nocne granie 
 - pr. muzyczny
02:35     Telesklep

06:20 Złotopolscy 06:50 Globert przedstawia 
niezwykły świat natury 07:15 Telezakupy
07:35 M jak miłość - serial 08:30 Pytanie na 
śniadanie 10:45 Święta wojna 11:15 Bulionerzy 
11:45     Co ludzie powiedzą? 
 - serial komediowy 
12:20     Magnum - serial, USA 
13:10     Sekrety chińskich mumii 
 - fi lm dokumentalny 
14:10     Orzeł czy reszta - talk show
15:05     Dla niesłyszących - Złotopolscy
16:05     Karino - serial 
16:35     Radiostacja Roscoe - serial 
17:05     Na wariackich papierach - serial
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:05     Jeden z dziesięciu - teleturniej
19:40     Dzięki Bogu już piątek!
  - magazyn
20:05     Barwy szczęścia 
 - serial obyczajowy 
20:40     Dr House 
 - serial obyczajowy, USA
22:25     Magazyn kryminalny 997 
 - Michała Fajbusiewicza
23:05     Warto rozmawiać
24:00     Uzależnienie 
 - serial dokumentalny
00:30     Panorama
00:50     Czy świat oszalał? 
 - cykl dokumentalny 
01:45     Europa da się lubić
02:30     Noc Zagadek - teleturniej interaktywny
03:30     Zakończenie dnia

05:45 Notacje 06:00 Kawa czy 
herbata? 07:50 Leksykon PRL
08:00 Wiadomości 08:15 Kwadrans 
po ósmej 08:35 Vipo i przyjaciele 
09:05 Jedynkowe Przedszkole 09:35 
Owocowe ludki 10:10 Kuchnia z 
Okrasą 10:30 W-skersi 10:50 Teleza-
kupy 11:05 Moda na sukces
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes - magazyn
12:20     Europa bez miedzy
12:40     Plebania - telenowela 
13:10     Klan - telenowela
13:35     Jaka to melodia?
14:00     Zagadki tamtych lat - cykl 
14:30     My Wy Oni - magazyn
15:00     Wiadomości, Pogoda
15:15     Złota sobota - widowisko
15:50     Kulisy s. „Londyńczycy”
16:00     Moda na sukces - serial
17:00     Teleexpress 
17:20     Celownik - magazyn
17:35     Klan - telenowela 
18:00     Jaka to melodia?
18:30     Plebania - telenowela 
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości 
20:00     Rajd Dakar - 2009 
20:20     Budząc zmarłych - serial
21:20     Londyńczycy - serial 
22:15     Sprawa dla reportera 
22:50     Pryzmat - pr. publicystyczny
23:25     Nocne rozmowy - fi lm
01:00     Łossskot! - magazyn

05:45 Notacje 06:00 Kawa czy 
herbata? 07:50 Leksykon PRL 08:00 
Wiadomości 08:15 Kwadrans po 
ósmej 08:35 Tata Lew - serial anim.
08:45 Buli  09:00 Jedynkowe Przed-
szkole 09:30 Ranczo pod Zieloną 
Siódemką 10:00 Między mamami
10:20 Schudnij
10:35     Pora na doktora - magazyn
10:50     Telezakupy
11:05     Moda na sukces - serial
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes - magazyn
12:20     Tak jak w Unii
12:40     Plebania - telenowela
13:05     Klan - telenowela
13:35     Jaka to melodia?
14:10     Podróżnik - Maskareny
14:30     Szpital odzyskanej nadziei 
 - telenowela dok.
15:00     Wiadomości, Pogoda
15:15     300 % normy - teleturniej
15:45     Co by tu jeszcze... 
 Przeboje kabaretu
16:00     Moda na sukces - serial
17:00     Teleexpress 
17:20     Celownik - magazyn
17:35     Klan - telenowela
18:00     Jaka to melodia?
18:30     Plebania - telenowela
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości
20:00     Rajd Dakar - 2009 - kronika
20:20     Bezpieczeństwo narodowe 
 - thriller, USA `04
22:00     Wydział Zabój - serial
22:35     Misja specjalna - mag. 
23:05     Ja wam to zagram -  dokum.
00:40     Bracia - dramat, Dania `04

 

06:05 Złotopolscy 06:40 Pomocnik św. Miko-
łaja 06:55 Telezakupy 07:10 Słyszę sercem - 
reportaż 07:35 M jak miłość 08:30 Pytanie na 
śniadanie 10:35 Codzienna 2 m. 3 - serial 
11:05 Bulionerzy 11:35 Co ludzie powiedzą? 
- serial 
12:10     Magnum - serial, USA `80
13:00     Afryka 
 - cykl dokumentalny
14:05     Fort Boyard  - teleturniej
15:05     Dla niesłyszących 
 - M jak miłość
16:00     Siedem stron świata 
 - serial 
16:35     Radiostacja Roscoe 
 - serial, Kanada 
17:10     Na wariackich papierach 
 - serial, USA
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
18:55     Sport Telegram
18:59     Pogoda
19:05     Paszporty Polityki
20:00     Pucuł i Grzechu
20:05     Barwy szczęścia 
 - serial obyczajowy 
20:40     M jak miłość 
 - serial 
21:30     Kulisy serialu „M jak miłość”
21:35     Pucuł i Grzechu
21:45     Magazyn Ekspresu Reporterów
22:35     Psychoza 
 - thriller, USA `60
00:30     Panorama
00:50     Myszy i ludzie 
 - dramat, USA `92
02:40     Noc Zagadek 
 - teleturniej 
03:40     Zakończenie programu

05:45 Notacje 06:00 Kawa czy 
herbata? 07:50 Leksykon PRL
08:00 Wiadomości 08:15 Kwadrans 
po ósmej 08:35 Strażak Sam  08:45 
Małe zoo Lucy 08:55 Buli 09:05 
Domisie 09:35 Zagubieni z Lotu 29 
10:00     Pomysł na mieszkanie 
10:30     Zapytaj prawnika - magazyn
10:45     Telezakupy
11:05     Moda na sukces
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes - magazyn
12:20     Laboratorium XXI wieku 
12:40     Plebania - telenowela 
13:05     Klan - telenowela 
13:35     Jaka to melodia?
14:00     Czy zmieniamy naszą p
 lanetę? - serial dok.
14:30     Raj - magazyn
15:00     Wiadomości, Pogoda
15:15     Program rozrywkowy
16:00     Moda na sukces - serial
17:00     Teleexpress 
17:20     Celownik - magazyn
17:35     Klan - telenowela 
18:00     Jaka to melodia? 
18:30     Plebania - telenowela 
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości
20:00     Rajd Dakar - 2009 - kronika
20:20     Obudzone sumienie 
 - dramat, USA `02
22:00     Wydział Zabójstw - serial
22:25     Bronisław Wildstein przed- 
 stawia - talk show

06:10 Złotopolscy 06:40 Pomocnik św. 
Mikołaja 06:55 Telezakupy 07:10 Znaki czasu 
- magazyn 07:35 M jak miłość 08:30 Pytanie 
na śniadanie 10:45 Święta wojna 11:15 Bulio-
nerzy - serial 
11:45     Co ludzie powiedzą? 
 - serial komediowy 
12:20     Magnum - serial, USA 
13:10     O chłopcu, który nie może przestać  
 biegać - fi lm dokum.
14:05     Bramy jutra
15:00     Dla niesłyszących - M jak miłość
15:55     Siedem stron świata - serial
16:30     Radiostacja Roscoe 
 - serial, Kanada 
17:05     Na wariackich papierach 
 - serial komediowy
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:05     Jeden z dziesięciu - teleturniej
19:40     Młodzi twórcy mistrzom 
 - cykl dokumentalny
20:05     Barwy szczęścia 
 - serial obyczajowy
20:40     Szczęśliwego Nowego Jorku 
 - komedia, Polska `97
22:20     Wizyta po latach 
 - fi lm, Kanada `04
24:00     Polacy w Islandii
00:30     Panorama
00:50     Konfl ikt interesów - fi lm sensacyjny,  
 USA `97
02:25     Smaczne Go! - mag. kulinarny
03:10     Noc Zagadek - teleturniej
04:15     Zakończenie dnia

04.30 Saint Tropez 05.20 VIP 05.45 Muzyczne 
listy 06.50 TV Market 07.25 Saint Tropez 
08.35 Kasa na bank 09.35 Beverly Hills 90210 
– serial 11.30 mała Czarna 
12.30     Lalola – serial komediowy 
13.30     VIP
14.00     Dziewczyny fortuny 
15.00     Lalola – serial komediowy 
16.05     Beverly Hills 90210 – serial USA 
17.05     mała Czarna 
18.00     Kłamczuch – program rozrywkowy
19.00     Zbuntowani – serial obyczajowy
20.00     Kryształowe dziedzictwo – fi lm  
 obyczajowy  Niemcy, 2002; reż.:  
 Rolf von Sydow; wyst.: Denise 
 Zich, Anja Kruse, Bernd  
 Herzsprung, Diana Korner,  
 Wayne Carpendale; Romans 
 rozgrywający się w kręgach  
 niemieckiej arystokracji.  
 Podczas studiów we Włoszech,  
 piękna projektantka Marie  
 zakochuje się w księciu Maxie  
 von Wartenborgu, dziedzicu  
 jednej z najstarszych niemiec- 
 kich dynasti, produkujących  
 od wieków luksusową porcela- 
 nę. 
21.50     Istne Szaleństwo 
 – program rozrywkowy
22.50     Winny czy niewinny 
 – serial dokumentalny
23.50     mała Czarna
00.45     Czerwona linia –  thriller USA, 1996;  
 reż. John Sjogren; wyst. Dom  
 DeLuise, Dom DeLuise, Jan-Mi-
 chael Vincent, Jean Vincent
02.50     Muzyczne listy
03.40     Sztukateria

04.30 Saint Tropez 05.20 Kinomaniak
05.45 Muzyczne listy 06.50 TV Market 07.25 
Saint Tropez 08.35 Kasa na bank 09.35 Be-
verly Hills 90210 – serial  10.35 Zbuntowani 
– serial 
11.30 mała Czarna – talk show  
12.30     Lalola – serial komediowy 
13.30     Kinomaniak – magazyn fi lmowy 
14.00     Dziewczyny fortuny
15.00     Lalola – serial komediowy
16.05     Beverly Hills 90210 – serial USA 
17.05     mała Czarna – talk show 
18.00     Kłamczuch – program rozrywkowy
19.00     Zbuntowani – serial obyczajowy
20.00     Huragan – fi lm katastrofi czny USA,  
 1999; reż.: Harris Done; wyst.:  
 Luke Perry, Martin Sheen, Robert  
 Knott, Alexandra Powers, Marc  
 McClure, Renée Estevez;  W 1992 
 eksperymenty armii amerykań- 
 skiej sprowokowały huragan  
 „Andrew”, jeden z najbardziej  
 niszczących w strefi e Pacyfi ku.  
 W 7 lat później odsunięty na  
 margines gen. 
21.55     Istne Szalenstwo 
 – program rozrywkowy
22.55     Winny czy niewinny 
 – serial dokumentalny
23.55     mała Czarna – talk show 
00.50     Trąbka Kliforda Brown’a – dramat  
 USA, 1993; reż.: Michael Elias; 
 wyst.: Jeff Goldblum, Forest  
 Whitaker, Kathy Baker, Lois  
 Chiles, Tracey Needham; Dramat

04.30 Saint Tropez 05.20 Dekoratornia
05.45 Muzyczne listy 06.50 TV Market
07.25 Saint Tropez – serial 08.35 Kasa na bank
09.35 Beverly Hills 90210 – serial 10.35 Zbun-
towani – serial 11.30 mała Czarna
12.30     Lalola – serial komediowy 
13.30     Dekoratornia
14.00     Dziewczyny fortuny
15.05     Lalola – serial komediowy 
16.05     Beverly Hills 90210 – serial USA 
17.05     mała Czarna 
18.05     Kłamczuch –  program rozrywkowy
19.00     Zbuntowani – serial obyczajowy
20.00     Kto pod kim dołki kopie… - fi lm  
 familijny USA, 2003; reż.:  
 Andrew Davis; wyst.: Sigourney  
 Weaver, Jon Voight, Tim Blake  
 Nelson, Shia LaBeouf,
22.20     Geneza – serial sensacyjny 
23.30     Odwieczna wojna – fi lm akcji 
 Kanada, 1998; reż.: Nick Ro- 
 tundo; wyst.: Daniel Bernhardt,  
 Meeka Schiro, Bing Shen,  
 James Hong, Natalie Cam;  
 Steven Colin (Bernhardt) po 
 wycofaniu się z policji, zostaje  
 płatnerzem wykuwającym  
 białą broń, a zwłaszcza miecze  
 wzorowane na sławnym mieczu  
 Aleksandra Wielkiego. 
01.25     mała Czarna
02.20     Winny czy niewinny 
 – serial dokumentalny
03.15     Muzyczne listy

05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.765 06:00 Żar 
młodości, odc.93 07:00 TV Market 07:15 
Wielka Wygrana, odc.414 08:00 Dotyk anioła, 
odc.54 09:00 Łowcy skarbów, odc.7 10:00 
Rodzina zastępcza, odc.245
11:00     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.135
11:30     Samo życie, odc.1195
12:00     Czarodziejki, odc.34
13:00     Chirurdzy, odc.16
14:00     Pierwsza miłość, odc.827
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.136
15:15     Dopóki śmierć nas nie rozłączy,  
 odc.11
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.5
16:30     Mamuśki, odc.7
17:00     Tylko miłość, odc.22
18:00     Pierwsza miłość, odc.828
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1196
20:00     Trzynasty wojownik; USA / Kana- 
 da, 1999; r. John McTiernan;  
 w. Antonio Banderas, Diane  
 Venora, Dennis Storhoi,  
 Vladimir Kulich, Omar Sharif  
 Film przygodowy. 
22:00     Studio Lotto
22:15     CSI: Kryminalne zagadki Miami,  
 odc.3
23:15     CSI: Kryminalne zagadki Miami,  
 odc.4
00:10     Fala zbrodni, odc.75
01:05     Nagroda gwarantowana, odc.112
02:05     Tajemnice losu, odc.90

05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.766 06:00 Żar 
młodości, odc.94 07:00 TV Market 07:15 
Wielka Wygrana, odc.415 08:00 Dotyk anioła, 
odc.55 09:00 Łowcy skarbów, odc.8
10:00     Rodzina zastępcza, odc.246
11:00     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.136
11:30     Samo życie, odc.1196
12:00     Czarodziejki, odc.35
13:00     Chirurdzy, odc.17
14:00     Pierwsza miłość, odc.828
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.137
15:15     Dopóki śmierć nas nie rozłączy,  
 odc.12
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.6
16:30     Mamuśki, odc.8
17:00     Tylko miłość, odc.23
18:00     Pierwsza miłość, odc.829
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1197
20:00     Świat według Kiepskich
20:30     Świat według Kiepskich
21:00     Afera poniżej zera; USA, 2001; r. 
 Brendan Malloy; w. Jason  
 London, David Koechner, Flex  
 Alexander, Willie Garson, Zach 
 Galifi anakis, Lee Majors  
 Komedia. 
22:00     Studio Lotto
23:00     Daleko od noszy, odc.167

05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.767 06:00 Żar 
młodości, odc.95 07:00 TV Market 07:15 
Wielka Wygrana, odc.416 08:00 Dotyk anioła, 
odc.56 09:00 Łowcy skarbów, odc.9 10:00 
Rodzina zastępcza, odc.247
11:00     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.137
11:30     Samo życie, odc.1197
12:00     Czarodziejki, odc.36
13:00     Chirurdzy, odc.18
14:00     Pierwsza miłość, odc.829
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.138
15:15     Dopóki śmierć nas nie rozłączy,  
 odc.13
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.7
16:30     Mamuśki, odc.9
17:00     Tylko miłość, odc.24
18:00     Pierwsza miłość, odc.830
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1198
20:00     CSI: Kryminalne zagadki Nowego  
 Jorku, odc.46
21:00     Wzór, odc.16
22:00     Studio Lotto
22:05     Gotowe na wszystko, odc.84; USA,  
 2008; r. David Grossman 
23:10     Dorota Gawryluk - Konfrontacje,  
 odc.21
00:10     Miasteczko Point Pleasant, odc.11

05:40 Uwaga! 06:00 Telesklep 07:00 Granie 
na śniadanie 08:00 Na Wspólnej  08:30 
Dzień dobry TVN 11:00 Przyjaciele 12:00 
Brzydula - serial
12:30     Telesklep
13:30     Salon Gry 
 - pr. interaktywny
14:25     Detektywi 
 - serial dokument
14:55     Milionerzy 
 - teleturniej
15:50     Rozmowy w toku 
 - talk show
16:55     Sąd rodzinny 
 - serial dokument
17:55     Brzydula
  - serial komedia
18:25     Detektywi 
 - serial dokument
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:50     Uwaga! 
 - mag. reporterów
20:05     Na Wspólnej 
 - serial obyczajowy
20:40     W - 11 Wydział śledczy 
 - serial dokument
21:25     Dowody zbrodni 
 - serial kryminalny, USA
22:20     Teraz albo nigdy 
 - serial, Polska
23:15     Californication 
 - serial komedia, USA
23:55     Kuba Wojewódzki 
 - talk show
00:55     Uwaga! - magazyn
01:15     Nocne granie 
 - pr. muzyczny
02:15     Telesklep

05:40 Uwaga! 06:00 Telesklep 07:00 Granie 
na śniadanie 08:00 Na Wspólnej 08:30 Dzień 
dobry TVN 11:00 Przyjaciele 12:00 Brzydula 
12:30     Telesklep
13:30     Salon Gry - pr. interaktywny
14:25     Detektywi - serial dokument
14:55     Milionerzy - teleturniej
15:50     Rozmowy w toku - talk show `06
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. reporterów
20:05     Na Wspólnej 
 - serial obyczajowy
20:40     W - 11 Wydział śledczy 
 - serial dokument 
21:25     Jeniec - fi lm wojenny, Rosja 2001
 Niemiecki żołnierz Clemens  
 Forell zostaje wzięty do nie- 
 woli i trafi a na wiele lat do 
 syberyjskiego łagru. Kiedy  
 udaje mu się z niego uciec, w 
 drodze do domu przemierza  
 ponad 14 000 kilometrów. 
23:00     Szymon Majewski Show 
 - pr. rozrywkowy
00:00     Superwizjer 
 - magazyn
00:30     Uwaga! - magazyn
00:50     Nocne granie 
 - pr. muzyczny
01:50     Telesklep
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