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Zbiórki, licytacje, serduszka, aukcje... a wszystko dla dzieci. W tym roku Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy zbierała na program wczesnego wykrywania nowotworów. Jak co roku, 
tak i teraz akcja nie mogła ominąć miast powiatu wejherowskiego. 
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OBWIESZCZENIE 
Starosta Wejherowski

- działając na podstawie art. 2, art.11a, art.11c, art. 11d ust. 5 ustawy 
z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania  i   

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /Dz.U. Nr. 80 z 
2003r. poz. 721 z późn. zm./ oraz art. 49 i art. 61 ustawy  z   dnia   14  

czerwca  1960r. Kodeksu  postępowania administracyjnego /tekst 
jedn. Dz. U. nr 98 z 2000r. poz. 1071 z późn. zm./  

z a w i a d a m i a,  ż e:

1. w  dniu  04.11.2008r.  na   wniosek  z dnia 04.11.2008r. uzupełniony w 
dniu 06.01.2009r. Burmistrza Miasta Rumi, ul. Sobieskiego 7,  84-230 
Rumia,   wszczęte   zostało  postępowanie  administracyjne  w  sprawie  
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  dla 
inwestycji polegającej na:

BUDOWIE DROGI GMINNEJ  – ULIC CHROBREGO  I  
RÓWNEJ (NA ODCINKU 

OD ŻEROMSKIEGO DO CHROBREGO)  W RUMI 

na terenie Gminy Rumia  w obrębie 11 na działkach nr ewidencyjny 
316/1,  316/3, 316/4, 316/5, 334/1, 334/2, 335/3, 331/1, 336/1, 333/3, 
536/5

2. w dniu 04.11.2008r. na wniosek z dnia 04.11.2008r. uzupełniony 
w dniu  12.01.2009r.   Burmistrza   Miasta   Rumi, ul. Sobieskiego 
7,  84-230 Rumia, wszczęte zostało postępowanie  administracyjne 
w sprawie  wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej  dla inwestycji polegającej na:

BUDOWIE DROGI GMINNEJ  – ULIC   SŁONECZNEJ   I   
ASNYKA   W  RUMI 

na terenie Gminy Rumia  w obrębie 11 na działkach nr ewidencyjny 
235/1, 235/2, 236/1, 258/1, 259/1, 259/3, 259/4, 291, 197 

3. w dniu 09.12.2008r. na wniosek z dnia 04.12.2008r.  Burmistrza   
Miasta   Rumi, ul. Sobieskiego 7,  84-230 Rumia, wszczęte zostało 
postępowanie  administracyjne w sprawie  wydania decyzji o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej  dla inwestycji polegającej na:

BUDOWIE DROGI GMINNEJ  – ULICY ŚWIĘTOPEŁKA 
/na odcinku od  ul. Dębogórskiej do ul. Mostowej/

na terenie Gminy Rumia  
-w obrębie 7 na działkach nr ewidencyjny 57/1, 81/1, 81/2, 239/1, 
239/2, 141/6, 141/4, 138/1, 234/3, 228/3, 168/3, 169/1, 170/1, 173/1, 
185/4, 195/1, 195/2 
-w obrębie 6 na działkach nr ewidencyjny 75/41, 75/43, 75/45 
-  działając na podstawie  art. 24, art. 28  ustawy z dnia 10.04.2003r. o 
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych /Dz.U. Nr. 80 z 2003r. poz. 721 z późn. zm./ oraz art. 
49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania 
administracyjnego /tekst jedn. Dz. U. nr 98 z 2000r. poz. 1071 z późn. 
zm./, zawiadamia   że:

4. na wniosek z dnia 05.01.2009r. Gminy Miasta Rumi, zostało 
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia 
projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę:

DROGI GMINNEJ – ULICY LIPOWEJ

polegającej na budowie nawierzchni, kanalizacji deszczowej, 
wodociągu oraz przebudowie linii napowietrznej 0,4 kV i linii 
kablowej 0,4 kV, na odcinku od ul. I Dywizji Wojska Polskiego do 
Placu Kaszubskiego, na działkach nr 1/16, 1/18, 1/20, 1/22, 12/2, 
22/1, 37/1, 38/3, 39/14, 43/7, 44/1, 43/5, 46/4, 48/9, 48/11, 48/13, 49/1, 
50/1, 63/1, 68, 70, 102/1, 109/2, 114/9, 114/11 w obrębie 7 w Rumi.

5.  na  wniosek  z  dnia  06.01.2009r. Gminy Miasta Rumi,  zostało  
wszczęte postępowanie  administracyjne w sprawie zatwierdzenia 
projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę:

DROGI GMINNEJ – ULICY MOSTOWEJ

polegającej na budowie nawierzchni, kanalizacji deszczowej, 
mostu na Zagórskiej Strudze oraz przebudowie sieci gazowej, 
elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej - na działkach nr 29/12, 
29/16, 29/18, 30/1, 36/4, 38/2, 53/7, 54/1,  57/1,  81/2,  109/2,  131/7   
w  obrębie 7  oraz  na  działkach  nr 35/23, 35/24, 35/36, 36/1, 36/2, 
36/4, 75/2, 75/10 w obrębie 6 w Rumi.

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

OGŁOSZENIE

REKLAMA
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Strażacy gasili pożar po-
nad 5 godzin. Gdy udało 
im się ugasić jedną stronę 
domu, wiatr „przegnał” 
ogień na drugą. Cała akcja 
była o tyle utrudniona, że 
dom znajduje się pod la-
sem, gdzie prowadzą tylko 
- zasypane wtedy śniegiem 
- drogi gruntowe. Do tego 
wiejący bardzo silny wiatr 
wyrzucał w powietrze pło-

nące kawałki dachu, które 
spadały na ziemię nawet 
kilkadziesiąt metrów dalej. 
Niska temperatura spowo-
dowała, że zamarzła woda 
w hydrantach i straż pożar-
na musiała jeździć po wodę 
do Wejherowa. Wstępne 
straty spowodowane przez 
ogień oszacowano na po-
nad 150 tys. zł.

(TM) 

Pożar w Gowinie
Trwa wyjaśnianie przyczyn pożaru domu w Gowinie. 
Mieszkająca tam rodzina  straciła dach nad głową.

- Przejęliśmy linie, z któ-
rych Veolia zrezygnowała. 
Wysłaliśmy stosowne doku-
menty do Urzędu Marszał-
kowskiego, ale autobusy 
już jeżdżą, żeby zapewnić 
pasażerom ciągłość  komu-
nikacji - mówi „Expresso-

wi” Adam Galas, dyrektor 
wejherowskiego PKS-u. 
Dwie zmiany, które mogą 
już zobaczyć pasażerowie, 
to ujednolicone ceny bile-
tów (wcześniej na tej samej 
trasie mogliśmy płacić róż-
ne kwoty, zależnie od tego, 

z którym przewoźnikiem 
jechaliśmy). Druga zmiana 
to promocyjne, niższe ceny 
biletów miesięcznych. 
Nowe linie, które od teraz 
obsługuje PKS Wejherowo 
to m.in. kursy z 
Wejherowa do Gdyni 

(przez Szemud i Kielno), z 
Lini do Gdyni (przez Łeb-
no i Szemud) oraz z Gdyni 
do Helu (przez Redę oraz 
Rumię), a także dalsze 
trasy m.in. linia Gdynia - 
Kartuzy (przez Miszewo i 
Przodkowo).              (TM)

Wejherowski PKS przejmuje
Część linii obsługiwanych dotychczas przez fi rmę Veolia Transport (dawny PKS Gdynia) 
przejął wejherowski PKS. Dla pasażerów póki co nic się nie zmienia poza tym, że wreszcie 
ceny biletów za podróż są ujednolicone.

Centrum Poczty Oddział Rejonowy w Gdyni informuje, że 
od 29 grudnia 2008 roku, w naszym mieście funkcjonuje 
nowa Filia Urzędu Pocztowego Rumia 4 w Rumi, przy ul. 
Dębogórskiej 9A. Filia będzie czynna od poniedziałku do 
piątku w godz. 11 - 17, natomiast w soboty i niedziele - 
nieczynna.

Rumianin - razem ze swoim kuzynem - zwabił do miesz-
kania 32-letniego mężczyznę. Tam go pobili i potłukli 
młotkiem. Gdy ofi ara była już bezbronna ukradli komór-
kę, 30 zł i... papierosy. Pokrzywdzony opisał wszystko na 
policji. Następnego dnia Arkadiusz O. był już w areszcie, 
a kilka dni później jego starszy kuzyn, Jarosław O. Spraw-
com grozi 12 lat więzienia.                                          (ds)

Czytaniu tekstów biblij-
nych w języku kaszub-
skim przez utalentowaną 
aktorkę Danutę Stenkę, 
towarzyszyć będzie zmie-
niona oprawa muzyczna, 
która tym razem przybli-
ży nam znane fragmenty 
muzyki fi lmowej. Tadeusz 
Korthals i Cyprian Wie-
czorkowski zainspirowani 
słowem biblijnym, skom-
ponowali nowe kompo-
zycje muzyczne. Festiwal 
Verba Sacra jest częścią 
ogólnopolskiego projektu 
autystyczno -naukowo - 
religijnego, który powstał 
dla uczczenia Wielkiego 
Jubileuszu Roku Dwuty-
sięcznego. Autorem pro-
jektu jest znany reżyser 
Przemysław Basiński z 
Poznania. Myślą przewod-
nią pomysłu jest ukazanie 
piękna treści zawartych w 
literaturze klasycznej i w 
Biblii oraz piękna zabytko-
wej architektury sakralnej. 
W Wejherowskiej Kolegia-
cie 19 stycznia br. Zostaną 

VI edycja Festiwalu Słowa
VERBA SACRA

Przed nami niezwykłe wydarzenie kulturalne, VI edycja Festiwalu Słowa „Ver-
ba Sacra”. W tym roku odbędzie się w poniedziałek 19 stycznia o godzinie 
17-tej w Kolegiacie Wejherowskiej. 

przedstawione słowa Bi-
blii Kaszubskiej – Ewan-
gelia wg św. Mateusza w 

przekładzie o. Adama Ry-
szarda Sikory. Serdecznie 
zapraszamy na to wyjąt-

kowe i wielkie wydarzenie 
kulturalne do grodu Jakuba 
Wejhera.                    (FS)   

3 miesiące w areszcie
33-letni Arkadiusz O. najbliższe 3 miesiące spędzi 
w areszcie - taką decyzję podjął wejherowski sąd.

Nowa fi lia poczty w Rumi

REKLAMA
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Wniosek o dofi nansowanie 
unijne złożyło Starostwo 
Powiatowe w Wejherowie. 
- Wysoka ocena złożonego 
wniosku świadczy o profe-
sjonalnym przygotowaniu 
projektu. Ponadto jego re-
alizacja będzie miała stra-
tegiczne znaczenie dla roz-
woju Pomorza – informuje 
Jan Kozłowski, Marszałek 
Województwa Pomorskie-
go w przekazanej Staroście 
Wejherowskiemu Józefowi 
Reszke informacji o do-
fi nansowaniu. Jak podaje 
Grupa Strategiczna, która 
rekomenduje projekt, nie 
można zwlekać z jego wy-
konaniem ponieważ w tym 
miejscu utrzymuje się duże 
natężenie ruchu oraz wystę-
puje stosunkowo duża wy-
padkowość. Inwestycja ma 
także znaczenie ponadlo-
kalne, ponieważ poza tym, 

Pieniądze na Zamostną
Dofi nansowanie w wysokości prawie 3,7 mln zł dostał projekt przebudowy 
ul. Zamostnej w Bolszewie, stanowiącej dojazd do krajowej „szóstki” w tej 
miejscowości. Wcześniej władzom powiatu udało się pozyskać na tę samą 
inwestycję 2,35 mln z rządowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych 
(tzw. „schetynówek”). Partner projektu- Gmina Wejherowo na pewno 
dołoży kolejny milion złotych. Ul. Zamostna to jedna z najważniejszych 
dróg powiatowych.

że stanowi dojazd do drogi 
krajowej nr 6 i łączy ją z 
drogą wojewódzką, stano-
wi też dojazd do Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej oraz 
ma istotne znaczenie dla 
obsługi ruchu turystyczne-
go. 
Jak poinformował nas 
Starosta Józef Reszke - w 
sumie zostanie wyremon-

towany odcinek ul. Za-
mostnej w Bolszewie od 
zjazdu do drogi krajowej nr 
6 do granicy lasu (jadąc na 
północ powiatu- w kierun-
ku Gniewina). Całość in-
westycji realizowanej przy 
współudziale fi nansowym 
Gminy Wejherowo to po-
nad 11,7 mln zł.

(ŁB)

Członkowie oddziału 
Zrzeszenia Kaszubsko-
Pomorskiego w Wej-
herowie spotkali się w 
budynku Gimnazjum 
Nr 1 na inauguracji 
nowego roku kalenda-
rzowego.

Uroczystość poprzedziła 
msza św. w języku kaszub-
skim, w Konwikcie św. Le-
ona Wielkiego. Wszystkich 
obecnych gości powitała 
Małgorzata Zalewska, dy-
rektor szkoły. Po wpro-
wadzeniu sztandaru przez 

poczet, odśpiewano hymn 
kaszubski. Następnie głos 
zabrał prezes zrzeszenia 
Tadeusz Trocki. 
- Poprzez takie spotkania, 
członkowie uczestniczą 
wszechstronnym rozwoju 
społecznym, gospodarczym 

i kulturalnym naszego mia-
sta – mówi prezes Tadeusz 
Trocki. - Chronią tradycję 
i rozwijają kulturę kaszub-
sko-pomorską, jednocze-
śnie budują społeczność 
nowoczesną, zwróconą ku 
przyszłości. Z bogatym 

repertuarem pieśni ka-
szubskich, wystąpił zespół 
folklorystyczny Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego 
Choranko z Strzebielina 
Morskiego. Miłym akcen-
tem spotkania było wrę-
czenie legitymacji nowym 

członkom oddziału. 
Na zakończenie wysłucha-
no kolęd i pastorałek, w 
wykonaniu chóru gimna-
zjalnego Cantare w Wejhe-
rowie, pod dyrekcją Barba-
ry Tańskiej.

(DD)

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie w nowym roku

Spotkanie zostało zorgani-
zowane przez Rade Gdań-
skich Ruchów Katolickich 
oraz Sejmik Województwa 
Pomorskiego. W spotkaniu 
wzięło udział około 250 
przedstawicieli różnych ru-
chów i stowarzyszeń katolic-
kich. Szczególnymi gośćmi 
tej prestiżowej uroczystości 
byli: Ks. Abp Sławoj Leszek 
Głódź Metropolita Gdań-
ski, Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP, Ewa 
Kamińska Wiceprezydent 
Gdańska, Jan Klawiter radny 
reprezentujący Przewodni-
czącego Sejmiku Wojewódz-
twa Pomorskiego i Bernard 
Mathea Dyrektor Wydziału 
Spraw Obywatelskich repre-
zentujący Wojewodę Pomor-
skiego. W śród osób uhono-
rowanych odznaczeniem Pro 
Ecclesia et Populo znalazła 
się wejherowianka Jolan-
ta Noske. – To prestiżowe 
odznaczenie, powiedział w 
laudacji Antoni Szymański 
jest wyrazem uznania Rady 
Koordynacyjnej Gdańskich 
Stowarzyszeń Katolickich 
za wieloletnią aktywność 
Jolanty Noske w tym szcze-
gólnie w Akcji Katolickiej 

PRESTIŻOWE 
ODZNACZENIA 
W Gdańskim Dworze Artusa miało miejsce spotkanie opłatkowe połączone 
z wręczeniem odznaczeń Pro Ecclesia et Populo (Dla Kościoła i Narodu) 
oraz koncert kolęd w wykonaniu Chóru im. Księdza prof. Józefa Orszulika 
działającego przy parafi i pw. Chrystusa Zbawiciela w Gdańsku Osowej. 

w parafi i pw. Św. Anny w 
Wejherowie, organizowanie 
ferii dla dzieci i młodzieży 
szkolnej, Katolickich Festy-
nów Rodzinnych, Konkur-
sów Biblijnych im. Kard. 
Augusta Hlonda oraz Drogi 
Krzyżowej na Kalwarii Wej-
herowskiej. – Przyjęłam to 
odznaczenie z rąk Metropo-
lity Gdańskiego jako wyraz 
uznania dla wszystkich osób 
świeckich zaangażowanych 
w posługę ewangelizacyj-
ną przy naszym wejherow-
skim Pasyjno Maryjnym 
Sanktuarium, powiedziała 
wzruszona wejherowianka. 
W tym roku prestiżowe od-
znaczenia zostały wręczone 

także Halinie Winiarskiej 
i Jerzemu Kiszkisowi za 
niezłomną popularyzację 
kultury chrześcijańskiej, 
Wiesławie Kmiecik za bez-
interesowne zaangażowanie 
w dzieło apostolstwa świec-
kich, Annie Brzezinskiej za 
wieloletnią pracę z młodzie-
żą dotkniętą narkomanią, 
Bożenie Bąk za działalność 
organizacyjno-formacyjną w 
krzewieniu sakralnej kultury 
muzycznej oraz Katolickie-
mu Stowarzyszeniu Śpiewa-
czemu i Muzycznemu im. 
Księdza prof. Józefa Orszu-
lika za krzewienie polskiej 
kultury muzycznej.     

Franciszek Sychowski

Jolanta Noske otrzymuje odznaczenie z rąk Metropolity Gdańskiego.

Następnie obyło się spo-
tkanie opłatkowe, na które 
wójt Gminy Linia Łukasz 
Jabłoński i przewodniczą-
cy rady Stanisław Bigus 
zaprosili m.in. dyrektorów 
szkół, komendantów jedno-
stek OSP z terenów Gminy 
Linia, księży proboszczów, 
prezesów organizacji poza-
rządowych, kombatantów, 
członków ZKP oddział w 
Lini, sportowców i działa-
czy sportowych i kierownic-
two Ośrodka Poligonowego 
w Strzepczu. Ks. Wojciech 
Senger pobłogosławił biały 
opłatek i wszyscy złożyli 
sobie najlepsze życzenia. 

Reprezentant wojska pol-
skiego kapitan Rózga, wrę-
czył państwu Reginie i Je-
rzemu Sikora z Miłoszewo, 
przyznany przez Ministra 
Obrony Narodowej „Zło-
ty Medal za Zasługi Dla 
Obronności Kraju”. Aż 5 
synów państwa Sikora od-
było służbę wojskową, w 
jednostkach wojskowych na 
terenie całego kraju. Wzru-
szeni rodzice nie kryli łez i 
jak mówią są bardzo dumni 
ze swoich dzieci. Wójt Łu-
kasz Jabłoński i z-ca wójta 
Bogusława Engelbrecht 
wręczyli pamiątkową paterę 
z podziękowaniami lekarzo-

wi stomatologii Maciejowi 
Goczewskiemu z Pruszcza 
Gdańskiego, który 2008 ro-
kiem objął nieodpłatnie sta-
łą opieką stomatologiczną, 
dzieci i młodzież ze wszyst-
kich szkół z terenu Gminy 
Linia. Młodzi pacjenci mają 
możliwość leczenia, na 
najwyższym europejskim 
poziomie. Doktór Maciej 
Goczewski jest prezesem 
Polskiego Stowarzyszenia 
Stomatologii Mikroskopo-
wej oraz prowadzi prywat-
ną klinikę protetyki stoma-
tologicznej ograniczonej do 
endodacji i implantologii.

(JT)

Sesja Opłatkowa w Lini
W nowej Sali Gminnego Domu Kultury odbyła się sesja budżetowa, na któ-
rej radni podjęli uchwałę w sprawie ustalenia budżetu na 2009 rok. Był czas 
na podziękowanie sołtysom i radnym za osobisty wkład na rzecz rozwoju 
poszczególnych sołectw w gminie Linia w 2008 roku. 

Wspaniałą scenę i scenerię 
przygotowali pracownicy i 
uczniowie Zespołu Szkół w 
Strzepczu. Oprawę muzycz-
ną dla występujących za-
pewnił Krzysztof Chyła na-
uczyciel muzyki w szkołach 
w Miłoszewie i Strzepczu. 
Barwne postaci zarówno 
wśród kolędników i gwiż-
dży oraz występujących w 
jasełkach zachwyciły liczną 
publiczność. Różne inter-
pretacje jasełkowe pozwo-
liły na refl eksję związaną 

z przyjściem długo oczeki-
wanego Mesjasza na świat.
Do etapu powiatowego jury 
wytypowało zespół SP w 
Niepoczołowicach i zespół 
gimnazjum w Strzepczu. 
Ponadto wyróżniono 20 
osób indywidualnie – ze 
wszystkich zespołów bio-
rących udział w przeglądzie 
( aktorzy otrzymali piękne 
świece wigilijne ufundo-
wane przez GDK). Grupa 
jasełkowa z gimnazjum 
w Strzepczu przedstawiła 

XIII Gminny Przegląd
Jury w składzie: Wanda Lew – Kiedrowska, Krystyna Potrykus, Katarzyna 
Hancke oceniło występy 2 zespołów gwiżdży w kat. szkół podstawowych, 
2 zespołów gwiżdzy w kat. gimnazjów i 5 zespołów jasełkowych.

wzruszającą opowieść wi-
gilijną. Na tyle wzruszają-
cą, ze osobom dorosłym – 
opiekunom i nauczycielom 
w niektórych momentach 
popłynęły łzy.
SP w Niepoczołowicach 
zajęła I miejsce w  Powia-
towym  Przeglądzie Zespo-
łów Kolędniczych i Jaseł-
kowych w kategorii Szkół 
Podstawowych. Opiekunem 
zespołu była pani Anna 
Leyk. Równie duży sukces 
odniosła grupa gwiżdzy ze 
Zespołu Szkół w Strzepczu 
w kat. klas gimnazjalnych i 
osób dorosłych. Opiekuna-
mi młodzieży była pani Te-
resa Skrzypkowska. Dzieci 
i młodzież z  szkół w Nie-
poczołowicach i Strzepczu 
będą reprezentować gminę 
i cały powiat wejherowski 
podczas Wojewódzkich 
Przeglądu w Sierakowicach. 
                                     (JT)
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Uzbierano sporo bo 23.877 
zł i 43 gr oraz 3 dolary. Po-
magał kto mógł. - Wiemy, 
że ta akcja pomoże urato-
wać wiele chorych dzieci 
– mówi Mateusz Kreft, 
kwestujący z kolega-
mi na wejherowskim 
deptaku. Główny 
sztab orkiestrowy, jak 
i miejsce imprez arty-
stycznych, znajdował się 
w Wejherowskim Centrum 
Kultury. Na scenie wystąpi-
li m.in. zespół taneczny Bą-
belki, klub taneczny Świat 
Tańca, formacja taneczna 
studia tańca Rytm-Dance 
pod kierunkiem Ewy Ro-
stankowskiej i zespół mu-
zyczny Młodzieżowej Rady 
Miasta Wejherowa. Uczest-
nicy koła gry na gitarze, for-
tepianu i keyboardu zapre-
zentowali swoje muzyczne 
umiejętności. Nie zabrakło 
też przedstawienia grupy 
Żaki z naszej paki z Szkoły 
Społecznej w Wejherowie. 
Andrzej Marczyński recy-
tował poezję a Wiktoria Da-
widowska śpiewając grała 

Świątecznej Pomocy

W tym roku w Redzie udało 
się zebrać ponad 14 tysięcy 
zł. - Taki rekord nie byłby 
możliwy bez wielkiego za-
angażowania wszystkich 
osób kwestujących - mówi 
Iwona Nowicka, - organi-
zujących imprezę, wystę-
pujących w niej oraz tych, 
którzy ofi arowali na rzecz 
dzieci pieniądze i dary. 
Ogromną popularnością 
cieszyła się loteria fantowa, 
w której główną nagrodą 
był rower i kawiarenka z 
pysznymi ciastami domo-
wego wyrobu. Sporo emocji 
wzbudziły również licytacje 
gadżetów orkiestrowych 
oraz darów przekazanych 
przez osoby prywatne. A 
zlicytowane zostały m.in. 
torty oraz zegarek, będący 
pamiątką rodzinną. Nieza-
wodnymi punktami pro-
gramu okazały się występy 
uczniów. Tradycyjnie już, 
sympatycy  grupy Redzanie 
mogli bawić się wspólnie z 
artystami, którzy od wielu 
lat, podczas każdego Fina-
łu WOŚP z wielką radością 

Wielkiej Orkiestry 

Orkiestra w Wejherowie
W Wejherowie rzesza młodych wolontariuszy kwestowała dla XVII Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku zebrane fundusze wspomogą 
wczesne wykrywanie nowotworów u dzieci. 

na gitarze. Duże zaintere-
sowanie wzbudził pokaz 
ratownictwa medycznego 
PCK a także rapowanie 
Pawła Ciborskiego. Kon-
cert zespołów rockowych 
zgromadził fanów Rock 
Music Association i Blind 
Trail. Jednak największe 
emocje towarzyszyły licy-
tacjom, podczas których 
można było zdobyć odnowę 

lakieru metodą polerowania 
i woskowania nadwozia sa-
mochodu osobowego, obiad 
w restauracji koło Kroko-
wej, przejazd limuzyną, 
sesję zdjęciową dla nowo-
żeńców. Przed gmachem 
WCK czekała prezentacja 
motocykli, która zakończy-
ła się wraz z zapaleniem 
ogólnopolskiego światełka 
do nieba.                     (DD)

Zbiórka w Redzie
W Redzie rekordzista uzbierał do puszki ponad 960 zł. - Mimo dokuczliwe-
go zimna nasi wolontariusze z wielkim zaangażowaniem kwestowali na 
ulicach miasta - mówi Iwona Nowicka z redzkiego sztabu orkiestry.

grają i śpiewają na rzecz 
dzieci.
Na scenie można 
było oglądać 
jasełka, tań-
ce i naw-
et koncert 
na cym-
ba łkach. 
Nie mogło 
zabraknąć 

również ratowników i stra-
żaków z redzkiej jednostki, 
którzy nie tylko prezento-
wali swój sprzęt bojowy, 

ale pokazywali 
również, w 

jaki sposób 
udz ie lać 
pierwszej 
pomocy.
(IN/TM)
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- Jestem bardzo zadowolona 
z takiego rezultatu – mówi 
Jolanta Król, szefowa rum-
skiego sztabu WOŚP. - O 
ponad 11. tysięcy złotych 
pobiliśmy ubiegłorocz-
ny rekord. Byłam pewna, 
że mieszkańcy Rumi nie 
zawiodą. Chciałabym, za 
pośrednictwem Expressu 
podziękować wszystkim za 
ogromną hojność. 
Główny sztab rumskiej 
WOŚP mieścił się podob-
nie jak w ubiegłych kilku 
latach w MOSiR Wielko-
orkiestrowe granie rozpo-
częło się w Rumi o godzi-
nie 14. odegraniem hymnu 
orkiestry. Pierwszą godzi-

nę uatrakcyjniły występy 
rumskich przedszkolaków 
z Janowiaczka, Słonecznej 
Jedynki, Bajki, Iskierki i 
Przedszkola pod Topolą. 
Dziecieki śpiewały kolę-
dy, wystawiały jasełka, a 
nawet przygotowały pokaz 
tańców irlandzkich. 
O godz. 15.10  rozpoczę-
ły się licytacje. Podczas 
pierwszego bloku zlicyto-
wano przedmioty za 1310 
zł, a na początek – wielki 
rarytas dla kibiców siat-
kówki – piłkę siatkową z 
autografami zawodniczek 
EC Wybrzeże TPS Rumia. 
W imieniu darczyńców li-
cytował Marian Wrycza – 

lider zespołu Music Band, 
który również wystąpił w 
jednej z artystycznych od-
słon imprezy. Najwyższą 
cenę osiągnął obraz olejny 
„Bażanty” przekazany na 
aukcje przez rumskiego 
artystę Huberta Szymo-
sza, który wylicytowano 
za 400zł. Poza MOSiRem 
WOŚP pomocy grała w 
Rumi również w Domu 
Kultury SM Janowo, i hi-
permarkecie PORT RU-
MIA. Wielkie granie w 
Rumi zakończyło się o go-
dzinie 20.45 „Światełkiem 
do Nieba”

(ANGO)

Absolutny rekord w Rumi
31.560 zł zebrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Rumi, z czego ponad 23 tys. złotych wrzucili mieszkańcy miasta do puszek 45 
wolontariuszy. Pozostałe 8 tysięcy zebrano w wyniku licytacji, loterii oraz ze sprzedaży orkiestrowych pamiątek i gadżetów. 
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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

Kolejny w ostatnich latach kon-
fl ikt między Rosją a Ukrainą o 
cenę gazu, z wyraźnym jednak 
podtekstem politycznym, po-
nownie zwrócił uwagę europej-
skich polityków  na problem 
bezpieczeństwa energetycznego 
w naszym regionie. Dotyczy on 
głównie tych państw, które w zbyt 
dużym stopniu uzależniły się od 
rosyjskich dostaw gazu i ropy. 
Ci, którzy od dawna twierdzili, że 
Rosjanie traktują surowce ener-
getyczne jako narzędzie realiza-
cji swoich imperialnych celów, 
dostali teraz mocny argument do 
reki. Mam nadzieje, że UE wycią-
gnie z tego właściwe wnioski, tym 
bardziej, że język gróźb i szantażu 
jakim posługuje się Moskwa jest 
w Brukseli i w stolicach europej-
skich nieakceptowany.
A czego powinien obecny kry-
zys nauczyć Polaków? Przede 
wszystkim tego, że w naszym 
żywotnym interesie jest jak naj-
szybsza dywersyfi kacja dostaw 
gazu. Optymalne byłoby takie po-
krycie naszych potrzeb, by jedna 
trzecia naszego zapotrzebowania 
pochodziła z Rosji, jedna trzecia 
z innych źródeł (gaz norweski i 
arabski, przywożony gazowcami 

do mającego powstać w Świnouj-
ściu terminalu gazowego), a i jed-
na trzecia z wcale nie tak  małych  
źródeł krajowych. Niby to wiemy, 
kolejne rządy deklarowały, że to 
dla nich sprawa priorytetowa, ale 
niewiele w tym kierunku robiły. 
Problem, bowiem w tym, że nie 
ma rozwiązania idealnego. Każdy 
ze znanych mi wariantów dywer-
syfi kacji  ma swoje plusy i mi-
nusy. W nieskończoność jednak 
wahać się nie można. Może je-
stem niepoprawnym idealistą, ale 
wierzę w to, że akurat w tej spra-
wie, dałoby się dokonać wyboru 
ponad podziałami politycznymi. 
Rozumiem, że każdy z kolejnych 
ministrów odpowiedzialny za 
decyzję w tej sprawie, chce się 
ubezpieczyć na przyszłość, by nie 
trafi ć pod Trybunał Stanu. Wybór 
wariantu to bowiem decyzja bar-
dzo ryzykowana, tym bardziej, że 
nikt nie wie jak ułoży się sytuacja 
polityczna i gospodarcza  na świe-
cie i w naszym regionie,  w tym 
szczególnie w Rosji, na Ukrainie  
i w Polsce za jakieś 10 lat, a w tyle 
mniej więcej czasu potrzebujemy 
by zrealizować program dywersy-
fi kacji.
Na koniec o wewnątrzkrajowych  

reperkusjach kryzysu gazowego. 
To, że opozycja zażądała natych-
miastowej informacji na temat 
działań podjętych przez rząd w 
związku z kryzysem wcale mnie 
nie dziwi, bo to rola opozycji. 
Platforma Obywatelska gdyby 
była na miejscu PiS i SLD też 
by to zrobiła. Co innego mnie 
martwi. Z wiadomych względów 
sytuacja Polski w związku z tym 
kryzysem  była i wciąż jest bardzo 
delikatna. Tym bardziej dziwią 
ostre, „zimnowojenne” wypowie-
dzi pana Prezydenta. To typowe 
ostatnio dla niego wychodzenie 
przed szereg, buńczuczne macha-
nie szabelką i dolewanie oliwy 
do ognia jest coraz bardziej iry-
tujące.  Moje serce jest także po 
stronie szantażowanej przez Rosję 
Ukrainy, ale czy prezydent RP nie 
powinien przede wszystkim dbać 
o interes Polski? Całe szczęście, 
że rząd zachował w tej sprawie 
umiar i rozsądek.              
                                                      

Jerzy Budnik
Poseł na Sejm RP

Archiwalne felietony posła 
można przeczytać na stronie 

www.budnik.pl 

KRYZYS  GAZOWY
Przez kilka dni wyglądało to groźnie. Putin, zwala-
jąc całą winę na  Ukrainę, kazał Gazpromowi za-
kręcić kurek w gazociągu tranzytowym, którym  
rosyjski gaz rozprowadzany jest na południe i na 
zachód Europy, m.in. do Polski. Gdy siadam do pi-
sania tego felietonu (sobota 10 stycznia) sytuacja 
wciąż jest niepewna. Co prawda dzięki mediacjom 
UE  Rosjanie doszli do wstępnego porozumienia z 
Ukraińcami, ale kurka jeszcze nie odkręcili. 

Towar kupiony na wyprzedaży 
podlega identycznym zasadom 
reklamacji jak towar kupiony w 
każdym innym czasie. To samo 
dotyczy towaru przecenionego, 
z tą tylko różnicą, że towar prze-
ceniony z powodu wadliwości 
(usterki) nie podlega reklamacji, 
ale tylko w zakresie dotyczącym 
tej ujawnionej przez sprzedawcę 
wady, która była przyczyną prze-
cenienia towaru. Wszelkie inne 
wady towaru podlegają reklama-
cji na normalnych zasadach.
Sprzedawca odpowiada wobec 
kupującego, jeżeli towar kon-
sumpcyjny w chwili jego wyda-
nia jest niezgodny z umową (czy-
li jest wadliwy lub uszkodzony); 
w przypadku stwierdzenia nie-
zgodności przed upływem sze-
ściu miesięcy od wydania towaru 
domniemywa się, że istniała ona 
w chwili wydania. Jeżeli towar 
jest wadliwy, kupujący może żą-
dać doprowadzenia go do stanu 

Wyprzedaże i przeceny
W sklepach trwa w pełni 
okres wyprzedaży i prze-
cen towarów. W tym okresie 
niektórzy handlowcy pró-
bują stosować nieuczciwe 
i sprzeczne z prawem prak-
tyki. Bardzo często można 
zobaczyć informacje o tym, 
że towar kupiony na wy-
przedaży lub przeceniony 
nie podlega reklamacji, czy 
klasyczna już wywieszka: 
„Po odejściu od kasy re-
klamacje nie będą uwzględ-
niane”. Takie informacje są 
sprzeczna z przepisami i nie 
mają żadnego skutku praw-
nego. 

zgodnego z umową przez nie-
odpłatną naprawę albo wymianę 
na nowy, chyba że naprawa albo 
wymiana są niemożliwe lub wy-
magają nadmiernych kosztów. 
Sprzedawca nie ma obowiązku 
przyjęcia towaru i zwrotu pienię-
dzy. 
W razie ujawnienia wady kupu-
jący ma obowiązek powiadomić 
o niej sprzedawcę (zgłosić rekla-
mację) w terminie 2 miesięcy od 
ujawnienia wady. W przeciwnym 
wypadku traci prawo do wymiany 
lub naprawy towaru. Do skutecz-
nej reklamacji trzeba zatrzymać 
dowód zakupu towaru (rachu-
nek, paragon). Dowodem zakupu 
może też być wyciąg z rachunku 
karty płatniczej (kredytowej).
Za wady towaru wobec kupują-
cego odpowiada zawsze sprze-
dawca. Sprzedawca nie może 
przenosić odpowiedzialności na 
producenta lub hurtownika. Musi 
zaspokoić roszczenia kupującego 
a ewentualnie potem dochodzić 
odszkodowania od producenta 
lub hurtownika.

Radosław Skwarło
Radca prawny
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Tego dnia, wszystkie  ma-
luchy wyglądały inaczej 
niż zwykle, zamiast zwy-
kłych przedszkolaków na 
balu pojawiły się różne po-
stacie z bajek: wróżki, kró-
lewny, księżniczki, motyle, 
rycerze, policjanci, india-
nie, kowboje, Zorro, Robin 
Hood, Czerwony Kapturek 
i wiele innych. Do dzieci 
dołączyły również panie 
wychowawczynie, prze-
brane w oryginalne stro-
je. Zabawa rozpoczęła się 
powitaniem wszystkich 
uczestników, przez dy-
rektorkę Grażynę Szram-
kowską.. Znany DJ Marek 
Adamczyk, zafundował 
dzieciom dużą porcję mu-

zyki, zabaw tanecznych 
i ruchowych.  Była rów-
nież prezentacja strojów 
oraz sesja zdjęciowa dla 
wszystkich uczestników 
balu. W przerwie imprezy 
dzieci zajadały się słodki-
mi smakołykami, przygo-
towanymi przez personel 
przedszkola, na tę okazję. 
Wszystkie przedszkolaki z 
zaangażowaniem tańczyły, 
przy największych przebo-
jach, granych przez pana 
Marka. Pracownicy przed-
szkola dołożyli wszelkich 
starań, aby wystrój przed-
szkola wprowadził dzieci 
w radosny nastrój oraz za-
chęcił maluchy do wesołej 
zabawy. Jak zawsze, rodzi-

Znakomici muzycy, cieszą-
cy się uznaniem w kraju i 
zagranicą, zagrali utwory 
sławnych kompozytorów  
m.in. Corellego, Mozarta, 
Albinoniego i Małeckiego. 
To wydarzenie muzyczne, 
utrzymane było w nastroju 
kolęd i pastorałek, wybit-
nych dzieł związanych z 
bożym narodzeniem.  Pu-
bliczność wysłuchała miłą 
dla ucha melodię Concerto 
grosso, Eine kleine, Na-
tchmusik, Adagio i Suitę 
kolęd. - Występ koncertu 

pod dyrekcją Wojciecha 
Rajskiego, wiązało się za-
równo z początkiem nowe-
go roku, jak i propozycją 
pokazania widzom głębo-
kiej nadziei – mówił Jerzy 
Kepka, wójt gminy.
- Tutejszy kościół jest naj-
starszym zabytkiem sa-
kralnym w gminie, a więc 
najlepszym miejscem na 
zapoczątkowanie tradycji 
koncertów i wydarzeń mu-
zycznych w kościołach pa-
rafi alnych na terenie gminy.
        (DD)

- Mój mąż malarstwem ar-
tystycznym zajmował się 
od wielu lat, szczególnie 
upodobał sobie kopiowa-
nie znanych mistrzów oraz 
portretowanie, a po przej-
ściu na emeryturę oddał się 
głównie malarstwu sztalu-
gowemu – wyjaśnia wdo-
wa Ewa Lewińska. -  By-
łam pierwszym odbiorcą i 
krytykiem jego prac, przez 
co zaliczał się do najbar-
dziej doświadczonych ar-
tystów w Redzie. 
Na wystawie widać wiel-

ką fascynację morzem i 
przyrodą. Malarz rozmiło-
wał się w rosyjskim ma-
larstwie krajobrazowym. 
Uwagę przyciągają obrazy 
o różnej tematyce - portre-
ty, krajobrazy, konie, mar-
twe natury i kwiaty. Jego 
prace oddają szczegóły ar-
chitektoniczne, jak i zadu-
mę oraz powściągliwość. 
Okolicznościowa wysta-
wa, poświecona Stefano-
wi Lewińskiemu w drugą 
rocznicę śmierci, była oka-
zją do konwersacji.

- Malarz przez wiele lat 
prowadził warsztat ma-
larski, gdzie w tym czasie 
przyczynił się do odrestau-
rowania wielu obiektów 
sakralnych – dodaje dy-
rektor Borchmann. - Malo-
wał polichromie, odnawiał 
fl atrony i obrazy religijne. 
W pamięci pozostał jako 
mistrz i nauczyciel młode-
go pokolenia, który nade 
wszystko ukochał malar-
stwo.
Wiele jego prac znajduje 
się w prywatnych kolek-

„Ci, którzy umarli, 
nigdy stąd nie odeszli”
W auli Samorządowego Gimnazjum w Bolszewie otwarto pośmiert-
ny wernisaż Stefana Lewińskiego pt. Ci, którzy umarli, nigdy stąd 
nie odeszli… Wystawę zapoczątkował występ zespołu folklorystycz-
nego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Choranko z Strzebieli-
na Morskiego. Następnie, uroczystego powitania dokonała Janina 
Borchmann, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej. Wśród zapro-
szonych gości znaleźli się m.in. Janusz Molak, zastępca burmistrza 
Redy, Jerzy Kepka, wójt gminy Wejherowo oraz rzesza artystów i 
twórców ludowych z regionu, a także żona, dzieci i wnuki.

cjach w Holandii, Niem-
czech i Kanadzie. Zdolno-
ści malarskie po dziadku 
odziedziczyła 11-letnia 

wnuczka Zuzanna. Obie 
wystawy można oglądać 
do 10 lutego br. w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w 

Bolszewie, przy ul. Leśnej, 
od poniedziałku do piątku 
w godz. od 10 do 18.

(DD)
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Koncertowo 
w Bolszewie
Koncert noworoczny Polskiej Filharmonii Kame-
ralnej z Sopotu, zainaugurował obchody 75-lecia 
Gminy Wejherowo. Mieszkańcy gminy i ziemi wej-
herowskiej, licznie przybyli na koncert. Odbył się 
on w kościele parafi alnym Wniebowzięcia N.M.P. 
w Bolszewie. 

Fo
t. 

D
ar

ia
 D

un
aj

sk
a

TRADYCJĄ SA-
MORZĄDOWEGO 
PRZEDSZKOLA NR 
2 W WEJHEROWIE 
JEST CO ROKU 
ORGANIZOWA-
NY W OKRESIE 
KARNAWAŁU BAL 
PRZEBIERAŃCÓW. 
OSTATNIO ZACHĘ-
CIŁ ON DO ZABA-
WY OKOŁO 150 
DZIECI.

Tradycyjny bal przebierańców

ce byli przekonani, że ten 
dzień na długo pozostanie 
w pamięci ich dzieci, które 

z wielkim entuzjazmem i 
radością brały udział w za-
bawie.                        (DD)
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- W przeglądzie wzięły 
udział grupy przebierań-
ców tradycyjnych, auten-
tyczne zespoły kolędnicze, 
które prezentują obrzędy 
przygotowane do prezento-
wania w domach, chodząc 
od chaty do chaty z ży-
czeniami – mówi Tomasz 
Fopke, naczelnik Wydziału 
Kultury i Spraw Społecz-
nych. 
Uczestnicy przeglądu wy-
stąpili w dwóch kategoriach 
wiekowych. W starszej ka-
tegorii zwyciężył zespół 12 
kolędników z Gimnazjum 
w Strzepczu „Gwiozdka ze 
Strzepcza”, na podstawie 
własnego opracowania. 
Miejsce drugie zajął zespół 
„Gwiżdże” z parafi i M.B. 
Królowej Polski z Wejhe-
rowa. Grupa korzystała z 
Betowscze Stroszczi. W 

młodszej kategorii triumfo-
wało 12 aktorów  Gwiżdży 
z Niepoczołowic. Laureaci 
oparli się o scenariusz ks. 
Antoniego Peplińskiego i 
zasłyszanych przekazów 
tradycyjnych. Tuż za nimi 
znalazło się koło regio-
nalne przy Samorządowej 
Szkole Podstawowej w 
Orlu, prezentując „Gwiż-
dże z Orla”, na podstawie 
tekstów własnych oraz ko-
lęd polskich i kaszubskich. 
Jury przyznało też wyróż-
nienia. Za kreacje scenicz-
ne otrzymali - Dziad i Baba 
z Orla oraz Beata Klawi-
kowska, która przygoto-
wała zespół za krzewienie 
kultury kaszubskiej w mie-
ście Wejherowie. Laureaci 
przeglądu otrzymali dyplo-
my i nagrody.

(DD)

Powiatowy etap XIX Wojewódzkiego 
Przeglądu Zespołów Kolędniczych

W sali widowiskowej Wejherowskiego Centrum Kultury odbył się powiatowy etap XIX Wojewódzkiego 
Przeglądu Zespołów Kolędniczych. Zasadniczym celem konkursu było kontynuowanie tradycji 
i przebogate obrzędy związane z okresem świąt Bożego Narodzenia, towarzyszące mieszkańcom 
naszej ziemi, inspirujące nas do organizowania przeglądu. Tą właśnie formę, te tradycje organizatorzy 
chcą ocalić od zapomnienia.
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Elżbieta Rogala – Kończak 
– burmistrz Rumi

- System 
workowy dla 
budownic-
twa jedno-
rodzinnego 
wprowadzili-
śmy w listo-
padzie 2003 
roku. Oplata 

za worki jest dużo niższa 
niż opłata za wywóz śmieci 
zmieszanych. Powoduje to 
zmniejszenie z roku na rok 
strumienia śmieci zmiesza-
nych trafi ających na wysypi-
sko do Eko Doliny. Uważam, 
że system się sprawdził i 
trzeba by podjąć edukację by 
jeszcze bardziej zwiększyć 
segregację, szczególnie w 
przypadku segregacji pojem-
nikowej na terenach osiedli i 
przy budynkach wielorodzin-
nych gdzie nierzadko zdarza 
się, że do pojemników prze-
znaczonych dla wyselekcjo-
nowanych odpadów trafi ają 
śmieci zmieszane.

Selekcja odpadów mieszanych w Zakładzie Eko Dolina w Łężycach.
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PARTNERZY

Selekcja bardzo wskazana
Doświadczenia wielu gmin w kraju potwierdzają, że wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów 
zmniejszyło strumień śmieci kierowanych na składowiska nawet o 40 procent. Korzyści wynikające 
z selekcji to przede wszystkim odzysk surowców wtórnych, ochrona zasobów przyrody i wyelimino-
wanie z odpadów substancji niebezpiecznych. 

 -  Czy mógłby pan podsumo-
wać w kilku zdaniach sukcesy 
Komunalnego Związku Gmin 
w ubiegłym roku?
 - Najważniejszym sukcesem  jest 
nagroda ministra środowiska – 
czyli Laur Lidera Polskiej Eko-
logii. Jest ona o tyle cenna, że 
przyznawana jest za rzeczywiste 
działania Związku i to działania 
wieloletnie. A działania te kon-
centrują się przede wszystkim 
na tym by prowadzić wspólną 
politykę ekologiczną w zakresie 
gospodarki komunalnej na te-
renie zrzeszonych 7. gmin – od 
Sopotu po Wejherowo. Trwa też 
procedura przyjęcia do Związku 
Gminy Szemud, która powin-
na zakończyć się najbliższym 
czasie. Poprzednio dołączyło 
Wejherowo, a to z pewnością 
potwierdzenie tego, że wła-
dze gmin doceniają działania 
KZG w dziedzinach gospodarki 
wodno – ściekowej, gospodar-
ki odpadami czy szeroko poję-
tej ekologii i chcą korzystać z 
jego i doświadczeń i rozwiązań. 
Wspólne działania pozwalają 
na uzyskanie dobrych wspól-
nych efektów.
 - Jakie są plany na najbliższą 
przyszłość? 
 - Nie jest naszym założeniem 
rozrastać się w sensie przyro-
stu ilości gmin. Uważamy, że 
to musi mieć swoje uzasadnie-
nie dla tych gmin, które już w 
związku są. Nic nie stoi jednak 
na przeszkodzie, by  współpra-
cować z gminami nawet jeżeli 
nie są one członkami Związku 
i taka współpraca jest i będzie. 
Przykładem są tu gminy Powia-
tu Puckiego, które starają się z 
nami współpracować zarówno 
w zakresie gospodarki wodno – 
ściekowej (m.in. miejscowości 
Połchowo, Rekowo i Widlino 
korzystają z naszej sieci wodo-
ciągowo kanalizacyjnej). Ale są 
także zainteresowani gospodar-
ką odpadami. Warunkiem roz-
poczęcia rozmów o współpracy 
jest dorównanie do standardów 
wypracowanych w poszczegól-

Wspólne działania 
– dobre efekty
Z Tadeuszem Wiśniewskim – przewodniczącym 
Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chy-
lonki” rozmawia Andrzej Gojke.

nych dziedzinach przez pozosta-
łe gminy Związku. Podstawowy 
wpływ mają tu uchwały poszcze-
gólnych samorządów w zakresie 
utrzymania porządki i czystości 
na terenie gmin. 
 - Co jest priorytetem na chwi-
lę obecną?
 - Tych priorytetów jest kilka, 
ale na dzień dzisiejszy, z prowa-
dzonych akcji z pewnością naj-
ważniejsza jest akcja mająca na 
celu przeciwdziałanie spalaniu 
śmieci w piecach domowych. 
Pragnę podkreślić, że chodzi o 
piece domowe, a nie specjalnie 
przystosowane do tych celów 
instalacje. Nie jest to pierwsza 
nasza akcja w tym kierunku, 
jednak ze względu na niemałą 
skalę zjawiska po raz pierwszy 
prowadzimy ją tak szeroko i przy 
pomocy prasy, radia i telewizji. 
Są to przede wszystkim działa-
nia informacyjno – edukacyjne. 
M. in. emisja specjalnie przy-
gotowanych fi lmów animowa-
nych w Telewizji Gdańsk i TV 
Chopin oraz na monitorach 
reklamowych w autobusach ko-
munikacji miejskiej.  Spoty re-
klamowe  i debata publiczna w 
Radiu Gdańsk, a obecnie trwa 
również kampania plakatowa. 
Po feriach przekażemy również 
materiały reklamowe dla szkół 
dzięki, którym mamy nadzieję 
dotrzeć poprzez dzieci do świa-
domości rodziców.
 - Dziękuję za rozmowę

Cyjanowodór z komina
Spalanie odpadów w gospodarstwach domowych staje się coraz poważniejszym problemem nie tylko 
dla środowiska naturalnego, ale także dla nas samych. Toksyczne substancje z dymów kominowych 
powodują u ludzi i zwierząt wiele groźnych chorób, mogących prowadzić nawet do śmierci. 
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O negatywnych skutkach 
spalania odpadów w przydo-
mowych piecach i kotłow-
niach pisaliśmy w jednym 
z poprzednich numerów 
Expressu. Jest to działa-
nie na szkodę środowiska, 
ponieważ poprzez spala-
nie plastikowych odpadów 
zwiększa się zanieczysz-

czenie powietrza substan-
cjami szkodliwymi, pyłami. 
Emisja dwutlenków węgla, 
siarki czy azotu przyczynia 
się do powiększenia dziury 
ozonowej, powstania efektu 
cieplarnianego, czy zwięk-
szenia ilości kwaśnych desz-
czy, które niszczą uprawy i 
glebę na dużych obszarach 

użytkowanych rolniczo oraz 
zanieczyszczają wodę. 

Toksycznie w powietrzu
Emisja niska to ta, spowodo-
wana przez małe kotłownie 
i piece domowe. Ponieważ 
zanieczyszczone dymy nie 
rozchodzą się na większe 
odległości i nie mogą być 
rozpraszane przez wiatr, 
następuje lokalny wzrost 
stężenia zanieczyszczeń. Sy-
tuacja najgorzej oczywiście 
wygląda w okresie jesienno 
- zimowym, podczas sezonu 
grzewczego. Duża wówczas 
wilgotność powietrza oraz 
niskie temperatury powodu-
ją kulminację zanieczysz-
czeń na obszarach gdzie są 
emitowane.
W wyniku palenia tworzyw 

sztucznych, do atmosfe-
ry uwalniane są m. in. tle-
nek i dwutlenek węgla. Ten 
pierwszy jest bardzo nie-
bezpieczny nawet w niskich 
stężeniach. Może w krótkim 
czasie spowodować niedo-
tlenienie tkanek, a w następ-
stwie śmierć.
Dwutlenek węgla zwiększa 
m. in. wentylację płuc, co z 
kolei stwarza zwiększenie 
ryzyka zatrucia innymi tok-
sycznymi związkami. Uwal-
niane są m. in.  tlenki azotu i 
tlenki siarki. Wśród nich naj-
większe niebezpieczeństwo 
stanowi dwutlenek azotu, 
który podrażnia drogi odde-
chowe i oczy, osłabia system 
immunologiczny, a także wy-
wołuje alergie. Dwutlenek 

siarki bardzo niekorzystnie 
oddziaływuje na drogi odde-
chowe. Może odkładać się w 
mózgu, oskrzelach i węzłach 
chłonnych. 

Groźne choroby
Przydomowe kotłownie i 
piece mogą uwalniać tak-
że podczas spalania śmieci 
cyjanowodór, chlorowodór, 
fl uorowodór oraz fosforo-
wodór. W trakcie spalania 
niebezpieczne dla naszego 
zdrowia lotne węglowodo-
ry, które są rakotwórcze. 
Powodują astmę i alergię, 
wywołują stany depresyjne i 
bóle głowy oraz podrażniają 
błony śluzowe gardła i oczy. 
Bardzo niebezpieczną gru-
pą zanieczyszczeń są silnie 
trujące dioksyny i furany. 
Dioksyny mogą kumulować 
się one w organizmie, mają 
silne działanie rakotwórcze i 
mutagenne  (zmieniają struk-
turę kodu genetycznego). W 

dymie nie brak też metali 
ciężkich, które również wy-
wołują nowotwory. Kumu-
lują się często w nerkach, 
szpiku kostnym, śledzionie. 
Są częstą przyczyną chorób 
nerek i wątroby. Niszczą 
układ nerwowy i immuno-
logiczny.
„Oszczędna” według nie-
świadomych zagrożenia  me-
toda pozbywania się śmieci 
poprzez ich spalanie w go-
spodarstwach domowych, 
która jest zabroniona – usta-
wą o odpadach. , to zagroże-
nie dla zdrowia i życia nas 
wszystkich.  „Oszczędności” 
na opłatach za wywóz śmie-
ci nie będą z pewnością w 
stanie pokryć wydatków na 
leczenie chorób spowodo-
wanych zanieczyszczeniami 
powstającymi w trakcie spa-
lania śmieci u osób oddy-
chających zadymionym po-
wietrzem.            (ab, ajg)

O tym, że odpady powin-
ny być zbierane w sposób 
selektywny mówi art. 10 
Ustawy o odpadach, gdzie 
w ust. 2 czytamy, że pod-
miot prowadzący działal-
ność w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych jest 
obowiązany do selektyw-
nego odbierania odpadów 
oraz ograniczania ilości 
odpadów ulegających bio-
degradacji kierowanych do 
składowania.
Selektywna zbiórka sta-
łych odpadów komunal-
nych jest podstawą planów 
gospodarki odpadami. 
Wymaga ona określenia 
rodzaju zbieranych odpa-
dów, wyboru wielkości i 
rodzaju pojemników, za-
planowania częstotliwości 
wywozu odpadów. 
Wspominaliśmy na wstę-
pie o wielkich korzyściach 
selekcji odpadów dla śro-
dowiska czyli ochronę za-
sobów przyrody (również 
tych nieodnawialnych). 
Otrzymujemy surowce 
wtórne i ograniczamy emi-
sję szkodliwych substan-
cji. Nie można zapominać 

o korzyściach ekonomicz-
nych dla segregujących 
odpady, gdyż znacznie 
zmniejsza się ilość śmieci, 
za których wywóz płaci-
my fi rmom.
W Rumi na przykład od 
kilku lat na terenach za-
budowy jednorodzinnej 
sprawdza się tzw. system 
workowy, który polega na 
zbieraniu odpadów szkla-
nych, plastikowych i ma-
kulatury do oznaczonych 
odpowiednimi kolorami 
worków, które dostarcza-
ne są przez fi rmy wywo-

żące śmieci. 
Uważamy też, że nie-
zwykle ważne jest byśmy 
podczas robienia zakupów 
mieli ekologiczną świa-
domość i potrafi li podjąć 
właściwie decyzje – czy  
naprawdę potrzebujemy 
danego artykułu? Również 
zastanowili się nad tym, w 
jakiego typu śmieci „prze-
kształcą” się zakupy i wy-
bierali takie, które nadają 
się do recyclingu i te, któ-
re zostały wykonane z su-
rowców wtórnych. Bardzo 
ważne jest też by wyko-

rzystywać ponownie rze-
czy, które często bezmyśl-
nie wyrzucamy do śmiet-
nika – słoiki, pudełka kar-
tonowe, siatki foliowe itp.
                                   (ajg)
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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 DZIECKIEM 
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. loka-
lizacja (Rumia) tel. 510 605 177
- SZUKAM MIESZKANIA do 
wynajęcia, 2 pokoje, w Wejherowie, 
tel. 721 221 486
- WYNAJMĘ nowy lokal użytkowy 
w Kębłowie koło Wejherowa. Przy-
legający bezpośrednio do głównej 
trasy Szczecin-Gdańsk. Powierzchnia 
na parterze 200 m/kw , pietro 100m/
kw. Na parterze hala o łacznej po-
wierzchni 140 m/kw plus pomiesz-
czenie typu biuro/sklep 42m/kw 
plus pomieszczenia socjalne. Piętro 
pomieszczenia biurowo-mieszkalne. 
Działka ogrodzona , utwardzona o 
łacznej powierzchni 800m/kw. tel 
698 093 344
- LUZINO. Działka  3250 m2 na 
granicy Luzina i Robakowa, 120m od 
asfaltowej drogi powiatowej, aktual-
ne 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
- ODNAJMĘ POKÓJ w domu 
jednorodzinnym, Wejherowo, tel. 608 
025 391
- SZUKAM WSPÓŁLOKATORA 
na mieszkanie dwupokojowe, Wejhe-
rowo, tel. 350 53 58

- 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 zmoto-
ryzowanego 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 
Panią 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 mo-
rza, pozna panią najchętniej spokojną 
wdowę lub rozwódkę do lat 55, tel 
607 775 464
- WOLNY 39 lat z Wejherowa pozna 
samotną wolną, nr 788565792
- WOLNY 52 lata, 172/74 kg, pozna 
miłą sympatyczną panią, 517 329 930
- WOLNY, 39 lat, samotny, z Gdyni, 
pozna panią do lat 50, która nie chce 
samotnie spędzać tegorocznych 
świąt. Trójmiasto i okolice, tel. 0696 
206 888
- SAMOTNY, 48/188/95, kochający 
przyrodę, wędrówki po lesie, tel. 691 
374 935
- 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 - 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
- SPRZEDAM - AUDI A6 C4, 
1997r., 1.8 benzyna/gaz -sekwencja, 
ABS, AA, AF, CZ, EL – podgrzewa-
ne, ES, H, K-Tronic, PP*2szt., RK, 
RR, RM, WK, nowe opony zimowe, 
nowe letnie do negocjacji, stan bar-
dzo dobry, kombi. CENA 17.000zł, 
tel. 607-867-901, Luzino

- BEHAPOWIEC - podejmie pracę 
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 go-
dzinach popołudniowych, weekendy 
z możliwością zakwaterowania. tel. 
660 426 563
- EMERYTKA po 60-tce, szuka 
pracy tel. 058 551 50 05
- EKONOMISTKA 28 lat, szuka 
pracy, doświadczenie jako kasjerka 
tel. 513 445 225
- EMERYTKA - lat 55, pracowita, 
poszukuje pracy, Rumia Janowo, tel. 
058 671 75 52
- SZUKAM PRACY - sprzątanie 
małego biura lub opieka nad 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
- ANGIELSKI - Rumia 671-81-31, 
604393732
- ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM 
od 0,5 do 2 lat, u siebie, warunki 
bardzo dobre, 8,2 zł/godzina, tel. 502 
351 988

- SPRZEDAM, deski calowe 6,5 m3 

cena 500 zł za m3 , tel. 885 916 686
- SPRZEDAM, 4 kg płynu aluminio-
wego (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 budo-
wy, po rodowodowych rodzicach. 
Szczeniaki 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 głęboko-
spacerowy Chicco Enjoy z fotelikiem 
samochodowym,mało używany,ko-
lor pomarańczowo-szary.Cena 800 
zł.tel.502 411 099.
- SPRZEDAM zdemontowany zlew 
dwukomorowy -stan dobry mało uży-

wany 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 dwukolorowe 
- jedna strona 100% lamy w kolorze 
brązowym - druga strona 100% weł-
ny 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 + łóżeczko 
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 
przyciski na słuchawce, cena 20,00 
zł.  Drugi biały typ DERBY 300,cena 
30,00 zł
- BULDOG FRANCUSKI - suczki 
zaszczepione, odrobaczone, maść 
czarna-pręgowana, cena 800 zł, tel. 
0515 122 203, Luzino
- SPRZEDAM FAKS Panasonic w 
bardzo dobrym stanie, 150 zł, tel. 
kom. 694 681 118
- SPRZEDAM łóżeczko dla dziecka 
, 2 poziomowe 60*120 z 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
- SPRZEDAM SEDES narożny, 
cena 250 zł, tel. 664 974 129

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

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

Serwis komputerowy 
u klienta w domu/fi rmie

Instalacja/naprawa systemów 
Windows; Nauka obsługi komputera

 oraz internetu.

tel. 601-804-607
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Sędziami byli – organizator 
Jan Trofi mowicz oraz Grze-
gorz Janneck – n-l wycho-
wania fi zycznego w Strzep-
czu. Do turnieju zgłosiło się 
6 zespołów, które rozgry-
wały 7-minutowe mecze 
systemem każdy z każdym. 
Poszczególne zespoły przy-
jęły nazwy państw europej-
skich. Miłoszewo- Polska, 
Strzepcz II – Ukraina, Linia 
– Hiszpania, Strzepcz I – 
Holandia, Niepoczołowice 
– Włochy, Linia II – Niem-
cy. Rywalizacja była bardzo 
zacięta. Chłopcy choć z róż-
nym poziomem wyszkole-
nia walczyli ambitnie o każ-
dy skrawek sali. Po trzech 
kolejkach widać było, że o 
miano najlepszej drużyny w 
turnieju rywalizować będą 
drużyny Polski i Holandii. 
Finałowy ostatni mecz był 

Holandia lepsza od Polski
W Sali Zespołu Szkół w Strzepczu odbył się halowy turniej piłki nożnej juniorów rocznik 1993 i młodsi. 
Piłkarze walczyli o puchar dyrektora Gminnego Domu Kultury w Lini. 

pełen emocji, akcje szybko 
przesuwały się spod jednej 
bramki do drugiej. Moment 
nieuwagi obrońców z Mi-
łoszewa wykorzystał Piotr 
Stankowski ze Strzepcza i 
strzelił gola, jak się później 
okazało zwycięskiego.

Tabela końcowa: 
I - Holandia, II – Polska, III 
– Hiszpania, IV – Włochy, 
V - Ukraina i VI  - Niemcy.
Wszystkie drużyny otrzy-
mały dyplomy i piłki, naj-
lepsi strzelcy – Polejowski 
Łukasz z Lini oraz Szy-
mon Darznik z Miłosze-

wa – otrzymali nagrody za 
zdobycie aż 10 bramek dla 
swoich drużyn. Najlepszym 
bramkarzem okazał się Ma-
teusz Darznik z Miłoszewa 
– otrzymał rękawice bram-
karskie. Trzy najlepsze dru-
żyny otrzymały pamiątko-
we puchary.                    (t)

Po pierwszej fazie play-off 
do rozegrania pozostały 
mecze o konkretne miejsca 
od 1 do 12. Tradycyjne na 
zwycięzców tej ligi czekają 
już puchary i medale ufun-
dowane przez Patronów 
Honorowych Zrzeszenie 
Kaszubsko - Pomorskie od-
dział w Wejherowie i Radę 
Gminy Luzino oraz organi-
zatorów rozgrywek Gminny 
Ośrodek Sportu, Rekreacji 

i Turystyki w Luzinie oraz 
AWKS Wejherowo. Dla naj-
lepszych drużyn czekają na-
grody rzeczowe ufundowa-
ne przez Firmę AM-GAZ, 
Przewodniczącego Sejmiku 
Wojewódzkiego Pana Bru-
nona Synaka oraz DOM 
HANDLOWY KUNZ z Lu-
zina. Poniżej przedstawia-
my terminy meczy fi nało-
wych na które zapraszamy 
kibiców.                      (PK)

Mistrzostwo Kaszub
W najbliższy weekend odbędzie się ostatni etap 
organizowanej w Hali Widowiskowo-Sportowej w 
Luzinie Luzińskiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatko-
wej o Mistrzostwo Kaszub.

W XII serii spotkań o mistrzostwo III ligi wejherowski P&P 
ISS START przegrał we własnej sali z Ósemką Chojnice 
5:8. Punkty dla wejherowian zdobyli: Tomasz Groenke 2, 
Mateusz Lange 1,  i Tadeusz Miroszewski 2.W tabeli roz-
grywek  wejherowianie zajmują siódme miejsce.        (L.L)

Porażka STARTU

W hali Zespołu Szkół nr 1 
w Wejherowie uczestnicy 
rywalizowali w konku-
rencjach biegowych oraz 
technicznych. Otwarcia za-
wodów  dokonał dyrektor 
PZPOW Andrzej Byczkow-
ski. W konkurencji biegu na 
30 metrów wygrali Katarzy-
na Szrajda  z SP 9 Rumia i 
Jakub Ciskowski  z SP 10 
Rumia. Najlepszy rzut pił-
ką lekarską okazał się dla 
Agaty Kaczykowskiej z  SP 
6 Wejherowo i Jakuba Ci-
skowskiego z  SP 10 Rumia. 
W skoku wzwyż zwycięży-
li Paulina Gułajska  z SP 6 
Wejherowo i Patryk Nowak  
z SP 8 Wejherowo. W biegu 

na  600 metrów dziewcząt 
wygrała Natalia Murawska  
z SP 1 Rumia, a w biegu 
na 1000 metrów chłopców 
zwyciężył Krystian Szulc z 
SP Luzino. Najlepsi zawod-
nicy otrzymali nagrody w 
postaci sprzętu sportowe-
go oraz medale i dyplomy, 
ufundowane przez prezy-
denta miasta Krzysztofa 
Hildebrandta. Warto dodać, 
że w klasyfi kacji medalowej 
miast liderami okazali się 
uczniowie z Rumi z 11 me-
dalami, drugie miejsce zaję-
ło Wejherowo z 6 medalami, 
trzecie – Reda z 4 medalami 
i czwarte – Luzino z 3 me-
dalami.                        (DD)

Lekkoatletyczne 
mistrzostwa powiatu
Ponad 200 zawodników i zawodniczek wystarto-
wało w Mistrzostwach Powiatu w Halowej Lekko-
atletyce Szkół Podstawowych.

Przy tej okazji wędkarze za-
inaugurowali sezon trocio-
wy. Miejscem docelowym 
zbiórki dla był parking leśny 
przy wejherowskim szpi-
talu. Ponad 60 miłośników 
ryb łowiło metodą spinnin-
gową lub muchową. Ryby 
dopisywały tym, którzy ło-
wili na dolnych odcinkach 
rzeki w okolicach Redy. W 
sumie do ważenia przynie-
siono 10 troci. Najwcze-
śniej złowiony komplet ryb 
dostarczył Marcin Ramut-
kowski z Rumi, najcięższą 
rybę o wadze 2,66 kg złowił 
Dariusz Stochaj, a najdłuż-
szą Mariusz Baliszewski. W 
kategorii juniorów jedyną 
troć złowił Mateusz Ma-
kówka. Kompletem ryb w 

zawodach może pochwalić 
się też Andrzej Wawryka, a 
jedyną trocią złowioną na 
muchę Arkadiusz Matusiak. 
Do punktacji zaliczane były 
trocie wędrowne i łososie. 
Zwycięzcy otrzymali pu-
chary, ufundowane przez 
Stanisława Lisaka, prezesa 
Zarządu Okręgu w Gdań-
sku. Upominki w postaci 
własnoręcznie wykonanych 
woblerów, ufundował i wrę-
czał Tomasz Siudakiewicz. 
Warto dodać, że ogółem 
pierwszego dnia na rze-
ce Redzie złowiono około 
30-40 troci, w tym kilka ryb 
powyżej 70 cm oraz jedną 
90 cm. Złowiono także tę-
czaka 67 cm. 

(DD)

Porażka w stolicy
Koszykarze UKS Łęczyce w wyjazdowym spotkaniu ulegli liderowi rozgrywek - AZS 
Tempcold Warszawa 93-79 /27-13,24-26,22-17,20-23/.

UKS Łęczyce – Krzysz-
tof Marchewka 12, Maciej 
Szwinka 0, Marcin Nikono-
wicz 4, Łukasz Nieleszczuk 
26,  Łukasz Zimniewicz 21, 
Paweł Strychalski 9, Mar-
cin Wilk 0, Krystian Mudlaf 
5, Michał Grzelak 2.
Tempcold AZS PW War-
szawa- Krzysztof Sulima 8, 
Michał Nowakowski 2, Ma-
ciej Pieklak 0 Rafał Wójcic-
ki 23, Michał Jankowski 19, 
Michał Exner  4, Radosław 
Kwapiszewski 2, Patryk 
Anders 11, Roman Szymań-
ski 8, Patryk Pełka 8, Adam 
Linowski 6
Mecz nie zapowiadał się 
łatwy. Drużyna z Warsza-
wy, to aktualny lider dru-
goligowej tabeli. Często 
posiłkujący się zawodni-
kami z pierwszoligowej 
Polonii 2011. Nasz zespół 
wyjechał do stolicy w nie-
pełnym składzie. Zabra-
kło Bartka Bichowskiego 
i Piotra Różańskiego, a na 
ławce zasiadł niezdolny 
jeszcze do gry (kontuzja ko-
lana) Jakub Bogusz. Mecz 
rozpoczął się od udanych 

akcji w ataku z obu stron. 
W czwartej minucie na 
tablicy wyników widniał 
remis 9:9. Niestety, po cel-
nym rzucie za trzy punkty 
Rafała Wójcickiego, za-
wodnicy z Warszawy zdo-
byli jeszcze 15 punktów. 
UKS odpowiedział na to 
tylko dwoma celnymi rzu-
tami Łukasza Nieleszczuka 

i Łukasza Zimniewicza. W 
przekroju całego spotkania 
najlepszych zawodników z 
Łęczyc. Po pierwszej kwar-
cie więc przewaga AZS 
wynosiła 14 punktów. W 
dalszej rywalizacji mimo 
prób i zniwelowaniu róż-
nicy do 6 punktów, zawod-
nicy z naszego powiatu nie 
potrafi li doprowadzić cho-

ciażby do remisu. 
Główną przyczyną porażki 
był niski procent skuteczno-
ści rzutów zarówno z gry jak 
i rzutów osobistych. Także 
słaba postawa zawodników 
wysokich (podkoszowych), 
którzy nie realizowali swo-
ich podstawowych zadań. 
Brak z ich strony zbiórki 
piłki z tablicy i celnych rzu-
tów spod kosza irytował tre-
nera Jacka Bagneckiego.
17.01.2009r. (sobota) o 
godz.18,00 UKS Łęczy-
ce zaprasza na mecz z KS 
Księżak Łowicz. Miejsce 
rywalizacji : Hala Sportowa 
Gimnazjum im. Adama Lo-
reta w Łęczycach, Topolo-
wa 1. Wstęp wolny.   (Bag)

Wyniki pozostałych spotkań:
                                                                                                                    
ŻTS Nowy Dwór Gd. - Tur Bielsk Podlaski                                          66:67
SIDEn MMKS VIII LO Toruń - Inter Parts AZS UWM Olsztyn          67:61
AZS WSGK Kutno - KPSW Astoria Bydgoszcz                                   87:84
Rosa-Sport Radom - Księżak Łowicz                                                   110:64
OSSM PZKosz Sopot - Legia Warszawa                                              75:66
Norgips Piaseczno - Bonduelle Gniewkowo                                         82:86

Sezon na trocie otwarty
Koło Polskiego Związku Wędkarskiego Nr 80 Wej-
herowo Miasto było organizatorem otwartych, to-
warzyskich zawodów spinningowo-muchowych 
- Reda 2009. 
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05:45 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 09:15 
Operacja Hamburger - komedia, `97
10:50 Telezakupy 11:05 Moda na 
sukces 12:00 Wiadomości
12:10      Agrobiznes - magazyn
12:20      Kurs na zysk - mag.  
 ekonomiczny
12:35      Plebania - telenowela
13:05      Klan - telenowela 
13:35      Jaka to melodia? 
 - teleturniej 
14:10      Książęta i księżniczki
  - cykl dokum.
15:00      Wiadomości, Pogoda
15:25      Moda na sukces - serial
15:50      Klan - telenowela
16:20      Puchar Świata w skokach  
 narciarskich - Zakopane  
 2009
17:20      Teleexpress 
17:35      Puchar Świata w skokach  
 narciarskich
18:30      Plebania - telenowela 
19:00      Wieczorynka
19:30      Wiadomości -
20:00      Rajd Dakar - 2009 
 - kronika; 
20:20      Crusoe - serial
21:15      Wideo z Jezusem cz.2 
 - fi lm fab., `02
22:55      Pod osłoną nocy - serial 
23:45      Sprzedawcy 2 - komedia,  
 USA `06
01:30      Bez pardonu IV - serial 
03:00      Zakończenie dnia

 
 
 06:15 Złotopolscy 06:45 Globert przedstawia 
niezwykły świat natury 07:10 Telezakupy
07:25 Niezłomni - cykl dok. 07:40 M jak 
miłość  08:30 Pytanie na śniadanie 
10:35      Dazzle - fi lm obyczajowy 
12:15      Dolina Kreatywna 
12:15      Koło fortuny - teleturniej
12:40      Karol de Foucauld - fi lm   
 dokumentalny 
13:40      Orzeł czy reszta - talk show
14:40      Dla niesłyszących - Droga 
15:50      Karino - serial
16:25      Przygody pana Michała - serial  
 przygodowy 
17:05      Na wariackich papierach 
 - serial, USA 
18:00      Program lokalny
18:30      Panorama
19:05      Fort Boyard  - reality show
20:05      Na dobre i na złe 
 - serial 
21:05      Powrót do życia 
 - serial, USA 
22:00      Miłość jest zbawieniem
  - serial, Niemcy `05
23:40      Brzydula Betty - serial komediowy
00:30      Panorama
00:50      Grzeczny świat - fi lm, Australia,  
 USA `98. Po samobójczej 
 śmierci najstarszego  
 syna rodzina Clarków  
 przenosi się do malowniczego  
 miasteczka Cradle Bay.  
 Steve Clark, młodszy brat  
 zmarłego, musi przywyknąć do 
 nowego środowiska, nowej  
 szkoły i nowych kolegów. 
02:10      Noc Zagadek - teleturniej 
03:15      Zakończenie dnia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
17.05     Istne Szaleństwo 
 – program rozrywkowy
18.00     Hollywoodzkie pojedynki
18.30     Hollywoodzkie pojedynki
19.00     Zbuntowani
  – serial obyczajowy
20.00     Włatcy Móch 
 – serial animowany 
20.30     Sex FM – serial komediowy 
21.00     Geneza – serial sensacyjny, serial   
 opowiada o elitarnej brygadzie  
 madryckiej policji powołanej  
 do przeprowadzania śledztw w  
 przypadkach ekstremalnie skom 
 plikowanych zbrodni. 
22.10     Jazda Figurowa – program 
 Michała Figurskiego. 
23.10     Tajna agentka: Płomień miłości 
 – fi lm dla dorosłych USA
01.05     Huragan – fi lm katastrofi czny USA,  
 1999; reż.: Harris Done; wyst.:  
 Luke Perry, Martin Sheen,  
 Robert Knott, Alexandra Po- 
 wers, Marc McClure, Renée  
 Estevez
03.00     Winny czy niewinny 
 – serial dokumentalny
03.50     Muzyczne listy
04.40     Komenda

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, 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. reporterów
20:05     Teoria spisku – fi lm sensacyjny,  
 USA 1997; Nowojorski  
 taksówkarz jest przekonany, że  
 otaczają go uczestnicy   
 tajemniczego spisku. Swymi 
 podejrzeniami dzieli się z  
 pracownicą Departamentu  
 Sprawiedliwości, która jednak 
 nie traktuje jego opowieści  
 poważnie. 
22:45     Kula – fi lm S-F, USA, 1998
 Grupa uczonych bada wrak  
 statku kosmicznego, który  
 od 300 lat leży na dnie oceanu.  
 Psycholog Johnson (Dustin  
 Hoffman), biochemik Halperin  
 (Sharon Stone) i matematyk  
 Adams (Samuel L. Jackson)  
 dostają się na pokład. 
01:20     Kuba Wojewódzki 
 – talk show
02:20     Uwaga! - magazyn 
02:40     Nocne granie – pr. muzyczny
03:40     Telesklep

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN
05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.768 06:00 Żar 
młodości, odc.96 07:00 TV Market 07:15 
Wielka Wygrana, odc.417 08:00 Dotyk anioła, 
odc.57 09:00 Łowcy skarbów, odc.10 10:00 
Rodzina zastępcza, odc.248
11:00     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.138
11:30     Samo życie, odc.1198
12:00     Czarodziejki, odc.37
13:00     Chirurdzy, odc.19
14:00     Pierwsza miłość, odc.830
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.139
15:15     Dopóki śmierć nas nie rozłączy,  
 odc.14
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.8
16:30     Mamuśki, odc.10
17:00     Tylko miłość, odc.25
18:00     Pierwsza miłość, odc.831
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1199
20:00     Faceci w butach; Australia, USA, 
 2000; r. Perry Dein; w.  
 Adam Garcia, Lee Sophie,  
 Worthington Sam, Zappa  
 William, Carter Richard  
 Komediodramat muzyczny.  
 Biografi a słynnego, stepującego  
 tancerza Seana Okdena. 
21:45     Przeboje i podboje; USA / Wielka  
 Brytania, 2000; r. Stephen Frears;  
 w. John Cusack, Joan Cusack
22:00     Studio Lotto
00:15     Włoski dla początkujących; DANIA/ 
 SZWECJA; r. Lone Scherfi g

REKLAMA

Początek meczu należał 
do przyjezdnych, które 
objęły prowadzenie 3:0. 
Właśnie wtedy pierwszą 
bramkę dla gdy-
nianek zdo-
była z rzu-
tu karnego 
Monika Sta-
chowska. Kie-
dy po kolejnym 
trafi eniu naszej 
obrotowej z linii 
siedmiu metrów 
był w 7 minucie 
remis 4:4 wyda-
wało się, że gospo-
dynie nabiorą wiatru w 
żagle i po okresie słabszej 
gry zaczną punktować ko-
szalinianki. Tymczasem to 
rywalki odzyskały inicjaty-
wę. Niestety, pomogły jej 
w tym nasze dziewczyny, 
które grając indywidualnie 
i chaotycznie w ataku oraz 

bez przekonania w obro-
nie co chwila nadziewały 
się na skuteczne kontry. 

Niespodziewana porażka
Nie tak wyobrażaliśmy sobie sobotni mecz Łączpolu z Politechniką Koszalińską. Zamiast planowanego rewanżu za wyjazdową przegraną 
24:25 nasze zawodniczki musiały przeżyć gorycz dotkliwej porażki 30:35 (17:23). W dodatku w pierwszej połowie bolesnej kontuzji skręce-
nia lewego stawu skokowego doznała czołowa snajperka zespołu Monika Aleksandrowicz, która nie wróciła już na parkiet. Oprócz Moniki 
kontuzji doznała Paulina Wasak, która ma złamaną piątą kości śródstopia.

W 22 minucie Politechni-
ka wygrywała już 19:10! 
Przed przerwą naszym 

zawodniczkom udało się 
zniwelować tę różnicę do 
sześciu trafi eń (17:23), a w 
37 minucie przewaga gości 
stopniała do czterech bra-
mek - było 25:21 dla Poli-
techniki. Jednak marzenia 
gdynianek o odniesieniu 
zwycięstwa bardzo szybko 
rozwiała najskuteczniejsza 
w szeregach koszalińskie-
go zespołu, zdobywczyni 
10 bramek Joanna Dwo-
raczyk. To po jej rzucie w 
43 minucie rywalki obję-
ły prowadzenie 28:21. Na 
otarcie łez pozostała obro-
na w ostatniej sekundzie 
przez Justynę Jurkowską 
rzutu karnego, który eg-
zekwowała Wioleta Ser-
wa. W naszym zespole 
zadebiutowały pozyska-
ne w ubiegłym tygodniu 
z AZS AWFiS Gdańsk 
skrzydłowa Katarzyna Ko-
niuszaniec oraz obrotowa 
Patrycja Kulwińska.
Łączpol Gdynia - KU AZS 
Politechnika Koszalińska 
30:35 (17:23).
Łączpol: Szwerska, Jur-
kowska - Całużyńska 7, 
Wasak 5, Stachowska 4, 
Andrzejewska 3, Koniu-
szaniec 3, Aleksandro-
wicz 2, Sulżycka 2, Kul-

wińska 2, Szott 1, Musiał 
1, Szejerka.

(mag)

„Początek 
meczu na-

leżał do przy-
jezdnych, które 
objęły prowa-
dzenie 3:0.”
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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 - serial
11:10 Bulionerzy 11:40 Co ludzie powiedzą? 
12:15      Magnum - serial 
13:05      Wyprawy Corwina 
 - serial dokumentalny
13:45      Znaki czasu - magazyn
14:10      Dla niesłyszących - Na dobre i na złe
15:10      Piłka ręczna mężczyzn - Mistrzostwa  
 Świata - Polska - Macedonia
17:10      Na wariackich papierach - serial 
18:00      Program lokalny
18:30      Panorama
19:05      Koło fortuny - teleturniej
19:35      Na wyłączność - wywiad
20:05      Barwy szczęścia - serial, Polska
20:35      M jak miłość - serial 
21:30      Kulisy serialu „M jak miłość” 
21:40      Tomasz lis na żywo - talk show
22:35      Kryminalne zagadki Las Vegas 
 - serial 
23:30      dekalog... po Dekalogu 
 - fi lm dokum.
24:00      Obrobić VIP`a
  - serial komediowy 
00:30      Panorama
00:45      Polacy, Polacy - fi lm dokum.
01:15      Zespół Ścianka w Teatrze   
 Rozmaitości - koncert
02:00      Olter - fi lm dokumentalny
02:30      Noc Zagadek - teleturniej
03:30      Zakończenie dnia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04.20 Saint Tropez 05.10 V-max
05.30 Muzyczne listy  06.40 TV Market
07.15 Saint Tropez 08.25 Kasa na bank
09.25 Berlin, Berlin – serial 10.25 Zbuntowani 
– serial 11.25 Berlin, Berlin – serial  
12.25     Lalola – serial komediowy 
13.30     V-max – magazyn motoryzacyjny 
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 
20.30     Sex FM – serial komediowy 
21.00     Czaszka Hitlera – fi lm   
 dokumentalny. Niemiecki  
 entomolog sądowy, dr Mark 
 Benecke, analizuje wyniki  
 śledztwa w sprawie   
 samobójstwa Adolfa Hitlera. 
 Poszukując prawdy,   
 naukowiec odwiedza muzeum  
 Holocaustu w Waszyngtonie,  
 muzeum w Lozannie w   
 Szwajcarii oraz  rosyjskie  
 archiwa, w których tajemnica  
 śmierci Hitlera była skrywana  
 prawie pół wieku. 
22.05     Istne Szaleństwo – program rozryw.
23.05     Winny czy niewinny – serial 
00.05     mała Czarna 
01.05     Berlin, Berlin – serial 

 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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
12:00     Brzydula – serial komedia
12:30     Telesklep
13:30     Salon Gry 
 – pr. inteaktywny
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, Polska
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     Detektyw Monk 
 – serial, USA
22:20     Teraz my! - pr. publlicystyczny
23:05     Superwizjer – magazyn
23:40     Kapitalny pomysł – teleturniej
00:40     Co za tydzień 
 – magazyn
01:05     Uwaga! - magazyn
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 Buli - serial anim.
08:45 Budzik 09:15 Sekretny świat 
misia Beniamina 09:40 Atlantis 
High - serial
10:10      Szkoła złamanych serc 
11:00      Bądź modna
11:45      Smaki polskie
12:00      Wiadomości
12:10      Agrobiznes -magazyn
12:20      Wójt Roku 2008 - sylwetki
12:40      Plebania - telenowela 
13:10      Klan - telenowela 
13:40      Jaka to melodia?
14:25      Zwierzęta świata - serial  
 dokumentalny
15:00      Wiadomości, Pogoda
15:15      Opole 2007 na bis - koncert
16:05      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 
20:20      Przesilenie - spektakl  
 teatralny, `08
21:45      Opole 2008 na bis - koncert
22:05      Szpieg, który mnie kochał 
 - fi lm sensacyjny, `77
00:15      Królowie przeklęci - serial 

05:45 Duma i uprzedzenie 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 
09:35      Siódme niebo
10:25      Śmiechu warte
10:50      Stawka większa niż życie 
11:50      Kuchnia z Okrasą
12:15      Od słów do głów
  - magazyn
12:30      Szkoda gadać 
 - pr. rozrywkowy
13:00      Wiadomości
13:20      30 dni do sławy - komedia  
 romantyczna, USA `04
14:55      Ja wam pokażę! - serial  
 obyczajowy
15:55      Moda na sukces - serial
16:20      Puchar Świata w skokach  
 narciarskich - Zakopane 
17:20      Teleexpress 
17:35      Puchar Świata w skokach  
 narciarskich 
18:30      Zakopower - koncert
19:00      Wieczorynka 
19:30      Wiadomości 
20:00      Rajd Dakar - 2009 
 - kronika
20:15      Ciało - fi lm, Polska `03
  Pewien człowiek  
 znajduje w pociągu  
 zwłoki. Boi się jednak  
 powiadomić policję, 
 ponieważ jest  
 złodziejem 
22:05      Człowiek prezydenta 2
  - fi lm sensacyjny, USA 

05:45 Duma i uprzedzenie 06:40 
Daleka droga do domu - fi lm 07:00 
Transmisja Mszy Świętej 08:00 
Tydzień 08:20 Klub przyjaciół 
Myszki Miki 08:50 Domisie
09:15      Teleranek
09:40      Gwiezdne wojny 
 - serial anim.
10:10      Ivanhoe - fi lm, USA `52
12:00      Anioł Pański
12:15      Między ziemią a niebem
13:00      Wiadomości
13:10      Świry - serial kryminalny
14:00      Winnetou  i Old Firehand 
 - serial przygodowy
15:40      BBC w Jedynce - serial
16:45      Do zobaczenia w TVP
17:00      Teleexpress 
17:20      Ojciec Mateusz 
 - serial kryminalny
18:10      Jaka to melodia?
19:00      Wieczorynka
19:30      Wiadomości
20:00      Rajd Dakar - 2009 
 - kronika
20:15      Ranczo - serial obyczajowy 
22:20      Lawendowe wzgórze 
 - dramat, Wlk. Bryt.  
 `04. Kornwalia roku 
 1936. Dwie starsze  
 siostry znajdują na  
 plaży nieporzytomnego  
 człowieka. 
00:10      Celebrity - komedia, 
 USA `04

05:35 Dla niesłyszących - Słowo na niedzielę
05:40 Dla niesłyszących - Radio Romans
06:05 Złotopolscy 07:00 Sto tysięcy bocianów
07:30 M jak miłość 08:25 Barwy szczęścia 
09:25 Zacisze gwiazd 10:00 Wojciech 
Cejrowski - boso przez świat 10:30 Zabójcze 
pszczoły - fi l
11:30      Makłowicz w podróży 
12:00      Lawrence z Arabii cz.1/2 
 - fi lm, USA `62
14:00      Familiada - teleturniej
14:30      Złotopolscy - telenowela 
15:05      Szansa na Sukces - Kayah
16:05      Na dobre i na złe - serial 
17:05      Orzeł czy reszta - talk show
18:00      Program lokalny
18:30      Panorama
19:05      Piłka ręczna mężczyzn - Mistrzostwa  
 Świata - Rosja - Polska 
21:20      Wodny świat - fi lm S-F, USA `95
 Film przedstawia   
 apokaliptyczną wizję   
 przyszłości, w której Ziemię  
 zalały oceany, a ludzie żyją na  
 pływających miastach. Mała  
 dziewczynka - Enola ma  
 wytatuowaną na plecach mapę z 
 drogą prowadzącą do stałego  
 lądu.
23:35      Wydarzenie artystyczne 
 - pr. kulturalny
23:55      Dolina kreatywna
00:30      Panorama
00:50      Jan A. P. Kaczmarek - koncert 
01:55      Puerto Vallarta - fi lm, USA `04

05.05 John Mayall – 70th Birthday Concert  
06.05 Dekoratornia 06.35 Grizzly Adams. 
Legenda o Mrocznej Górze – fi lm 08.40 
Australijskie oceanaria – serial  09.10 
Gorączka złota: Przygoda na Alasce – fi lm  
11.00 Galileo 12.00 Kinomaniak
12.30     Dekoratornia – magazyn 
13.00     Hollywoodzkie Pojedynki 
 – program rozrywkowy 
13.30     Hollywoodzkie Pojedynki 
 – program rozrywkowy
14.00     Być jak ona
14.30     PlusLiga Kobiet – Centrostal   
 Bydgoszcz – Gedania Żukowo
17.00     Istne Szaleństwo 
 – program rozrywkowy
18.00     Jazda Figurowa – program Michała  
 Figurskiego. 
19.00     Galileo – program popularno
 -naukowy 
20.00     Włatcy Móch – serial animowany 
20.30     Tam i z powrotem – fi lm  
 przygodowy USA, 1998; reż.: 
 Richard Benjamin; wyst.:  
 Daniel Stern, Julie  Hagerty,  
 David Rasche, Margot   
 Finley, Paul Giamatti;  
22.20     Trąbka Kliforda Brown’a – dramat  
 USA, 1993; reż.: Michael Elias;  
 wyst.: Jeff Goldblum, Forest  
 Whitaker, Kathy Baker, Lois  
 Chiles, Tracey Needham; 
00.35     Być jak ona
01.05     Winny czy niewinny – serial
02.05     Winny czy niewinny – serial 

05:30 Wstawaj! Gramy!, odc.769 06:15 
Kapitan Flamingo, odc.23 06:45 Yin! Yang! 
Yo!, odc.23 07:15 Action Man A.T.O.M., 
odc.23 07:45 Action Man A.T.O.M., odc.24
08:15 Hugo, odc.186 08:45 Pasjonaci, odc.135
09:15 Ewa gotuje 09:45 Rodzina zastępcza
10:45     Mali tropiciele
12:45     Czarodziejki, odc.130
13:45     Dom nie do poznania, odc.133
14:45     SIĘ KRĘCI, odc.98
15:30     Wielka Stopa w Egipcie; Włochy,  
 1979; r. Steno; w. Bud Spencer
17:45     Sylwestrowa moc przebojów 
 - przeżyjmy to jeszcze raz
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     I kto tu rządzi?, odc.29
20:00     Flashdance; USA, 1983; r. Adrian  
 Lyne; w. Jennifer Beals, Kyle  
 T. Heffner, Lilia Skala, Sunny  
 Johnson, Michael Nouri.  
 Dramat muzyczny.
22:00     Studio Lotto
22:05     Zauroczenie; USA, 1993; r. Alan  
 Shapiro; w. Cary Elwes, Amber  
 Benson, Gwynyth Walsh, Jennifer  
 Rubin, Kurtwood Smith, Alicia  
 Silverstone. Thriller. 
00:05     Krwawy obiad; USA, 1987; r. Jackie  
 Kong; w. Rick Burks. 
 Horror. Dwaj właściciele  
 restauracji ze zdrową   
 żywnością (w istocie kanibale)  
 szykują się do ożywienia prastarej  
 bogini Shity, składając jej w  
 ofi erze podstępnie schwytanych  
 klientów.
02:05     Nagroda gwarantowana, odc.116

05:30 Wstawaj! Gramy!, odc.770 06:15 
Szalony Jack, pirat, odc.3 06:45 Miejskie 
szkodniki, odc.3 07:45 Power Rangers, odc.19
08:15 Power Rangers, odc.20 08:45 Serial 
animowany
09:15     Madika z Czerwcowego Wzgórza;  
 Szwecja, 1980; r. Göran Graffman;  
 w. Jonna Liljendahl, Liv   
 Alsterlund, Monica Nordquist,  
 Björn Granath, Lis Nilheim.  
 Familijny. 
10:55     Powrót niesamowitego Hulka”; USA,  
 1977; w. Bill Bixby
12:50     Kodeks honoru; USA, 2005; 
 r. Rod Holcomb
14:45     Szogun, cz. 4; USA, 1980; r. Jerry  
 London Pierwsze bezpośrednie  
 spotkanie Anjin-sana z panem  
 Buntaro - mężem Mariko,  
 przebiega w atmosferze pełnej  
 napięcia. 
16:45     Strzał w 10, odc.29
17:45     AGENTKI, odc.3
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Strefa tajemnic, odc.1
20:00     CSI: Kryminalne zagadki Miami,  
 odc.131
21:00     Wzór, odc.17
22:00     Studio Lotto
22:05     Mesjasz: Pierwsze ofi ary; Wielka  
 Brytania / USA, 2001
23:55     Uciekający kojot”; USA, 1996;  
 r. Shimon Dotan; w. Michael Pare

05:35 Uwaga! 05:55 Telesklep 08:00 Pascal: 
po prostu gotuj - mag. kulinarny 08:30 Dzień 
dobry TVN 
10:50     Na Wspólnej – serial 
12:30     You can dance – Po prostu tańcz! 
 - reality show
14:05     Siłacze – MIstrzostwa Świata 2008  
 – Finał 
15:10     Brzydula - serial komedia
17:20     Wiercipięta – fi lm rodzinny, USA 
 1997. W miasteczku w Ohio 
 mieszka pewne małżeństwo,  
 którego młodszy syn, ośmioletni  
 Theodor, bardzo starannie  
 przykłada się do wszystkiego,  
 ale na ogół nic mu się nie udaje.  
 Z tego powodu nosi przezwisko 
 „Bóbr”, jest bowiem pracowity  
 jak to zwierzę. 
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:45     Uwaga! - mag. reporterów
20:00     Niania – serial, Polska `08
21:00     Serce nie sługa – fi lm komedia,  
 USA 2005; Porzucona przez  
 męża Rafi  (Thurman)  
 jest zawieszona pomiędzy  
 tykającym coraz głośniej  
 zegarem biologicznym i 
 spotkaniami ze swoją  
 psychoterapeutką Lisą   
 (Streep). Lisa zaleca swojej  
 pacjentce ponowne odkrycie  
 cudownego świata randek. 
23:10     Ucieczka z Los Angeles 
 – fi lm S-F, USA 1996
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     Gala Męska Rzecz 2008/2009
12:50     Dzika lokatorka – fi lm komedia,  
 USA 1992
14:55     Mam talent – reality show
16:35     Co za tydzień – magazyn
17:00     Kapitalny pomysł – teleturniej
18:30     Niania - serial komedia
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:45     Uwaga!
  - mag. reporterów
20:00     Zabójca z głębin – fi lm sensacyjny,  
 Niemcy `04
22:20     39 i pół – serial komedia, Polska
23:20     W roli głównej – Sędzia Anna Maria  
 Wesołowska
23:50     Seks w wielkim mieście 
 – serial, USA `99
00:25     Oni – fi lm horror, USA 2002
 Historia studentki, która  
 usiłuje zrozumieć dlaczego  
 panicznie boi się ciemności. W 
 miarę jak śledztwo posuwa  
 się do przodu dziewczyna  
 odkrywa, że w dzieciństwie 
 była świadkiem   
 makabrycznych wydarzeń, a  
 ich sprawcy ciągle pozostają na  
 wolności. 
02:05     Uwaga! - magazyn
02:25     Nocne granie
  – pr. muzyczny
03:25     Telesklep

05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.771 06:00 Żar 
młodości, odc.97 07:00 TV Market 07:15 
Wielka Wygrana, odc.418 08:00 Dotyk anioła, 
odc.58 09:00 Łowcy skarbów, odc.11 10:00 
Rodzina zastępcza, odc.249
11:00     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.139
11:30     Samo życie, odc.1199
12:00     Czarodziejki, odc.38
13:00     Chirurdzy, odc.20
14:00     Pierwsza miłość, odc.831
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.140
15:15     Dopóki śmierć nas nie rozłączy,  
 odc.15
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.9
16:30     Mamuśki, odc.11
17:00     Tylko miłość, odc.26
18:00     Pierwsza miłość, odc.832
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1200
20:00     MEGA HIT - Czas patriotów; USA,  
 1992; r. Philip Noyce; w.  
 Harrison Ford, Samuel L.  
 Jackson, Thora Birch, Anne  
 Archer, Patrick Bergen, Sean 
 Bean, James Fox
22:00     Studio Lotto
22:30     Mroczne zakamarki; USA, 2000
00:30     Fala zbrodni, odc.76

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

05:30 Dla niesłyszących - Echa Panoramy
06:05 WOW - serial 06:30 Spróbujmy razem     
07:00 Ulica lemurów 07:25 Poezja łączy ludzi 
07:35 M jak miłość 08:25 Barwy szczęścia
09:25 Alternatywy 4 - serial 10:25 Nie tylko 
dla pań 
11:25      Dalida - fi lm biografi czny, 
 Francja `05
13:25      Święta wojna - serial 
14:00      Familiada - teleturniej
14:35      Złotopolscy - telenowela T
15:10      Piłka ręczna mężczyzn - Mistrzostwa  
 Świata: Polska - Aligeria 
17:20      Przeboje IX Mazurskiej Nocy  
 Kabaretowej `07
18:00      Program lokalny
18:30      Panorama
19:05      Tak to leciało! - teleturniej
20:10      Kabaret Neo-Nówka
  - pr. rozrywkowy
21:05      Pojedynek nie na żarty 
 - wid. rozrywkowe
22:05      Niebezpieczna gra 
 - dramat, USA `05
23:35      Słowo na niedzielę
23:45      Wideoteka dorosłego człowieka
00:30      Panorama
00:50      Salvador - fi lm fabularny, USA `85
 Film oparty na wątkach  
 biografi cznych fotoreportera  
 Richarda Boyle’a jest   
 przejmującym, mocnym  
 obrazem, w reżyserii Olivera  
 Stone’a. James Wodds tworzy  
 niezwykle szczerą i pełną emocji  
 kreację. 
02:50      Karnawałowa Noc w Dwójce 
03:40      Noc Zagadek - teleturniej
04:45      Zakończenie dnia

05.10 Drogówka 05.30 Sztukateria 05.55 VIP
06.25 Kinomaniak 06.55 V Max 07.25 Gram.
tv 07.55 Beverly Hills 90210 – serial  08.55 
Grizzly Adams. Legenda o Mrocznej Górze – 
fi lm 11.00 Galileo 12.00 Gram.Tv
12.30     V-max – magazyn motoryzacyjny 
13.00     VIP – magazyn kulturalny 
13.30     Piekni – serial obyczajowy 
14.30     PlusLiga - Mecz Gwiazd PlusLigi 
 – Warszawa
16.55     Istne Szaleństwo 
 – program rozrywkowy
17.55     Czaszka Hitlera – fi lm dokumentalny 
19.00     Galileo – program popularno
 -naukowy 
20.00     Działa Nawarony – fi lm wojenny  
 USA, 1960; reż.: Jack Lee  
 Thompson; wyst.: Anthony  
 Quinn, David Niven, Gregory  
 Peck, Irene Papas, Jack  
 Thompson, James Darren;  
 Klasyk kina akcji wg powieści  
 Alistaira MacLeana. II wojna  
 światowa. Grupa komandosów,  
 pod dowództwem majora  
 Frankina i kapitana Mallory  
 (Gregory Peck), ma za zadanie  
 zniszczenie potężnych dział.  
 Strzegą one przejścia przez 
 cieśninę między greckimi  
 wyspami: Navarona i Maidos. 
22.40     Nowa Generacja
00.20     Zły porucznik – fi lm akcji USA,  
 1992; reż. Abel Ferrara; wyst.:  
 Harvey Keitel, Brian McElroy,  
 Frankie Acciavito
02.25     Bez wyjścia – fi lm akcji Kanada
04.00     Winny czy niewinny – serial dok.
04.50     TV Market
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„Nie ukrywam, że je-
stem bardzo szczęśliwy 
z możliwości powrotu 
do zespołu Gryfa. Ponad 
pół roku temu odchodząc 
z Wejherowa do Orka-

nu myślałem, że podją-
łem dobrą decyzję. Tak 
naprawdę dopiero teraz 
czuje, że decyzja powro-
tu do zespołu ze Wzgórza 
Wolności jest dojrzałą i 

dobrą decyzją. W druży-
nie, której trenerem jest 
Wojciech Wasiek panuje 
świetna atmosfera, jest to 
młody zespół, który chcę 
walczyć i co najważniej-

sze ma ambicje. Czuje,że 
pasuje do tej drużyny. 
Mamy teraz ogromną 
szansę, aby awansować do 
III ligi, zrobimy wszyst-
ko co w naszej mocy, 

aby ten awans uzyskać. 
Dam z siebie wszystko i 
uważam, że w tym roku 
razem z kibicami i Zarzą-
dem będziemy świętować 
możliwość grania w III 

lidze!” – tymi słowami 
Jakub Gronowski sko-
mentował swój powrót do 
Gryfa Orlex Wejherowo. 

Łukasz Nowaczyk 

Wejherowski Klub 
Sportowy Gryf 
decyzją sądu stał się 
Organizacją Pożytku 
Publicznego. Oznacza 
to, że można swój 1% 
podatku przeznaczyć 
na Klub. Wystarczy 
wpisać w PIT w 
odpowiednią rubrykę 
Wejherowski Klub 
Sportowy Gryf i KRS 
nr 0000275298.

W podobnym turnieju w tej 
samej miejscowości sprzed 
miesiąca gryfi ci wywalczy-
li drugie miejsce. W so-
botnich rozgrywkach będą 
uczestniczyły zespoły: 
GKS Luzino, OKS Janowo, 
Gryf Orlex Wejherowo, Sto-
lem Gniewino, Orkan Se-
meko Rumia, MKS Włady-
sławowo, Wikęd Kębłowo, 
Chrobry Chrabrowo i jeden 
zespół z Lęborka. Poza 

tym, nie są jeszcze pewne 
dwa zespoły, które poin-
formują o swojej decyzji 
co do uczestnictwa w tym 
turnieju: Pogórze i Anioły 
Garczegorze – zwycięz-
ca w poprzednim turnieju. 
Początek pojedynków o 
godzinie 9.30, zakończenie 
natomiast zaplanowano na 
godzinę 14.30.

Łukasz Nowaczyk

Jakub Gronowski 
ponownie w Gryfi e!
Pierwszy transfer do Gryfa Orlex Wejherowo już za nami. Od początku tego tygodnia trenuje w 
zespołem żółto – czarnych napastnik Jakub Gronowski, który jeszcze ponad pół roku wcześniej 
grał w wejherowskim zespole z całkiem niezłą ilością bramek i asyst na swoim koncie. Ostatnie 
pół roku popularny „Grono” występował w trzecioligowym Orkanie Semeko Rumia. Nie zaliczył 
zbyt wielu występów w tej drużynie i postanowił przenieść się do Wejherowa, by pod okiem 
trenera Wojciecha Waśka walczyć z Gryfem o awans do III ligi. 

Gryf Orlex 
Wejherowo 
wybiera się 
na turniej
W najbliższą sobotę 17 stycznia w hali widowi-
skowo – sportowej w Luzinie odbędzie się tur-
niej piłki halowej. Podopieczni trenera Wojciecha 
Waśka w ramach przygotowań do rundy wiosen-
nej wybierają się do Luzina by powalczyć o naj-
wyższe miejsce na podium. 

Zachęcamy do oddania 
1% podatku na klub!
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05:40 Uwaga! 06:00 Telesklep 07:00 Granie 
na śniadanie 08:00 Na Wspólnej 08:30 Dzień 
dobry 
11:00     Przyjaciele – serial komedia, 1994
12:00     Brzydula – serial komedia
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     Sąd rodzinny – serial dokument
17:55     Brzydula – serial, Polska
18:25     Detektywi - serial dokument
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:50     Uwaga! - mag. reporterów
20:05     Na Wspólnej - serial, Polska
20:40     W-11 Wydział Śledczy 
 – serial dokument 
21:25     Strach w ciemnościach - fi lm  
 sensacyjny, USA 2001. Robbin- 
 sonowie tworzą szczęśliwą 
 rodzinę, choć nie są wolni  
 od życiowych problemów. Pew-
 nego dnia spotyka ich koszmar,  
 który odmieni ich spojrzenie na  
 dotychczasowe kłopoty. W 
 czasie załatwiania sprawy na  
 poczcie Kathy staje w obronie  
 zaczepionej przez Erika córki. 
23:20     Kuba Wojewódzki – talk show `07
00:20     Multikino – mag. fi lmowy
00:45     Uwaga! - magazyn
01:05     Nocne granie – pr. muzyczny
02:05     Telesklep

06:20 Złotopolscy 06:50 Globert przedstawia 
niezwykły świat natury 07:15 Telezakupy
07:35 M jak miłość 08:30 Pytanie na śniadanie 
10:40 Święta wojna 11:10 Bulionerzy 
11:40      Co ludzie powiedzą? 
 - serial komediowy
12:15      Magnum - serial, USA 
13:05      Gwiazdy tańczą na lodzie 
14:55      Dla niesłyszących 
 - Złotopolscy 
15:55      Karino - serial 
16:25      Na wariackich papierach 
 - serial, USA
17:15      Piłka ręczna mężczyzn - Mistrzostwa  
 Świata - Niemcy - Polska 
19:10      Jeden z dziesięciu 
 - teleturniej
19:40      Dzięki Bogu już piątek... !
20:05      Barwy szczęścia 
 - serial obyczajowy 
20:40      Dr House
  - serial obyczajowy
22:25      Warto rozmawiać
23:15      Magazyn kryminalny 997 
 - Michała Fajbusiewicza
23:40      ME w łyżwiarstwie fi gurowym 
 - Helsinki 2009 
00:30      Panorama
00:50      Czy świat oszalał? 
 - fi lm dokumentalny 
01:40      Europa da się lubić
02:25      Noc Zagadek 
 - teleturniej
03:30      Zakończenie dnia

05:45 Notacje06:00 Kawa czy 
herbata? 07:50 Leksykon PRL 08:00 
Wiadomości 08:15 Kwadrans po 
ósmej 08:35 Buli  08:45 Jedynkowe 
Przedszkole 09:15 Vipo i przyjaciele 
09:40     Ranczo pod Zieloną  
 Siódemką 
10:15     Szkoła złamanych serc
11:00     Kuchnia z Okrasą 
11:25     W-skersi 
12:00      Wiadomości
12:10      Agrobiznes
12:20      Wójt Roku 2008 - sylwetki
12:40      Plebania - telenowela
13:05      Klan - telenowela 
13:35      Jaka to melodia?
14:00      Errata do biografi i
14:30      My Wy Oni - magazyn
15:00      Wiadomości, Pogoda
15:20      Opole 2008 na bis
15:55      Kulisy  „Londyńczyków” 
16:05      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 
20:20      Budząc zmarłych - serial
21:20      Londyńczycy - serial 
22:10      Sprawa dla reportera
22:50      Pryzmat - pr. publ.
23:25      Mistyfi kacja - thriller

05:45 Notacje - Stanisław Aronson
06:00 Kawa czy herbata? 07:50 
Leksykon PRL 08:00 Wiadomości; 
08:15 Kwadrans po ósmej08:30 Buli
08:40 Jedynkowe Przedszkole 09:10 
Sekretny świat misia Beniamina 
09:35 Atlantis High - serial 10:05 
Szkoła złamanych serc 10:55 Mię-
dzy mamami 11:10 Schudnij 
11:25      Pora na doktora
11:40      Telezakupy
12:00      Wiadomości
12:10      Agrobiznes - magzyn
12:20      Klan - telenowela 
12:50      Jaka to melodia?
13:15      Plebania - telenowela
13:40      Święto Epifanii w Kościele  
 Greckokatolickim 
 - relacja
14:30      Ktokolwiek widział,  
 ktokolwiek wie...
15:00      Wiadomości, Pogoda
15:15      300 % normy - teleturniej
15:50      Co by tu jeszcze... 
 Przeboje kabaretu
16:05      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
20:20      Zbrodnia w mojej głowie 
 - fi lm kryminalny,  
 Kanada `06
22:00      Wydział Zabójstw 
 - serial kryminalny
22:30      Misja specjalna - mag. 

 

06:10 Złotopolscy 06:40 Pomocnik św. Miko-
łaja 06:55 Telezakupy 07:10 Śpiewajcie Panu 
pieśń nową 07:40 M jak miłość 08:30 Pytanie 
na śniadanie10:35 Codzienna 2 m. 3 
11:05      Bulionerzy - serial
11:35      Co ludzie powiedzą? 
 - serial komediowy 
12:10      Magnum
  - serial, USA 
13:05      Azja 
 - cykl dokumentalny 
14:10      Fort Boyard - reality show
15:10      Dla niesłyszących 
 - M jak miłość
16:05      Karino - serial, Polska
16:35      Radiostacja Roscoe
  - serial 
17:05      Na wariackich papierach 
 - serial, USA `85
18:00      Program lokalny
18:30      Panorama
19:05      Koło fortuny
  - teleturniej
19:35      Kocham Kino 
 - mag. fi lmowy
20:05      Barwy szczęścia 
 - serial obyczajowy
20:40      M jak miłość 
 - serial 
21:30      Kulisy serialu „M jak miłość” 
21:40      Magazyn Ekspresu Reporterów
22:30      Psychoza 2 
 - thriller, USA `83
00:30      Panorama
00:50      Słodka wolność 
 - komedia, USA `86
02:35      Noc Zagadek
  - teleturniej interaktywny
03:35      Zakończenie dnia

05:45 Notacje 06:00 Kawa czy 
herbata? 07:50 Leksykon PRL 08:00 
Wiadomości 08:15 Kwadrans po 
ósmej 08:30 Buli - serial anim.
08:45 Domisie 09:10 Sekretny świat 
misia Beniamina
09:35      Ranczo pod Zieloną  
 Siódemką 
10:05      Szkoła złamanych serc
10:55      Superwnętrze
11:25      Zapytaj prawnika
12:00      Wiadomości
12:10      Agrobiznes - magazyn
12:20      Siła z natury - magazyn
12:40      Plebania - telenowela 
13:05      Klan - telenowela
13:35      Jaka to melodia?
14:00      Czy możemy ocalić Zie- 
 mię? - serial dokum.
14:30      Raj - magazyn
15:00      Wiadomości, Pogoda
15:15      Karnawał w Jedynce 
16:05      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
20:20      Obudzone sumienie
  - dramat, USA `02
22:00      Wydział Zabójstw - serial
22:30      Bronisław Wildstein
23:10      Charlotte Gray - dramat

06:05 Złotopolscy 06:40 Pomocnik św. 
Mikołaja 06:55 Telezakupy 07:35 M jak 
miłość 08:30 Pytanie na śniadanie 10:40 
Święta wojna 11:10 Bulionerzy
11:40      Co ludzie powiedzą? 
 - serial komediowy 
12:15      Magnum - serialm, USA 
13:10      Szczur cwaniak - fi lm dokumentalny 
14:05      XV Marzenia Marcina Dańca 
15:05      Dla niesłyszących - M jak miłość
16:00      Karino - serial
16:35      Radiostacja Roscoe 
 - serial, Kanada 
17:05      Na wariackich papierach 
 - serial komediowy
18:00      Program lokalny
18:30      Panorama 
19:05      Piłka ręczna mężczyzn - Mistrzostwa  
 Świata - Polska - Tunezja 
21:15      Cesarskie cięcie - komedia, Polska 
 `87. Zbliżają się narodziny  
 milionowego obywatela. Każda  
 matka chciałaby takiego  
 urodzin, bo wiąże się to z licz- 
 nymi nagrodami i upominkami  
 dla matki i dziecka. 
22:45      Oskary Fashion - relacja
23:45      ME w łyżwiarstwie fi gurowym 
 - Helsinki 2009 
00:30      Panorama
00:50      Studenci - dramat, USA `95
02:55      Smaczne Go! 
 - mag. kulinarny
03:40      Noc Zagadek - teleturniej 
04:45      Zakończenie dnia

04.20 Saint Tropez 05.10 Gram.Tv 05.30 
Muzyczne listy 06.40 TV Market 07.15 Saint 
Tropez – serial 08.25 Kasa na bank 09.25 
Beverly Hills 90210 – serial 10.25 Zbuntowani 
– serial 11.25 mała Czarna 
12.20     Lalola – serial komediowy 
13.25     VIP – magazyn kulturalny 
13.55     Dziewczyny fortuny
14.55     Lalola – serial komediowy 
16.00     Beverly Hills 90210 – serial USA  
17.00     mała Czarna – talk show 
18.00     KŁAMCZUCH 
 – program rozrywkowy
19.00     Zbuntowani – serial obyczajowy
20.00     Powrót do Sandin – fi lm obycza- 
 jowy Niemcy, 2002; reż.: Karin 
 Hercher; wyst.: Alexandra  
 Kamp, Christian Kahrmann,  
 Günther Schramm, Katja Woy-
 wood, Hans Teuscher, Rolf  
 Illig; Romans rozgrywający się  
 w kręgach niemieckiej arysto- 
 kracji. Hrabia Hubertus von 
 Saatlow poślubi niedługo  
 projektantkę mody Veronikę  
 von Hitzfeldt. Hubertus pracuje 
 w agencji nieruchomości  
 i zostaje zaangażowany do  
 projektu poszukiwań eksklu 
 zywnych posiadłości na terenie  
 Niemiec. 
21.55     Istne Szaleństwo 
 – program rozrywkowy
22.55     Winny czy niewinny 
 – serial dokumentalny 
23.55     mała Czarna – talk show 
00.55     Zdradzeni – thriller kryminalny USA,  
 2005 ; reż. Valerie Landsburg;  
 wyst. Stephen Baldwin

04.20 Saint Tropez – serial 05.10 Kinomaniak
05.30 Muzyczne listy 06.40 TV Market 07.15 
Saint Tropez – serial 08.25 Kasa na bank 09.25 
Beverly Hills 90210 – serial 11.25 mała Czarna
12.25     Lalola – serial komediowy 
13.30     Kinomaniak – magazyn fi lmowy 
14.00     Dziewczyny fortuny
15.00     Lalola – serial komediowy
16.00     Beverly Hills 90210 – serial USA  
17.00     mała Czarna – talk show  
18.00     KŁAMCZUCH 
 –  program rozrywkowy
19.00     Zbuntowani – serial obyczajowy
20.00     Zdradzeni – thriller kryminalny  

 USA, 2005 ; reż. Valerie  
 Landsburg; wyst. Stephen Bal- 
 dwin, Kristy Swanson, Kevin  
 Chamberlin, Natassia Malthe,
 Tracy Howe, Whitfi eld Charles 
 Malik. Detektyw Max Garret  
 (Stephen Baldwin) powraca do 
 pracy w policji po półrocz- 
 nym zawieszeniu za złama- 
 nie regulaminu. Razem z po- 
 rucznikiem Eddiem Fultonem 
 mają rozpracować dość  
 rutynową, jak by się wydawało, 
 sprawę zabójstwa na tle  
 rabunkowym. 
21.50     Istne Szaleństwo – program rozryw.
22.50     Winny czy niewinny – serial dok/
23.50     mała Czarna – talk show 
00.50     Odwieczna wojna – fi lm akcji Kana- 
 da, 1998; reż.: Nick Rotundo

04.25 Saint Tropez – serial 05.15 Dekoratornia
05.35 Muzyczne listy 06.45 TV Market
07.20 Saint Tropez – serial 08.30 Kasa na bank
09.30 Beverly Hills 90210  – serial 10.30 
Zbuntowani – serial 11.30 mała Czarna
12.30     Lalola – serial komediowy 
13.30     Dekoratornia 
 – magazyn 
14.00     Dziewczyny fortuny
15.00     Lalola – serial komediowy 
16.05     Beverly Hills 90210 
 – serial USA 
17.05     mała Czarna – talk show  
18.05     KŁAMCZUCH 
 – program rozrywkowy
19.00     Zbuntowani – serial obyczajowy
20.00     Reakcja łańcuchowa – thriller   
 USA, 1996; reż.: Andrew Davis;  
 wyst.: Keanu Reeves, Morgan  
 Freeman, Rachel Weisz, Fred  
 Ward, Kevin Dunn, Brian Cox,  
 Joanna Cassidy, Krzysztof  
 Pieczyński; Grupa naukowców  
 pracuje nad wykorzystaniem  
 wody jako źródła energii. 
22.05     Geneza – serial sensacyjny
23.15     Bez wyjścia – fi lm akcji Kanada,  
 1995; reż.: Lee Damian; wyst.:  
 Guylaine St-Onge, Jeff Wincott,  
 Phillip Jarrett, Richard Fitzpa-
 trick, Sven-Ole Thorsen; Film  
 akcji. Profesor John Stoneman  
 (Wincott) wykłada na jednym 
 z amerykańskich uniwersytetów.  

05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.772 06:00 Żar 
młodości, odc.98 07:00 TV Market 07:15 
Wielka Wygrana, odc.419 08:00 Dotyk anioła, 
odc.59 09:00 Łowcy skarbów, odc.12 10:00 
Rodzina zastępcza, odc.250
11:00     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.140
11:30     Samo życie, odc.1200
12:00     Czarodziejki, odc.39
13:00     Chirurdzy, odc.21
14:00     Pierwsza miłość, odc.832
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.141
15:15     Dopóki śmierć nas nie rozłączy,  
 odc.16
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.10
16:30     Mamuśki, odc.12
17:00     Tylko miłość, odc.27
18:00     Pierwsza miłość, odc.833
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1201
20:00     Jerry Maguire; USA, 1996; r. Cam-
 eron Crowe; w. Tom Cruise,  
 Cuba Gooding Jr., Renee  
 Zellweger, Kelly Preston, Jerry  
 O’Connell Dramat obyczajowy.
22:00     Studio Lotto
23:00     CSI: Kryminalne zagadki Miami,  
 odc.5
00:00     CSI: Kryminalne zagadki Miami,  
 odc.6
01:00     Fala zbrodni, odc.77
01:50     Nagroda gwarantowana, odc.117
02:50     Tajemnice losu, odc.95
03:50     Zakazana kamera, odc.279

05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.773 06:00 Żar 
młodości, odc.99 07:15 Wielka Wygrana, 
odc.420 07:30 TV Market 08:00 Dotyk anioła, 
odc.60 09:00 Łowcy skarbów, odc.13 10:00 
Rodzina zastępcza, odc.251
11:00     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.141
11:30     Samo życie, odc.1201
12:00     Czarodziejki, odc.40
13:00     Chirurdzy, odc.22
14:00     Pierwsza miłość, odc.833
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.142
15:15     Dopóki śmierć nas nie rozłączy,  
 odc.17
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.11
16:30     Mamuśki, odc.13
17:00     Tylko miłość, odc.28
18:00     Pierwsza miłość, odc.834
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1202
20:00     Świat według Kiepskich
20:30     Świat według Kiepskich
21:00     Nieodparty urok; Niemcy / USA,  
 1999; r. Mark Tarlov; w. Sarah  
 Michelle Gellar, Sean Flanery
22:00     Studio Lotto
23:05     Eskorta; USA, 1994; r. Dennis Hop- 
 per; w. Tom Berenger
01:10     Nagroda gwarantowana, odc.118
02:10     Tajemnice losu, odc.96

05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.774 06:00 Żar 
młodości, odc.100 07:00 TV Market 07:15 
Wielka Wygrana, odc.421 08:00 Dotyk anioła, 
odc.61 09:00 Łowcy skarbów, odc.14 10:00 
Rodzina zastępcza, odc.252
11:00      Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.142
11:30      Samo życie, odc.1202
12:00      Czarodziejki, odc.41
13:00      Chirurdzy, odc.23
14:00      Pierwsza miłość, odc.834
14:45      Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.143
15:15      Dopóki śmierć nas nie rozłączy,  
 odc.18
15:50      Wydarzenia
16:10      Pogoda
16:15      Interwencja, odc.12
16:30      Mamuśki, odc.14
17:00      Tylko miłość, odc.29
18:00      Pierwsza miłość, odc.835
18:50      Wydarzenia
19:20      Sport
19:25      Pogoda
19:30      Samo życie, odc.1203
20:00      CSI: Kryminalne zagadki Nowego  
 Jorku, odc.47
21:00      Wzór, odc.18
22:00      Studio Lotto
22:05      Gotowe na wszystko, odc.85
23:10      Dorota Gawryluk - Konfrontacje,  
 odc.22
00:10      Miasteczko Point Pleasant, odc.12;  
 USA, 2005; r. Felix Enriquez 

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     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 komediodramat
23:55     Szkoła Auto 
 – rea lity show
00:15     Kuba Wojewódzki 
 – talk show `07
01:15     Uwaga! - magazyn
01:35     Nocne granie 
 – pr. muzyczny
02:35     Telesklep

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 – serial komedia
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 dokumnet
17:55     Brzydula – serial, Polska
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     Komando Foki - fi lm sensa-  
 cyjny, USA 1990. Doskonałe 
 kino akcji. Komandosi z Navy 
 Seals, doborowej jednostki  
 marynarki USA, muszą  
 zmierzyć się z terrorystyc 
 znym ugrupowaniem Al  
 Shuhada, którego członkowie  
 zestrzelili amerykański   
 helikopter. 
23:40     Szymon Majewski Show 
 – pr. rozrywkowy
00:40     Superwizjer – magazyn
01:10     Uwaga! - magazyn
01:30     Nocne granie – pr. muzyczny
02:30     Telesklep

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN
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