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VERBA SACRA 
Już po raz szósty zainau-
gurowano w wejherowskiej 
Kolegiacie wielkie wyda-
rzenie kulturalno-ducho-
we jakim jest cykl Modlitw 
Katedr Polskich opraco-
wywany przy współpracy 
Uniwersytetu im. Mikołaja 
Kopernika w Poznaniu. Au-
torem projektu, reżyserem i 
kierownikiem artystycznym 
jest znany reżyser Przemy-
sław Basiński.

 str. 8



ODSZEDŁWażne telefony
POGOTOWIE

WEJHEROWO
- Pogotowie Ratunkowe ................................................................................. 999
- Powiatowy Ambulatoryjny Punkt Opieki Całodobowej „Falck” Medycyna, ul. 
Gdańska 47 ................................................................................. (058) 672-17-68
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....................................................................................................  (058) 572-72-00
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REDA
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Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy,
że 18 stycznia 2009 roku odszedł od nas

Ś.P.

Kazimierz Grubba

Kierownik Referatu Budownictwa i Inwestycji 
Urzędu Gminy Wejherowo,

Radny Powiatu Wejherowskiego 

W naszej pamięci pozostanie jako dobry i szlachetny człowiek,
pełen życzliwości kolega i pracownik samorządowy 

Wyrazy szczerego współczucia 

Rodzinie Zmarłego

składa

Wójt Gminy Wejherowo
Jerzy Kepka

ze współpracownikami

Z głębokim smutkiem i żalem przyjąłem wiadomość 
o śmierci 

Ś. p.
KAZIMIERZA GRUBBY

Kierownika referatu budownictwa, 
gospodarki komunalnej i mieszkaniowej 

w Urzędzie Gminy Wejherowo, 
wieloletniego radnego Rady 

Powiatu Wejherowskiego 

rodzinie i przyjaciołom składam
wyrazy głębokiego i szczerego współczucia

                                 Jerzy Budnik
                                       Poseł na Sejm RP

OGŁOSZENIE

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o nagłej śmierci

ŚP. KAZIMIERZA GRUBBY
Radnego Rady Powiatu Wejherowskiego 

Rodzinie zmarłego najserdeczniejsze wyrazy
szczerego i głębokiego współczucia

w imieniu Radnych Rady Powiatu Wejherowskiego
i Zarządu Powiatu

składają

Przewodniczący Rady Powiatu  Starosta Wejherowski
           Wiesław Szczygieł                          Józef Reszke

List od czytelnika - Apel do ekologów

Zbliża się wiosna. Przychodzi czas spacerów po parkach 
i lasach. Teraz jest wielka szansa żeby ekolodzy dali znać 
o sobie. Papiery, kartony tak w skupie potaniały, że nie 
opłaca się się zbierać i zawozić do sprzedaży. Puszki po 
piwie leżą na ulicach. Chodzi o to, żeby ekolodzy zaczęli 
walczyć o wyższą cenę skupu, przez co przyczynią się do 
opłacalności pracy tym biednym zbieraczom.
Tu nie potrzeba w mrozie przypinać się do drzew jak w 
Dolinie Rospudy, tylko manifestować w urzędach. Na do-
datek podobno wywóz śmieci pójdzie w górę, to ludzie 
będą się makulatury pozbywać na prawo i na lewo. Ekolo-
dzy, swą inicjatywą na pewno udaną, przyczynicie się do 
porządku a zbieracze zarobią trochę grosza. Będzie mniej 
dzikich wysypisk i będzie ładniej. Drodzy ekolodzy do 
dzieła, a oszczędzicie dużo hektarów lasu, ludzie będą z 
was zadowoleni, a to będzie nowość. Edek z Wejherowa

Jak informowaliśmy tydzień temu w Wielkiej Orkiestrze 
Świątecznej Pomocy w Rumi udało się uzbierać ponad 23 
tysiące (a kolejne 8 tysięcy uzyskano w licytacjach). W 
Wejherowie z kolei uzbierano również ponad 23 tysiące 
zł. Informując o Redzie podaliśmy niepełną informację o 
14 tysiącach ze sztabu w Zespole Szkół nr 2, a pomijając 
sztab w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych. Ten drugi – 
do którego spłynęły pieniądze z Zespołu Szkół nr 1, Szkoły 
Prywatnej oraz SP nr 8 w Wejherowie - uzbierał około 21 
500 zł.  Za pomyłkę przepraszamy.                   Redakcja 

Sztaby były dwa

Po studiach, w latach 
1986-1990 pracował w 
Przedsiębiorstwie Realizacji 
Budownictwa Energetycz-
nego i Eksportu – Zakładzie 
Budowlano-Montażowym 
„Energobud” w Obornikach 
Wielkopolskich, od 1 paź-
dziernika 1990 roku związał 
się z Urzędem Gminy Wej-
herowo. Jako wieloletni kie-
rownik Referatu Budownic-
twa i Inwestycji tego urzędu 
doprowadził do realizacji 
najważniejsze przedsięwzię-

cia inwestycyjne gminy Wej-
herowo – od zadań moder-
nizacji infrastruktury drogo-
wej, wodnej, kanalizacyjnej 
i oświetleniowej po obiekty 
szkolne w Bolszewie, Orlu, 
Nowym Dworze Wejherow-
skim, a ostatnio Halę Wido-
wiskowo-Sportową w Bol-
szewie. Od 1998 roku był 
radnym powiatu wejherow-
skiego. Zmarł 18 stycznia w 
Gdańsku, został pochowany 
na cmentarzu w Wejherowie 
Śmiechowie.                  (PP)

Kazimierz Grubba
Pochodzi z Sopieszyna, urodził się 16 lutego 1962 
roku w Wejherowie. Był absolwentem Wydziału Bu-
downictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej.
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Skorzystają też z niego 
uczniowie powiatu wej-
herowskiego. Program 
ma za zadanie zwiększyć 
udział owoców i warzyw 
w codziennej diecie naj-
młodszych na etapie, na 
którym kształtują się ich 
nawyki żywieniowe. Pro-
gram będzie fi nansowany 
ze środków Unii Euro-
pejskiej oraz krajowych. 
Komisja przeznaczy na re-
alizację tego programu 90 

mln Euro na rok szkolny. 
W ramach programu, środ-
ki fi nansowe zostaną prze-
znaczone na dostarczanie 
dzieciom w placówkach 
oświatowych świeżych i 
przetworzonych owoców 
i warzyw. Pozostałe środ-
ki zasilą koszty logistyki 
i dystrybucji, sprzętu, ko-
munikacji, monitorowania 
i oceny. - Aby uczestniczyć 
w programie trzeba opraco-
wać wcześniej strategię  re-

alizacji programu, w której 
zostanie określony zakres 
i sposób wdrażania pro-
gramu – wyjaśnia Iwona 
Ciechan, rzecznik prasowy 
Agencji Rynku Rolnego. – 
Strategię z grupą docelową 
dzieci, które będą mogły 
uczestniczyć w programie, 
owoce i warzywa objęte 
programem oraz  działania 
towarzyszące o charakterze 
promocyjno-edukacyjnym.

(DD)

Planowane 
owoce w szkole
Od przyszłego roku szkolnego 2009/2010 Komisja Europejska za-
mierza uruchomić program pod nazwą „Owoce w szkole”, którego 
celem będzie długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzie-
ci i młodzieży w polskich szkołach. 

REKLAMA

Pierwsze zdarzenie miało 
miejsce na lekcji WF. 
Dziewczyna podeszła 
do swojej “koleżanki”, 
kopnęła ją, uderzyła w 
twarz i przewróciła na 
podłogę. Dziewczyny 
pobiły się. - Nauczycielka 
po chwili rozdzieliła bijące 
się uczennice, ale do kolej-

nego zdarzenia z udziałem 
tej samej nieletniej doszło 
kilka dni później na lekcji 
biologii - opowiada mł. 
asp. Anetta Potrykus z we-
jherowskiej policji. - Kole-
ga z klasy bawił się gumką 
do mazania. W pewnym 
momencie kawałek tej 
gumki wystrzelił w powi-

etrze i odbił się od pleców 
15-latki. Nie podobało 
się to jej, wiec podeszła 
do chłopca i uderzyła 
go, a potem zagroziła, 
że przyjdą do szkoły jej 
koledzy i go pobiją. Szkoła 
poinformowała o wszyst-
kim policję. 

(TM) 

Następna agresywna
15-latka najpierw pobiła się w trakcie lekcji z inną dziewczyną, a kilka 
dni później - znowu na lekcji - uderzyła ucznia i zagroziła mu pobiciem. 
Policja, która ostatnio zwraca szczególną uwagę na zachowanie nieletnich, 
przesłuchała nastolatkę. Dziewczyna trafi  do sądu. 

Pod batutą prowadzących 
dyrygentów zaprezento-
wał się w tym roku Chór 
Szkoły Muzycznej I st. 
im. Fryderyka Chopina z 
Wejherowa, Chór Szkoły 
Podstawowej nr 9 z Wej-
herowa, Chór dziecięcy 
,,Cantare” z Gimnazjum nr 
1 w Wejherowie, Chór Mę-
ski ,,Harmonia” z Wejhe-
rowa, ,,Świętojański” chór 
mieszany przy parafi i św. 

Jana z Kęt z Rumi, Chór 
,,Lira” im. ks. Stanisława 
Ormiańskiego z Rumi, 
Chór ,, Stowarzyszenie 
Mieszczan Gdańskich” 
oraz Chór Mieszany ,,Can-
tores Veiherovienses”. 
Wejherowscy Cantoresi 
pod batutą Marka Rocław-
skiego, jk zawsze zasko-
czyli swoim wysokim po-
ziomem artystycznym. W 
dziecięco- młodzieżowym  

Chórze szkoły muzycznej 
prowadzonym przez Ewę 
Rocławską dało się zauwa-
żyć i usłyszeć sporo utalen-
towanej młodzieży m.in. 
akompaniującego młodego 
Artur Sychowskiego. Nad 
całością organizacyjną i 
konferansjerką czuwali 
niezawodnie dyrektor Jo-
lanta Rożyńska oraz Wal-
demar Czaja.   

(F.S) 

KONCERT KOLĘD

W parafi i p.w. NMP Królowej Polski w Wejherowie odbył się koncert kolęd 
w wykonaniu chórów z Gdańska, Rumi i Wejherowa. 
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INFORMACJE ZE STAROSTWA POWIATOWEGO

W WEJHEROWIE

www.powiat.wejherowo.pl

Starostwo Powiatowe
w Wejherowie
ul. 3 Maja 4

84-200 Wejherowo

WYDZIAŁY I KONTAKT:

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydział Edukacji:
tel. 0-58 572-94-29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

przetargowych, protokoły pokontrolne, sprawozdania oraz inne 
informacje urzędowe znajdują się 

w Biuletynie Informacji Publicznej 
Starostwa Powiatowego w Wejherowie pod adresem:

www.bip.powiat.wejherowo.pl 

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

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

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

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA

wykonanie zadań publicznych w 2009 roku przez podmioty prowadzą-
ce na terenie powiatu wejherowskiego działalność pożytku publiczne-

go tj. w formie wsparcia na realizację zadań z zakresu:

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

Przewidywana kwota na realizację powyższych zadań wynosi 
 70.000 zł.

Miejsce i termin składania ofert: Kancelaria Starostwa Powiatowego 
w Wejherowie, Biuro Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w 
Wejherowie w terminie do dnia 9 lutego 2009  roku do godz. 17.30.
Osoba upoważniona do kontaktów z wnioskodawcami: Monika 
Koss tel.(0-58) 572-94-86.
Termin rozpatrzenia ofert: do 11 marca 2009 roku.

Zasady przyznawania dotacji:
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w zamkniętej 
kopercie oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej   z dnia 27 grudnia 2005 roku w 
sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru 
umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z 
wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
2. W przypadku nadesłania oferty pocztą liczy się data jej wpływu do 
Starostwa Powiatowego.
3. Na kopercie  winna widnieć informacja jakiego zadania oferta ma 
dotyczyć oraz nazwa organizacji (stowarzyszenia) ubiegającej się o 
dotację.
4. Do oferty należy dołączyć  następujące załączniki:
- oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w rozu-
mieniu art. 9 ustawy o  działalności pożytku publicznego i o wolonta-
riacie, 
- aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub 
inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie 
osób go reprezentujących, 
- sprawozdanie merytoryczne i fi nansowe (bilans, rachunek wyników 
lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok,
- umowa partnerska lub oświadczenie partnera (w przypadku wskaza-
nia w ofercie partnera).
5. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po 
terminie nie będą rozpatrywane.
6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z otrzymaniem dotacji.
7. Organizacja, która składa kilka ofert w konkursie – powinna złożyć 
każdą ofertę odrębnie w zamkniętej kopercie.
8. Podstawą do realizacji zadania będzie podpisana przez strony umo-
wa.
Tryb przyznawania dotacji  określony został w ustawie z dnia 24  
kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontaria-
cie (Dz.U. Nr 96, poz 873 ze zm.).                                                                    (SP)

Wnioski o granty
 ZARZĄD  POWIATU  WEJHEROWSKIEGO

na podstawie uchwały nr III/XIV/115/07 Rady Powiatu Wejherow-
skiego z dnia 30 listopada 2007 r.  w   sprawie   określenia    zasad    
udzielania    dotacji    na    dofi nansowanie    prac konserwa-
torskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 10  
poz. 268 z dnia 12 lutego 2008 r.)

ZAPRASZA DO SKŁADANIA WNIOSKÓW 
O PRZYZNANIE DOTACJI

na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót bu-
dowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w 2009 roku.
Miejsce i termin składania wniosków: Starostwo Powiatowe w Wej-
herowie, Biuro Obsługi Interesanta, w terminie do 16  lutego  2009 
roku.
Zasady przyznawania dotacji:
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w zamkniętej 
kopercie wniosku zgodnego ze wzorem określonym w uchwale nr III/
XIV/115/07 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 30 listopada 2007 
r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofi nansowanie 
prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków, formularz wniosku oraz 
treść uchwały dostępne są w Wydziale Kultury i Spraw Społecznych 
Starostwa Powiatowego w Wejherowie  oraz w wersji elektronicznej w 
Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.powiat.wejherowo.pl 
2. Na kopercie  powinien zostać umieszczony zapis „dotacja na 
zabytki”.
3. Informacja o rozpatrzeniu wniosków ukaże się  na stronie interneto-
wej powiatu www.powiat.wejherowo.pl
4. Wnioski niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po 
terminie nie będą rozpatrywane.
5. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem dotacji.
6. Benefi cjent, który składa kilka wniosków – powinien złożyć każdy 
wniosek w  odrębnej  zamkniętej kopercie.
7. Podstawą do realizacji zadania będzie podpisana przez strony umo-
wa.        (SP)

Dotacje na zabytki
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Budynek biblioteki wg 
wstępnych ustaleń miał 
stanąć na terenie muzeum 
od strony ul. Zamkowej. 
Pomysł spotkał się jednak 
ze stanowczym protestem 
Rady Miasta Wejherowa. 
- Nowy budynek o pla-
nowanych bardzo dużych 
rozmiarach będzie obcym, 
silnie integrującym w prze-
strzeń zabytkowego parku 
elementem – podaje rada 
w uzasadnieniu do swojej 
uchwały. 
W tym tygodniu odbyły się 
dwa kluczowe spotkania 
w tej sprawie. Pierwsze w 
Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Po-
morskiej w Wejherowie z 
inicjatywy posła Jerzego 
Budnika, które zgromadzi-
ło zwolenników powstania 
nowego budynku. Został na 
nie zaproszony Kazimierz 
Kleina, senator RP, od cza-
sów studenckich w dużym 
stopniu zaangażowany w 
promocję i utrzymanie kul-
tury kaszubskie, zarazem 
przewodniczący Kaszub-
skiego Zespołu Parlamen-
tarnego. 
- Decyzja powinna zapaść 
w zgodzie z władzami mia-
sta. Dlatego też potrzebne 
jest spotkanie z prezyden-
tem Wejherowa – mówił na 
pierwszym spotkaniu Kazi-

Wybitny znawca proble-
matyki ameraykańskiej, 
autor wielu książek o ame-
rykańskich prezydentach i 
stosunkach polsko - amery-
kańskich wygłosił wykład 
na temat: „Czego możemy 
się spodziewać po nowym 
prezydencie USA Baracku 
Obamie?” Mówił o specyfi -
ce kampanii prezydenckiej 

Obamy: była najdłuższa w 
historii USA – trwała aż 2 
lata, najdroższa – koszto-
wała 750 milionów dola-
rów, zebranych od całego 
amerykańskiego społeczeń-
stwa, głównie z wpłat przez 
Internet. Pomogła wygrać 
Obamie również telewizja, 
gdzie oglądano nie tylko 
krótkie spoty z kandyda-

tem, ale i dłuższe rozmowy 
z wyborcami. Kampania 
zaktywizowała całe środo-
wisko amerykańskie; po-
parli Obamę powszechnie 
ludzie młodzi, większość 
kobiet, ludzie wykształceni 
oraz mniejszości narodowe 
i wyborcy niezależni. Oba-
ma wygrał, bo przedstawił 
wiarygodny program wyj-

ścia z kryzysu i podźwi-
gnięcia gospodarki amery-
kańskiej, program zwięk-
szenia dostępu do służby 
zdrowia. Obiecał również 
zakończenie wojny w Iraku 
i wyprowadzenia stamtąd 
wojsk do maja 2010 roku. 
Spotkanie z profesorem 
Pastusiakiem odbyło się 19 
stycznia.                (B.Mir.)

Dlaczego wygrał
W przededniu zaprzysiężenia nowego amerykańskiego prezydenta Koło 

Klubu Współczesnej Myśli Politycznej w Rumi zorganizowało w sali 
Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Janowo”  spotkanie z prof. 

dr hab. Longinem Pastusiakiem, historykiem, amerykanistą, byłym 
Marszałkiem Senatu.

Obama?

Profesor Pastusiak tłumaczył m.in. dlaczego Barack Obama wygrał.
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Czy w Wejherowie powstanie 
biblioteka Gerarda Labudy?
Nabiera rozpędu pomysł wybudowania nowego 2 kondygnacyjnego budynku na potrzeby Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. W przyszłości miałyby się w nim znajdować zbiory prof. Gerarda 
Labudy oraz cały liczny księgozbiór literatury oraz prasa, dotąd rozproszone poza Pałacem.

mierz Kleina.
Za tym, żeby biblioteka 
Gerarda Labudy powstała 
przy pałacu, przemawiają, 
jak tłumaczy dyrektor jed-
nostki – Radosław Kamiń-

ski, względy racjonalne. 
W związku z tą koncepcją 
nowy obiekt wpisałby się 
w część dotychczas istnie-
jącego kompleksu pałaco-
wo-parkowego i nawiązy-
wał architektonicznie do 
całości. Za tym pomysłem 
przemawia także to, że była  
już wstępna zgoda co do lo-
kalizacji wydana przez wo-
jewódzkiego konserwatora 
zabytków. W większości 
podobnych przypadków to 
właśnie z nią jest najwięk-
szy problem.
Jak tłumaczy senator,  pro-
fesorowi Labudzie zależy 
na tym, żeby biblioteka 
była gotowa jeszcze za jego 

życia, żeby mógł przekazać 
wszystkie swoje zbiory do 
miejsca, gdzie będzie pew-
ny, że będą bezpieczne i 
dobrze wykorzystane.
Nieofi cjalnie dowiedzieli-
śmy się też, że swoją pomoc 
w zrealizowaniu projektu 
zaproponowała kancelaria 
premiera za pośrednictwem 
marszałka województwa 
pomorskiego.
Rada Miasta Wejherowa 
nie jest przeciwna budowie 
budynku, w którym miały-
by się znajdować te zbio-
ry, jednak proponuje inne 
możliwe miejsca jego loka-
lizacji, jak podaje: - budo-
wa planowanego budynku 

w omawianej lokalizacji 
jest niekorzystna dla mia-
sta i mieszkańców.
Przekonaniu oponentów 
miało służyć drugie spo-
tkanie, które odbyło się 
tego samego dnia w ratu-
szu. Prezydent podtrzymał 
swoje stanowisko, że bu-
dynek powinien znajdo-
wać się w innym miejscu. - 
Chodzi o to, żeby to zrobić 
w zgodzie i porozumieniu, 
bo gdyby muzeum chciało 
to zrobić samo, to by już to  
zrobiło. Z przepisów wy-
nika, że działka należy do 
muzeum, gdzie - jeżeli nie 
jest to sprzeczne z planem 
zagospodarowania - moż-

na budować – powiedział, 
w rozmowie po spotkaniu 
w ratuszu, senator Kleina.

Łukasz Bieszke

„Nowy budy-
nek o pla-

nowanych bar-
dzo dużych roz-
miarach będzie 
obcym, silnie 
integrującym w 
przestrzeń za-
bytkowego par-
ku elementem.”

„Z przepi-
sów wyni-

ka, że działka 
należy do mu-
zeum, gdzie 
- jeżeli nie jest 
to sprzeczne z 
planem zago-
spodarowania 
- można budo-
wać.” 

Róg Zamkowej i wejścia do parku to jedna z proponowanych lokalizacji  nowej biblioteki.
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Zgodnie z nowymi prze-
pisami dowody osobiste, 
które nie zostały wymie-
nione w związku ze zmianą 
danych, będą unieważniane 
z urzędu. Po 3 miesiącach 
od dnia zaistnienia zmiany, 
w przypadku obywateli pol-
skich zamieszkujących kraj, 
a po 4 miesiącach od zmia-
ny u obywateli polskich, 
zamieszkujących za grani-
cą. Unieważnienie dowodu 
osobistego będzie następo-
wało w formie czynności 
materialno-technicznej, bez 
udziału zainteresowanego 
i bez powiadamiania go o 
tym fakcie. Dlatego każda 
osoba, posiadająca dowód 
osobisty ma obowiązek 
wymienić ten dokument w 
przypadku zmiany danych 
w nim zawartych. Wniosek 
o wydanie nowego dowodu 
osobistego należy złożyć w 
terminie 14 dni od dnia za-
istnienia zmiany.         (DD)         

Wymień 
dowód!
Od stycznia br. w każ-
dym, na terenie po-
wiatu wejherowskiego 
Urzędzie Miasta czy 
Gminy, obowiązują 
nowe przepisy, doty-
czące dowodów osobi-
stych. 

W skrócie 
W piątek, 30. stycznia w Re-
dzie będzie gościć aktorka 
fi lmowa, telewizyjna Gra-
żyna Wolszczak. Autorskie 
spotkanie z odbędzie się w 
czytelni Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej. Początek spo-
tkania o godz. 17. 

(tm) 
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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

Najpierw powiedzmy sobie bez 
ogródek, że wypowiedź byłej mi-
nister nie była przypadkowym, 
niezamierzonym lapsusem. Była 
starannie przemyślana i wyreży-
serowana  (vide przyniesione na 
konferencję kartki z wypisanymi 
liczbami). Po prostu Gęsicka za 
wszelką cenę chciała  udowod-
nić, że rząd Tuska kompletnie 
nie radzi sobie z wydawaniem 
unijnych pieniędzy.  Tu nie cho-
dziło drodzy państwo o prawdę, 
o rzetelność, a o celowe przedsta-
wienie rządu w złym świetle. Po-
nieważ Gęsicka uchodziła dotąd 
za osobę niekonfl iktową, niekłó-
tliwą, wręcz dystansującą się od 
bieżącej polityki, w kręgu parla-
mentarzystów Platformy Obywa-
telskiej jej wypowiedź wywołała 
ogromne poruszenie, żeby nie 
powiedzieć wprost konsternację. 
Tego  po Gęsickiej nikt się nie 
spodziewał. Gdyby to jeszcze po-
wiedział rzecznik prasowy PiS, 
albo któryś z jej walecznych, ale 
nieorientujących się w tym tema-
cie partyjnych kolegów, to można 
by na to przymknąć oko i powie-

dzieć – gadają od rzeczy, bo się 
na tym nie znają. Powiedziała 
to jednak była minister, która 
doskonale zna tryb i procedury 
załatwiania wniosków pomoco-
wych tu w kraju jak i w Brukseli. 
Pewnie dlatego Palikota ponio-
sło. Muszę przyznać, że ja rów-
nież byłem wypowiedzią Gęsic-
kiej zaszokowany, bo  w czasie 
gdy pełniła ona urząd ministra 
miałem ją za solidnego, sumien-
nego, profesjonalnego urzędnika 
i przyzwoitą osobę. 
Jak wygląda ta przemilczana przez 
Gęsicką prawda?  Po pierwsze, 
Polska pod względem wydawa-
nia pieniędzy pomocowych jest 
póki co na trzecim miejscu wśród 
wszystkich państw unijnych,  co 
powinno być powodem do dumy, 
a nie  niesprawiedliwej, a do tego 
wyjątkowo złośliwej krytyki.  Po 
drugie, w czasie pierwszych trzy-
nastu miesięcy rządów PiS  wy-
korzystano 7,7 mld zł z pieniędzy 
UE, a w czasie pierwszych trzy-
nastu miesięcy  rządów PO-PSL 
10,4 mld zł.  Kto jest więc lep-
szy? Po trzecie, wydawanie środ-

ków unijnych przyznanych Pol-
sce na perspektywę 2007-2013   
dopiero się rozpoczęło. Zanim 
środki te trafi ą do wnioskodaw-
ców muszą przejść skompliko-
waną i czasochłonną procedurę 
weryfi kacyjną i zatwierdzającą, o 
czym Gęsicka oczywiście dosko-
nale wie. Jeśli  chodzi o poziom 
realizacji programów unijnych 
na lata 2007-2013, to rząd Tu-
ska podpisał już 6 189 umów o 
wartości 8,1 mld zl,  podczas gdy 
rząd PiS (do końca skróconej ka-
dencji) żadnej, a wiele projektów, 
które wpisał na listę unijną zosta-
ło odesłanych do poprawienia, co 
znacznie wydłuży ich realizację. 
Dlaczego o tym Gęsicka na kon-
ferencji nie powiedziała? Odpo-
wiedź jest prosta - bo musiała by 
przyznać, że rząd Tuska zdecydo-
wanie lepiej radzi sobie z wyda-
waniem pieniędzy unijnych niż 
rząd PiS, w którym zasiadała.

Jerzy Budnik                                                                                           
Poseł na Sejm RP

Archiwalne numery posła 
można przeczytać 

na stronie www.budnik.pl

CZEGO  (I DLACZEGO)  
NIE  POWIEDZIAŁA  GĘSICKA 
Tematem numer jeden w ubiegłym tygodniu był 
ostry atak  enfant terrible polskiej polityki, posła 
Janusza Palikota, na byłą minister rozwoju regio-
nalnego w rządzie PiS Grażynę Gęsicką. Palikot za-
rzucił  Gęsickiej, że na konferencji prasowej J. Ka-
czyńskiego dopuściła się  „politycznej prostytucji”. 
Kilka dni później, pod wpływem płynącej zewsząd 
krytyki przeprosił ją  za te słowa, ale z innego zarzu-
tu, że chcąc udowodnić fałszywą tezę  manipulowa-
ła faktami i kłamała się nie wycofał.

SPROSTOWANIE
„W artykule pt. „Wejherowo zaskarżone”, który ukazał się w nu-
merze nr 78 Expressu Powiatu Wejherowskiego z dnia 19 grudnia 
2008 roku, została zacytowana nieprawdziwa wypowiedź podpisa-
na moim imieniem i nazwiskiem oraz nazwą mojej fi rmy. Redaktor 
Tomasz Modzelewski zamieścił ją bez mojej zgody i bez autoryza-
cji oraz zmanipulował jej treść na potrzeby swojego artykułu. Moja 
wypowiedź, jeśli bym wyraziła na to zgodę, powinna brzmieć na-
stępująco:
Na pytanie red. Tomasza Modzelewskiego: „Co Pani sądzi o obo-
wiązku zamknięcia sklepów o godz. 22? i czy coś odczuwam z tego 
powodu, czy to mi nie przeszkadza?” moja odpowiedź brzmiała: 
„Absolutnie nic nie odczuwam i w niczym mi to nie przeszkadza. Z 
tego względu, że nigdy nie miałam otwartego sklepu do godz. 24, bo 
zawsze miałam sklep czynny do godz. 22. Nie ma to dla mnie żadne-
go znaczenia. Teresa Bigus – właścicielka sklepu Tereska.”
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OBWIESZCZENIE

Starosta Wejherowski

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./ 

z a w i a d a m i a,
że na wniosek z dnia 22.12.2008r. Gminy Choczewo, zostało wszczęte 
p o s t ę p o w a n i e  administracyjne w sprawie zatwierdzenia 
projektu budowlanego i wydania decyzji administracyjnej NR AB6-
VIII-7351/128/08 o pozwoleniu na przebudowę:

drogi powiatowej nr 1306G Ulinia – Sasino – Choczewo na 
odcinku: granica powiatu ÷ koniec miejscowości Sasino w km 
0+000 do 2+550 na działkach nr 181/1, 182/1, 237/3, 240/1, 241, 
247/1, 247/4, 261/3, 261/4, 262, 264/2, 365/3, 269, 270, 275, 276/1, 
276/2, 277, 278/1, 278/2, 282/1, 295/12, 388, 433/26, 68, 247/5, 256/3, 
263/2, 264/1, 266, 268/25, 272/1, 272/2, 284, 288/2, 289/1, 290, 309, 
387, 395 obręb ewidencyjny Sasino, gmina Choczewo.  

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

OBWIESZCZENIE 

Starosta Wejherowski
- działając na podstawie art. 11a, art.11f ust. 3 i 4 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:

w dniu 14.01. 2009r.  na wniosek Burmistrza Miasta Rumi, 
ul. Sobieskiego 7,  84-230 Rumia,  wydana została decyzja 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  dla inwestycji 
polegającej na:

BUDOWIE DROGI GMINNEJ  
– ULICY OKRZEI W RUMI 

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

Strony mają  prawo składania uwag i wniosków w w/w sprawie w 
terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia do 
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).      

Wszyscy zagrali jak profe-
sjonalni aktorzy, choć nie-
którzy byli bardzo stremo-
wani. W pierwszym dniu 
przeglądu zaprezentowały 
się przedszkola. Wystąpi-
ło siedem grup z miasta i 
gminy Wejherowo. Komi-
sja konkursowa w składzie 
Monika Lademann, Domi-
nika Studnicka i Ryszard 
Borysionek, miała trudny 
wybór, gdyż poziom był 

bardzo wyrównany. Jed-
nak dokonała oceny zgło-
szonych grup, przyznając 
pierwsze miejsce zespoło-
wi Wiewiórki z Przedszko-
la Niepublicznego Bajka w 
Wejherowie. Miejsce dru-
gie zajął zespół Puchatki z 
Przedszkola Samorządowe-
go nr 2 w Wejherowie. Po-
nadto komisja konkursowa 
postanowiła przyznać wy-
różnienie dla grupy Przy-

jaciele Franklina z Przed-
szkola Samorządowego w 
Gościcinie. W następnym 
dniu przeprowadzono prze-
gląd jasełek w kategorii 
szkół podstawowych. Tu-
taj, jury w osobach Anety 
Fittkau, Mirosława Ody-
nieckiego i Ryszarda Bory-
sionka, długo zastanawiała 
się nad wyborem zwycięz-
cy. Poziom uczestników 
był tak wysoki, że komisja 

konkursowa przyznała exe-
quo dwa pierwsze miej-
sca. Laureatami jasełek 
zostali uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 6 w Re-
dzie i Wejherowie. Trzecie 
miejsce zajęła Samorządo-
wa Szkoła Podstawowa w 
Orlu. Ponadto jury posta-
nowiło przyznać wyróżnie-
nie Szkole Podstawowej w 
Górze Pomorskiej.

(DD)

Przegląd jasełek najmłodszych
Przez dwa dni w Wejherowskim Centrum Kultury odbywał się Powiatowy Przegląd Jase-
łek dla przedszkoli, klas zerowych oraz klas od I do III. Na scenie wystąpiło ponad sto naj-
młodszych uczestników. 

Przedszkole Bajka z Wejherowa jako zwycięzca jasełek.

Fo
t. 
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Wpisowe wynosi 20 zł. 
Słuchacze posiadający le-
gitymację i indeks proszeni 
są i ich przedłożenie przy 
zapisywaniu się. Zajęcia 

następnego semestru roz-
poczynają się od 16 II 2009 
r. - poniedziałek. Tel. kon-
taktowy 698 653 304 oraz 
783 718 534

Komunikat Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Od 2 II do 13 II trwa przerwa semestralna, w tym 
czasie przyjmujemy zapisy na nowy semestr. 
Dyżury pełnione są w COP, ul. Hallera. poniedziałek 

2 i 9 II od 10 do 14
wtorek 
2 i 10 II od 10 do 14
środa 
4 i 11 II od 11.30 do 15.00

czwartek 
5 II od 13.00 do 15.00
czwartek 
12 II od 10 do 14
piątek 
6 i 13 II od 10 do 14

Burmistrz Miasta Redy
Ogłasza konkurs na stanowiska urzędnicze 
w Urzędzie Miasta w Redzie ul. Pucka 9

 
I. Stanowisko podinspektora ds. rachunkowości podatkowej i 
fi nansowej w wymiarze 1 etatu  w Referacie Finansowym.

1.Podstawowe wymagania:
1/ obywatelstwo polskie,
2/ pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni 
praw publicznych,
3/ niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
4/ wykształcenie średnie lub wyższe o specjalności umożliwiającej 
wykonywanie zadań na stanowisku, 
5/  nieposzlakowana opinia,
6/  mile widziany co najmniej 1 roczny staż pracy na stanowisku 
księgowej,
8/  odpowiedzialność,  samodzielność, sumienność

 2.Wymagania dodatkowe:
1/ znajomość zasad rachunkowości,
2/ preferowanie doświadczenie w pracy na  stanowiskach związanych 
z prowadzeniem księgowości,
3/ dobra umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,

3. Do zakresu zadań na tym stanowisku należeć będzie głównie:
a/ prowadzenie rachunkowości podatkowej i fi nansowej,
b/ sporządzenie obowiązującej sprawozdawczości.

II. Stanowisko podinspektora ds. windykacji  w wymiarze  0,5 
etatu  w Referacie Finansowym.

1.Podstawowe wymagania:
1/ obywatelstwo polskie,
2/ pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni 
praw publicznych,
3/ niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
4/ wykształcenie średnie lub wyższe o specjalności umożliwiającej 
wykonywanie zadań na stanowisku, 
5/ nieposzlakowana opinia,
6/ co najmniej 1 roczny staż pracy na stanowisku związanym z 
prowadzeniem spraw fi nansowych,
8/ odpowiedzialność,  samodzielność, sumienność

 2.Wymagania dodatkowe:
1/ znajomość zasad  windykacji,
2/ preferowanie doświadczenie w pracy na  stanowiskach związanych 
z prowadzeniem księgowości,
3/ dobra umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,

3. Do zakresu zadań na tym stanowisku należeć będzie głównie:
a/ prowadzenie windykacji należności budżetowych,
b/ sporządzenie obowiązującej sprawozdawczości

III. Od osób ubiegających się o zatrudnienie na stanowiskach, o 
których mowa w pkt I i II wymagane są następujące dokumenty:
1/ życiorys (CV),
2/ list motywacyjny,
3/ kserokopie świadectw pracy w przypadku wcześniejszego 
zatrudnienia,
4/ kserokopie dokumentów poświadczających posiadane 
wykształcenie,
5/ kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
6/ kwestionariusz osobowy,
7/ kserokopia dokumentu tożsamości,
8/ oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne (wybrany 
kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o 
niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego w terminie 30 dni od 
dnia zatrudnienia) i korzystaniu z pełni praw publicznych,
9/ oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na 
stanowisku,
10/inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych 
i dodatkowych  podanych w ogłoszeniu, a w razie braku takich 
dokumentów stosowne oświadczenie o ich spełnieniu,
11/referencje (na żądanie).
       Przewidywany termin zawarcia umowy o pracę to 16 luty 2009 r.
       Umowa o pracę będzie zawarta na czas określony 1 roku.
Nie jest możliwe łączenie zatrudnienia w Urzędzie z prowadzeniem 
działalności gospodarczej oraz wykonywaniem innych prac 
zarobkowych.
         Wymagane dokumenty takie jak list motywacyjny, 
życiorys(CV), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy 
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie 
z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. 
U. z 2002r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 22.03.2999r. o 
pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z 
późniejszymi zmianami).
        Wymagane dokumenty, umieszczone w zamkniętej kopercie z 
dopiskiem „Konkurs na stanowisko podinspektora ds. rachunkowości 
podatkowej i fi nansowej” lub „Konkurs na stanowisko podinspektora 
ds. rachunkowości windykacji” należy składać do dnia 6 lutego 2009 
r.  na adres: Urząd Miasta w Redzie, ul. Pucka 9, 84-240 Reda, 
sekretariat – pokój nr 23.
         Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym 
terminie nie będą rozpatrywane.
         Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie 
Informacji Publicznej na stronie internetowej miasta Redy oraz na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Redzie.
       Burmistrz Miasta Redy

mgr inż. Krzysztof Krzemiński

OGŁOSZENIE

Harmonogram dyżurów:
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W kościele Wniebowzięcia 
NMP w Redzie gratulacji 
i życzeń od mieszkańców 
miasta oraz przedstawicie-
li władz miasta i powiatu 
oraz stowarzyszeń i insty-
tucji nie było końca. Wśród 
nich znaleźli się m.in. wi-
ceminister rolnictwa Kazi-

mierz Plocke i poseł Jerzy 
Budnik.
- Spotykałem ludzi wspa-
niałych, którzy zawsze byli 
dla mnie życzliwi – mówi 
ks. infułat Albin Potracki. -  
Moim hobby były renowa-
cje kościoła, ale też przez 
22 lata leczyłem kapłanów 

z całej Polski z uzależnienia 
alkoholowego i depresji.
To za kadencji ks. jubilata 
przeprowadzono kapitalny 
remont najstarszego ko-
ścioła w Redzie i wybudo-
wano nową plebanię. Za-
adaptowano starą plebanię 
na salki katechetyczne dla 

mieszkańców. Z inicjatywy 
ks. Potrackiego powstało 
kilka nowych parafi i - w 
Nowym Dworze Wejhe-
rowskim, Rekowie Dol-
nym, Ciechocinie, Rumi 
i Redzie. Był dyrektorem 
ekonomicznym archidiece-
zji gdańskiej i kanonikiem 

generalnej kapituły. Stara-
niem ks. prałata oddano do 
użytku Diecezjalny Dom 
Rekolekcyjny w Straszynie. 
Dokonano też kapitalnego 
remontu obiektu pocyster-
skiego w Gdańsku-Oliwie. 
W wyniku jego starań wy-
budowano na lotnisku w 

Rębiechowie kaplicę dla 
podróżnych. Dlatego też 
Kapituła Powiatu Wejhe-
rowskiego przyznała jubi-
latowi medal Za zasługi dla 
powiatu wejherowskiego, 
a Minister Kultury i Sztuki 
odznaczył złotą odznaką.

(DD)

Tym razem myślą przewod-
nią kaszubskiego festiwalu 
Słowa Bożego, było ukaza-
nie piękna treści zawartych 
w Ewangelii według św. 
Mateusza, którą na język 
kaszubski przetłumaczył o. 
dr Adam Ryszard Sikora. 
Komentarze fi lologiczno-

teologiczne tłumaczonego 
przekładu przedstawił prof. 
Jerzy Treder i o.dr Adam 
Ryszard Sikora OFM. Lek-
torką Biblii Kaszubskiej 
była znana aktorka Danuta 
Stenka, która jak zwykle 
z wielką empatią i wyczu-
ciem oraz mistrzowskim 
profesjonalizmem odczytała 
fragmenty „Ewangelii we-
dług św. Mateusza”. Nowa-

torską, wzruszającą w swym 
brzmieniu kompozycję mu-
zyczno- wokalną, specjalnie 
do tego wzniosłego wyda-
rzenia duchowo-religijne-
go przygotował Tadeusz 
Korthals, Cyprian Wieczor-
kowski, Weronika Korthals 
i Zdzisław Ejsmont. Hono-
rowymi gośćmi na koncer-
cie byli m.in. Abp Tadeusz 
Gocłowski ,o. Prowincjał 
Adrian Buchcik, o. Gwar-
dian Tyberiusz Nitkiewicz, 
ks. Prałat Tadeusz Reszka, 
prof. Bogdan Walczak z 
Poznańskiego Uniwersyte-
tu, parlamentarzyści, rad-
ni oraz włodarze miasta i 
powiatu. –Praca nad prze-
kładem trwała osiem mie-
sięcy, powiedział o. Adam 
Ryszard Sikora, od grudnia 
2007 do czerwca 2008 roku. 
Było to kolejne spotkanie z 
greckim zapisem Ewangelii 
i próbą przełożenia świę-
tych tekstów na „naju rod-
nô mòwa”. Nieocenionymi 
radami i sugestiami fi lolo-
gicznymi oraz żmudną ko-
rektą językową tekstu słu-
żył mi prof. Jerzy Treder z 
Uniwersytetu Gdańskiego, 
a pozytywną opinię teolo-

VERBA SACRA – SŁOWO BOŻE
Już po raz szósty zainaugurowano w wejherowskiej Kolegiacie wielkie wydarzenie kulturalno-duchowe 
jakim jest cykl Modlitw Katedr Polskich opracowywany przy współpracy Uniwersytetu im. Mikołaja 
Kopernika w Poznaniu. Autorem projektu, reżyserem i kierownikiem artystycznym jest znany reżyser 
Przemysław Basiński.

To już pół wieku pracowitej posługi
Złoty jubileusz kapłaństwa obchodził dziekan ks. infułat Albin Potracki, który od ponad 30 lat pełnił funkcję proboszcza w Redzie, a pochodził z pobliskiego 
Kielna. Uroczystą mszę św. dziękczynną odprawił już na emeryturze, w towarzystwie biskupów i arcybiskupów całej archidiecezji. 

giczną o przekładzie wyda-
li: biblista, ks. bp prof. Jan 
Szlaga i ks. prof. Jan Per-
szon z Uniwersytetu Miko-
łaja Kopernika w Toruniu. 

Nieodparte pragnienie „zło-
żenia” w sercach ludu tej 
ziemi natchnionych Słów 
Boga przekazywanych w 
języku tej ziemi, inspirowa-

ło moje prace także nad tym 
przekładem, rozumianym 
jako dar słów samego Boga, 
słów pouczających, jak żyć 
godnie i owocnie. Po uro-

czystym festiwalu Słowa 
Bożego zaproszeni goście 
udali się do Ratusza na wy-
kwintny poczęstunek.     

Franciszek Sychowski

„Z wielką 
empatią 

i wyczuciem 
oraz mistrzow-
skim profesjo-
nalizmem od-
czytała frag-
menty „Ewan-
gelii według 
św. Mateusza.”
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Projekt zakłada działania 
aktywizujące osoby w wie-
ku powyżej 45 lat oraz pro-
mocję edukacji ustawicznej 
w celu zmiany stereotypu 
starszego pracownika a tak-
że promowanie i upowszech-
nianie zarządzania wiekiem. 
- Podjęcie współpracy z Ka-
szubsko-Pomorską Szkołą 
Wyższą w Wejherowie to ko-
lejny ważny krok inicjowa-
nia rozwiązań systemowych 
oraz kampanii społecznych 
– wyjaśnia Krzysztof Do-
śla, przewodniczący NSZZ 
Solidarność. -  Celem jest 
upowszechnianie wiedzy, do-
tyczącej nowoczesnych sys-
temów edukacyjnych a także 
dobrych praktyk związanych 
z funkcjonowaniem przedsię-
biorstw w Polsce i Unii Eu-
ropejskiej.
W uroczystości zawarcia 
porozumienia o współpra-
cy uczestniczyli Krzysztof 
Dośla,        przewodniczący 
Zarządu Regionu Gdańskie-
go NSZZ  Solidarność i Zbi-
gniew Kowalczyk, członek 
prezydium Solidarności, a 
ze strony Kaszubsko-Po-
morskiej Szkoły Wyższej w 
Wejherowie – rektor prof. 
dr hab. Marcin Pliński i pro-
rektor dr Krystyna Kmiecik-
Baran. 
- Dotychczasowa współpraca 
w ramach realizacji projektu 
MAYDAY, zaowocowała wy-
pracowaniem  innowacyj-
nych rozwiązań w zakresie 
edukacji mającej na celu roz-
wój zasobów ludzkich, z jed-
noczesnym wykorzystaniem 
istniejących już modelowych 
rozwiązań w Unii – dodaje 
rektor uczelni prof. Mar-
cin Pliński. -  Dlatego też w 
procesie tworzenia nowych 
systemów szerzenia wiedzy 
ustawicznej nie można po-
minąć potencjału uczelni, 
najbardziej zorientowanego 
w potrzebach edukacyjnych 
regionu. 
Jako pierwsze wspólne 
przedsięwzięcie zaplano-
wano realizację projektu o 
roboczej nazwie Fundacja 
Pracy. Szkoła Wyższa będzie 
udostępniać aktualne infor-
macje z zakresu i warunków 
szkoleń, a Zarząd Regionu 
Gdańskiego będzie propa-
gował te szkolenia wśród 
członków związku oraz in-
nych organizacji. Obydwie 
strony będą współdziałać w 
poszukiwaniu źródeł fi nanso-
wania wspólnych projektów, 
ze szczególnym uwzględnie-
niem środków z Unii Euro-
pejskiej.                       (DD)

Na pomoc
pracownikom
Kaszubsko–Pomorska 
Szkoła  Wyższa w Wej-
herowie podpisała po-
rozumienie  z  Zarządem 
Regionu Gdańskiego 
NSZZ Solidarność, do-
tyczące realizacji pro-
jektu MAYDAY. 

Dzieci pod kierunkiem 
nauczycielek recytowały 
wiersze, śpiewały piosen-
ki i tańczyły. Zaprosiły też 
swoje babcie i dziadków 
do wspólnego ucztowa-
nia.
- Dziadkowie to ukochane 
przez dzieci osoby, które 
potrafi ą ich zrozumieć, 

przytulić i nigdy się nie 
gniewają – mówiła Gra-
żyna Szramkowska, dy-
rektor placówki. - Kojarzą 
się z ciepłem, dobrocią 
i mądrością, cieszą się z 
sukcesów wnuków i naj-
skuteczniej koją łzy.  
Z okazji obchodzonego 
Dnia Babci i Dziadka, na 

zaproszenie maluchów 
do przedszkola  przyszła 
rzesza takich właśnie 
ukochanych babć i dziad-
ków. Gości witały panie 
nauczycielki i personel 
przedszkola. Stoliki nakry-
te były białymi obrusami, 
na których stało mnóstwo 
słodkości upieczonych 

przez rodziców. Ponad 150 
dzieci wystąpiło w grupo-
wych programach słowno-
muzycznych. Zaprezento-
wały seniorom piosenki, 
wiersze i tańce oraz sporo 
serdecznych życzeń, przy 
akompaniamencie pianina 
Doroty Muży-Szlas. Na 
zakończenie występów 

wszystkie dzieci wręczyły 
swoim babciom i dziad-
kom, wcześniej przygo-
towane w przedszkolu, 
piękne laurki. Przy kawie 
i ciastku z wnukami na ko-
lanach, dziadkowie zaczę-
li wspominać dawne czasy 
dzieciństwa. 

(DD)

Specjalne laurki i życzenia dla dziadków
Tradycyjnie i w tym roku, uroczyście odbywały się spotkania wnucząt ze swoimi dziadkami i babciami. Jedno z takich spotkań 
miało miejsce w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Wejherowie im. Kubusia Puchatka. 

- Opracowanie projektów 9 
projektów (po 3 dla każdej 
proponowanej lokalizacji) 
zleciliśmy trzem pracow-
niom – mówi burmistrz 
Elżbieta Rogala – Koń-
czak, - ale jedna z nich w 
ustalonym terminie nie do-
starczyła projektu i wyco-
fała się. Poza budynkiem 
ratusza, koncepcje miały 
uwzględniać miejsce na 
salę koncertową, bibliotekę 
miejską oraz dom kultury. 
Naszym celem było przede 
wszystkim zobrazowanie 
możliwości umiejscowie-
nia wszystkich funkcji w 
danych lokalizacjach.

Zaproponowane lokaliza-
cje to: rejon skrzyżowania 
ul. Starowiejskiej i Dą-
browskiego, ul Chełmiń-
skiego oraz przy ul. Sobie-
skiego - miejsce w którym 
ratusz stoi obecnie.
Dwie sopockie pracownie 
Architekci Bosiaccy oraz 
Pracownia Architektonicz-
na Moczorat z zespołem 
w listopadzie przekazały 
projekty koncepcyjne do 
rumskiego magistratu. Zo-
stały one przedstawione do 
dyskusji Komisji Urbani-
styczno – Architektonicz-
nej przy burmistrz miasta 
Rumi oraz autorom stu-

dium zagospodarowania 
przestrzennego i rozwoju 
miasta. 
- Chodzi nie tylko o roz-
strzygnięcie która lokali-
zacja będzie najkorzyst-
niejsza pod względem 
ekonomicznym – kon-
tynuuje burmistrz Roga-
la - Kończak. - Musimy 
przecież wziąć pod uwagę 
położenie, możliwie do-
godne dla jak największej 
liczby mieszkańców Rumi, 
połączenia komunikacyj-
ne, możliwość lokalizacji 
miejsc parkingowych i in-
nych aspektów.
Według burmistrz opraco-

wania pokazują jaki ratusz 
najbardziej pasuje do cha-
rakteru miasta:  czy bardzo 
nowoczesny – szkło i alu-
minium, czy o charakterze 
skandynawskim (jedna 
z koncepcji dla ul. Cheł-
mińskiego) przystający do 
Rumi, w której przeważa 
niska, przyjazna mieszkań-
com zabudowa. Koncepcja 
ratusza w naturalnym cen-
trum miasta – przy ul. Sta-
rowiejskiej to z kolei 8 kon-
dygnacyjny budynek, przy 
który brak nie tylko miej-
sca na zieleń, ale również 
z niewielkim, bo zaledwie 
niewiele ponad 100-miej-

Trzy lokalizacje 
– sześć koncepcji
Trzy pary projektów koncepcyjnych nowego rumskiego ratusza wraz forum miejskim dla trzech różnych 
lokalizacji  powstało w dwóch pracowniach architektonicznych programowo. Ich wykonanie zlecone 
zostało pod koniec lipca 2008 r. po wcześniejszym przeprowadzeniu procedury przetargowej. Wizualizacje 
koncepcji oglądać można w magistrackim korytarzu (przy Wydziale Architektury), Miejskiej Bibliotece 
Publicznej oraz w Hali Sportowo – Widowiskowej MOSiR w Rumi.

Wywieszone w Hali MOSiR wizualizacje poszczególnych koncepcji cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców Rumi.

scowym podziemnym par-
kingiem. Za przygotowanie 
koncepcji miasto zapłaciło 
ok. 50 tys. złotych. - Kolej-
nym krokiem po wybraniu 
i zatwierdzeniu lokalizacji 
– mówi burmistrz, - będzie 
ogłoszenie konkursu na 
koncepcję architektoniczną 
i dokumentację technicz-
ną budowanego ratusza, 
w ramach którego przygo-
towane zostaną makiety 
zaproponowanych rozwią-
zań i wówczas poprosimy 
mieszkańców o wybór naj-
lepszego ich zdaniem roz-
wiązania.

(ANGO)

Oceń koncepcje
Koncepcje i lokalizacje są 
udostępnione w internecie 
oraz wywieszone zosta-
ły w trzech miejscach w 
mieście: Urzędzie Miasta 
(przy Wydziale Architektu-
ry i Urbanistyki – I piętro) 
ul. Sobieskiego 7, Hali 
Widowiskowo – Sportowej 
MOSiR przy ul. Mickiewi-
cza 49 i Bibliotece Miej-
skiej przy ul. Pomorskiej 
11. Urzędnicy oczekują na 
wszelkie uwagi mieszkań-
ców dotyczące zarówno 
samych koncepcji pro-
jektów jak też lokalizacji 
nowego ratusza i forum 
miejskiego. Można je kie-
rować za pośrednictwem 
internetu, telefonicznie 
i listownie. Można także 
przekazywać do w Biu-
rze Obsługi Mieszkańców 
UM.
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TWOJE OGŁOSZENIA DROBNE:

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

, 3 pokoje, I p. w dobrym stanie, ciepłe, 
wygodne, Rumia 500 399 957
SPRZEDAM KAWALERKĘ - 28,5 
m2  w Wejherowie, ul. Sikorskiego, do 
zamieszkania, 135 tys. tel. 058 672 31 
75, kom. 888 994 253
- SPRZEDAM MIESZKANIE - 46,5 
m2  trzecie piętro, os. Kaszubskie, Wejhe-
rowo, tel. 058 736 17 03
- SPRZEDAM MIESZKANIE – Sprze-
dam mieszkanie 3 pokoje 61 m2 spół-
dzielcze własnościowe na Karwinach tel. 
058 624 51 41
- SPRZEDAM MIESZKANIE w Wej-
herowie 42m, cena 182 tys. zł, tel. 888 
797 223, ul. 1000 lecia, po generalnym 
remoncie
- 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 drewniane 2 pokoje z kuchnią, 
łazienką i WC osobno, korytarz zabudo-
wany funkcjonalnie - szafy i pawlacze 
- sprzedam. Cena 335 tys. zł.
tel. 602-343-793, 058 551-88-20
- ODNAJMĘ POKÓJ w domu jednoro-
dzinnym, Wejherowo, tel. 608 025 391
- SZUKAM WSPÓŁLOKATORA na 
mieszkanie dwupokojowe, Wejherowo, 
tel. 350 53 58
- LUZINO, DZIAŁKA  3250 m2 na 
granicy Luzina i Robakowa, 120m od 
asfaltowej drogi powiatowej, aktualne 
warunki zabudowy. Możliwość od 
razu budowana domu mieszkalnego i 
gospodarczego. cena 182 000 pln. tel 
698 093 344
- WYNAJMĘ stanowisko dla fryzjerki 
w centrum miasta Wejherowa, blisko 
deptak, tel.  604 176 656

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

- WOLNA pozna Pana około 60-tki 
wolnego bez nałogów chętnie zmotory-
zowanego telefon 691-190-139
- WDOWA 55 lat. Kulturalna zadbana 
pozna Pana kulturalnego, zadbanego, 
zmotoryzowanego, serdecznego, ciepłe-
go mężczyzny. tel. 696 175 202
- WOLNA, niezależna, Szwecja, pozna 
Pana około 60-tki, chętnie zmotoryzowa-
nego, wolnego. tel. 660 886 808
- WOLNY 39 lat z Wejherowa pozna 
dziewczynę w podobnym wieku może 
być starsza trochę. tel 517-927-585
- KAWALER lat 38, skromny, bez 
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 odpowia-
dam na sms.
- PANNA lat 42 wierząca i praktykująca, 
lubiąca spokojny tryb życia, ceniąca 
szczerość i uczciwość. Szukam pana w 
wieku 40-45 lat wierzącego i prakty-
kującego, bez nałogów kawaler bez 
zobowiązań. Panom ZK dziękuję, tel. 
661 671 493
- LAT 58, szczupły po rozwodzie, 
mieszkaniowo niezależny, z nad morza, 
pozna panią najchętniej spokojną wdowę 
lub rozwódkę do lat 55, tel 607 775 464
- WOLNY 39 lat z Wejherowa pozna 
samotną wolną, nr 788565792
- 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 zaprzyjaźni 
się z wdowcem w podobnym wieku, tel. 
507 366 718
- WOLNY 46/182/77, gdynianin, 
poszukuje tego, czego chyba wszyscy 
ludzie, ciepła i przyjaznej atmosfery, tel. 
602 886 477
- KULTURALNY, sympatyczny pan po 
50-tce, bez nałogów, pozna miłą, ciepłą 
partnerkę na pogodną jesień życia, tel. 
601 247 267

- 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 beznzyna, 
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 aktualne-
,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 – podgrzewane, ES, H, 
K-Tronic, PP*2szt., RK, RR, RM, WK, 
nowe opony zimowe, nowe letnie do 
negocjacji, stan bardzo dobry, kombi. 
CENA 17.000zł, tel. 607-867-901, 
Luzino
- SPRZEDAM - skodę octavię 1,9 sdi 
z 2001 r niebieska bardzo ekonomicz-
ny silnik posiada klimatyzacje, abs, 
wspomaganie, 2x air bag auto alarm, 
imobilajzer, multilock, cena 17 600 pln, 
Luzino 698 093 344
- PILNIE KUPIĘ silnik diesla oraz 
skrzynie biegów do samochodu VW  T4 
Caravella tel 698 093 344
- VOLKSWAGEN PASSAT combi 
1991 czarny, 1,8 benz+gaz,przebieg 
340tys.km el. szyby, szyber dach, 
hak, inst. gazowa pojazd uszkodzony. 
Uszkodzony przód z prawej strony 

(podłożnica,chłodnica...) silnik sprawny. 
Sprzedam w całości. Cena 1700 do 
negocjacji

- 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 podsta-
wowych.Tel:518557198
-  ZATRUDNIĘ POMOCNIKA do 
gospodarstwa rolnego, wymagane prawo 
jazdy kategorii T, możliwość zamieszka-
nia, tel. 606 357 857
- PAN 54 letni, podejmie pracę w 
godzinach popołudniowych, weekendy 
z możliwością zakwaterowania. tel. 660 
426 563
- EMERYTKA po 60-tce, szuka pracy 
tel. 058 551 50 05
- EKONOMISTKA 28 lat, szuka pracy, 
doświadczenie jako kasjerka tel. 513 
445 225
- EMERYTKA - lat 55, pracowita, 
poszukuje pracy, Rumia Janowo, tel. 058 
671 75 52
- SZUKAM PRACY - sprzątanie 
małego biura lub opieka nad dziec-
kiem po godz. 15 w okol. Chyloni. 
Tel.505534830.
- WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE, 
miła, uczciwa, pracowita, podejmie 
pracę na pół etatu w obsłudze lub admi-
nistracji, najchętniej w budżetówce, 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
- 27 LETNIA, dyspozycyjna z doświad-
czeniem w handlu poszukuje uczciwej 
pracy, niekoniecznie w handlu, 501 222 
097
- ZATRUDNIĘ kosmetyczkę z wy-
kształceniem, centrum miasta Wejhe-
rowa, blisko deptak, miła, uczciwa, 
pracowita, tel. 604 176 656

- SPRZEDAM, deski calowe 6,5 m3 

cena 500 zł za m3 , tel. 885 916 686
- SPRZEDAM, 4 kg płynu aluminiowe-
go (srebrzanki) 058 718 87 24
- SPRZEDAM ROWEREK dla chłop-
ca 3-5 lat-nowy na gwarancji.Kółka 
boczne stan  bdb.160zł.tel (o58)6710322 
lub 695636493 oraz rowerek dla dziecka 
1-2 latka  stan dobry cena 40zł  bardzo 
ładny 
- OWCZARKI NIEMIECKIE- czar-
ne podpalane, mocnej budowy, po 
rodowodowych rodzicach. Szczeniaki 
ur. 9.07.2008r. do odbioru na koniec 
sierpnia, po szczepieniu i dwukrotnym 
odrobaczeniu. 
- SPRZEDAM MATERAC do ma-
sażu, nowy, skóropodobny, składany 
na 3 części, 3 programy - 400 zł, tel. 
506-392-588
- PIEKARNIK 2 grzałki do pieczenia 
ciast, stan db. 95 zł tel 507 607 280
- SPRZEDAM KUCHEMKĘ 3 palniki, 
stan db, 75 zł i drukarkę nową do kom-
putera 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 MA-
SAŻU uniwersalną, kręgosłup, stopy, 
uda 370 zł gwarancja tel. 0697 219 236
- ZNACZKI POLSKIE CZYSTE, lata 
1968-1976 KPL 300.00 oraz bloczki 
czyste różne tel. 058 620 96 16
- SPRZEDAM używane w dobrym sta-
nie małe rożno elektryczne, pojemność 
jeden kurczak. tel. 782 537 320

- SPRZEDAM WÓZEK głęboko-
spacerowy Chicco Enjoy z fotelikiem 
samochodowym,mało używany,kolor 
pomarańczowo-szary.Cena 800 zł.tel.502 
411 099.
- SPRZEDAM zdemontowany zlew 
dwukomorowy -stan dobry mało używa-
ny cena 70zł. tel (058) 671 03 22
- SPRZEDAM  wózek spacerowy, stan 
bdb. bordowo beżowy + łóżeczko 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 szczu-
płą osobę, tel. 513 399 454
- SPRZEDAM WÓZEK, spacerówka 
nowa, składana, granat, tel. 696 417 080
- KOŁDRA-PLED,Wym.160x200 - 
Materac rehabilitacyjny z wełny 200x90 
Grubość 5cm - Poduszka wełniana 
70x40 Całość dwukolorowe - jedna 
strona 100% lamy w kolorze brązowym 
- druga strona 100% wełny australijskiej 
kolor 
kremowy. Komplet jest NOWY !!! 
Zapakowanie oryginalne. Cena 1500zł 
do negocjacji Tel.668 171 418
- NOWY WÓZEK DZIEC. mały feler 
na materiale tel. 0869 8093415
- SPRZEDAM UBRANKA dla 
dziewcz. różne, buciki db i bdb 1-4 lat, 
tanio, 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 motocyklo-
we, czarną 100 zł i granatową 130 zł 
oraz spodnie te. 511 485 822
- ODDAM GRUZ - tel. 889 859 485
- LODÓWKĘ ZANUSSI sprzedam 150 
zł, 504 441 527
- SPRZEDAM tel SE k530 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 czar-
na-pręgowana, cena 800 zł, tel. 0515 122 
203, Luzino
- SPRZEDAM FAKS Panasonic w 
bardzo dobrym stanie, 150 zł, tel. kom. 
694 681 118
- SPRZEDAM łóżeczko dla dziecka , 2 
poziomowe 60*120 z materacem białe, 
huśtawkę pokojową dla dziecka fi rmy 
tacko, 2 foteliki samochodowe 0-9kg 
oraz 9-18 kg . Nie zniszczone. Cena do 
uzgodnienia. Tel.508-553-893
- KOMBINEZON DLA DZIECKA na 
62 cm wzrostu, na polarze, mało noszo-
ny, cena 55 zł, czapeczka i szalik gratis, 
Luzino tel. 512 918 442
- CHUSTA DO NOSZENIA DZIEC-
KA, fi rmy „BEBELULU” nowa, orygi-
nalnie zapakowana, instrukcja, w kolorze 
melanż z różowymi dodatkami, cena do 
uzgodnienia, Luzino tel. 058 678 04 17 
lub 512 918 442
- SPRZEDAM TELEFON Sony 
Ericson W8802, cena 480 zł, tel. 0501 
276 279
- SZAFKI KUCHENNE sprzedam 200 
zł, tel. 058 620 81 23
- SPRZEDAM ALUMINIOWE, skła-
dane schody na poddasze tel; 604672760 
- SPRZEDAM duży fotel kremowy, 
nowy, 120 zł, tel. 058 622 01 54
- FOTOGRAFIA ARTYSTYCZNA - 
ślub, wesele, plener, przyjęcia, studniów-
ki... tel. 0-504-800-800
- SPRZEDAM SEDES narożny, cena 
100 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

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

Klub sportowy „TĘCZA” 
zatrudni piłkarzy

 po akademii piłkarskiej
lub z porównywalnym przygotowaniem,
na pełny etat z wynagrodzeniem 1500 zł.

Uwaga! Czysta karta transferowa.
CV wraz z kartą przebiegu kariery

proszę składać w  biurze klubu 
Rumia ul. Dębogórska 5

Pożyczki gotówkowe i 
konsolidacyjne renomowanych banków
- na oświadczenie do 50.000,00
- dla osób prywatnych i fi rm
Rumia, ul.Dąbrowskiego 22
tel.058/678 03 16, kom. 605 045 958

Sprzedam opla astrę, 
1992 r. - rozbity przód, 1,8 
+gaz, tel. 601 300 143
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- Długo trwała Twoja po-
dróż do naszego kraju. Mu-
sieliśmy czekać na Ciebie 
aż rok, ale za to wybudo-
waliśmy Ci nową, pięk-
ną halę – żartował prezes 
Krawczyk nawiązując do 
sytuacji sprzed roku, gdy 
Tamika podpisała kontrakt 
z Lotosem PKO BP Gdy-
nia, ale niestety z gry wy-
eliminowała ją kontuzja i 
nad polskie morze nie przy-
jechała. 
Teraz jednak nic nie stało 
na przeszkodzie i Tamika 
Catchings zameldowała się 
w Gdyni. Jeszcze na lotni-
sku powitali ją przedstawi-
ciele Klubu Kibica, którzy 
wręczyli nieco onieśmielo-
nej zawodniczce klubowy 
szalik i zapewnili, że zrobią 
wszystko, aby czuła się w 
Gdyni, jak w domu. Tami-
ka mówiła, że z aklima-
tyzacją nie powinna mieć 
problemów, tym bardziej, 
że w drużynie spotka swoje 
dobre koleżanki z parkie-
tów WNBA Alanę Beard i 
Monique Currie. Nowa ko-
szykarka Lotosu PKO BP 
Gdynia chętnie też odpo-
wiadała na pytania prawie 
30 osobowej grupy dzien-
nikarzy. 
- Jestem trochę zmęczona, 
bo leciałam do Polski aż 
z Indianapolis, przez Wa-
szyngton i Monachium. 
Ale cieszę się, że tyle osób 

przyszło mnie powitać. To 
bardzo miłe. Wiem, że bar-
dzo tutaj liczą na moją grę, 
na to, że będę liderem dru-
żyny. Postaram się sprostać 
tym oczekiwaniom, jestem 
przyzwyczajona do gry pod 
presją – mówiła Tamika. 
Amerykanka zapewniała, 
że po zakończonych roz-
grywkach WNBA cały czas 
dbała o formę trenując nie 
tylko na boisku, ale też na 
siłowni i w terenie. 
- Jestem profesjonalist-
ką, więc o odpuszczaniu 
nie może być mowy. Nad 
moim treningiem czuwa-
ło kilka osób, trenowałam 
też i grała z mężczyznami. 
Cały czas mam pod kontro-
lą ścięgno achillesa, które 
zerwałam w ubiegłym roku 
i przez to właśnie nie przy-
jechałam do Gdyni. Teraz 
już na szczęście wszystko 
jest ok – dodała Tamika 
Catchings. 
Nowa zawodniczka Loto-
su PKO BP Gdynia prosto 
z lotniska pojechała do 
domu. W środę odbędzie 
swój pierwszy trening z no-
wym zespołem. Gdynianki 
w środowe przedpołudnie 
po raz pierwszy będą treno-
wać na nowej hali sporto-
wo – widowiskowej, w któ-
rej już 30 stycznia zagrają z 
Fenerbahce Stambuł w 1/8 
fi nału Euroligi. 

Jakub Jakubowski

Tamika 
Catchings 
już w Gdyni!
Z godzinnym opóźnieniem na lotnisku w Gdań-
sku Rębiechowie wylądowała Tamika Catchings 
– nowa gwiazda Lotosu PKO BP Gdynia. Dwu-
krotna mistrzyni olimpijska przyleciała do Polski 
w towarzystwie najlepszej przyjaciółki i kuzyna. 
Od razu po przylocie prezes Mieczysław Kraw-
czyk wręczył jej klubową koszulkę z numerem 24 
oraz bukiet kwiatów. 

Natomiast KS Księżak Ło-
wicz walczy o utrzymanie 
się w lidze.  
Po interesującym meczu 
koszykarze UKS Łęczyce 
pokonali KS Księżak Ło-
wicz 80:56, w kwartach:  
29:17, 9:17, 19:10, 23:13. 
Gospodarze zaczęli mecz 
dobrą skutecznością rzutów 
z dystansu. Po trafi eniach za 
trzy punkty Strychalskiego, 
Zimniewicza i Nieleszczu-
ka oraz dwupunktowej akcji 
Wilka, koszykarze z Łęczyc 
objęli prowadzenie 14:4. 
Taki obrót sytuacji zmusił 
trenera przyjezdnych do 
wzięcia przerwy na żądanie. 
Po czym rywalizacja na bo-
isku się wyrównała. W tym 
fragmencie gry podopiecz-
ni Jacka Bagneckiego grali 
płynnie, bez przestojów. 
Druga kwarta rozpoczęła 
się od celnego rzutu za trzy 
punkty Pawła Strychalskie-

Książak pokonany w Łęczycach
W drugiej lidze koszykówki mężczyzn trwa runda rewanżowa. W miniony weekend, w hali sportowej 
gimnazjum w Łęczycach spotkały się zespoły o odmiennych celach. Gospodarze, UKS Łęczyce chcą 
się włączyć do rywalizacji o czwarte miejsce, które daje udział w rozgrywkach play-off.

go w całym meczu oddał 
ich aż siedem i było 32:17. 
Okres dobrej gry gospoda-
rzy trwał do 16 minuty. Od 
tego momentu, do końca 
pierwszej połowy nie zdo-
łali przeprowadzić jednak 
ani jednej akcji zakończo-
nej punktami. Łowiczanie, 
widząc nieporadność na-
szych koszykarzy, w łatwy 
sposób zmniejszyli przewa-
gę do pięciu punktów.
Po przerwie wrócił spokój 
w poczynaniach naszych 

zawodników. Do dobrej 
obrony dołożyli rozważną  
i co ważne skuteczną grę w 
ataku. Na skutki długo nie 
trzeba było czekać.
W 28 minucie na tablicy 
widniał wynik 55:37. Mecz 
został rozstrzygnięty na ko-
rzyść UKS 
Łęczyce. W końcówce spo-
tkania grali zawodnicy re-
zerwowi z obu drużyn.
Do 15 stycznia kluby wy-
stępujące w drugiej lidze, 
mogły uzupełnić swoje 

składy. Do Łęczyc trafi ł z 
Bounduelle Gniewkowo, 
Dariusz Cywiński. Zawod-
nik podkoszowy mierzący 
2 metry wzrostu. Darek jest 
wychowankiem Czarnych 
Słupsk. W swoim debiu-
cie przebywał 16 minut na 
boisku. W tym czasie zdo-
był 12 punktów, zaliczył 4 
zbiórki i jedną asystę.
 Koszykarzy UKS Łęczy-
ce czekają dwa spotkania 
wyjazdowe, za tydzień z 
Rosą Radom, a potem AZS 
UWM Olsztyn.
UKS Łęczyce: Krzysztof 
Marchewka 6, Piotr Ró-
żański, Dariusz Cywiński 
12, Marcin Nikonowicz 4, 
Jakub Bogusz, Łukasz Nie-
leszczuk 10, Łukasz Zim-
niewicz 13, Paweł Strychal-
ski 27, Marcin Wilk 6, Kry-
stian Mudlaf, Bartłomiej 
Bichowski, Michał Grzelak 
2.                                (Bag)

Na starcie rozgrywek orga-
nizowanych przez Witolda 
Dąbrowskiego z Gminnego 
Ośrodka Sportu, Rekreacji i 
Turystyki w Luzinie stanę-
ło 10 reprezentacji sołectw 
z terenu Gminy Luzino , 
które rywalizują o Puchar 
Wójta Gminy Luzino. W 
pierwszym spotkaniu tej 
kolejki srogiej lekcji , de-
biutującej w rozgrywkach 
drużynie Barłomina, dała 
drużyna z Luzina wygry-
wając aż 12:1, kolejne spo-
tkanie to wywalczone po 

ciężkim boju zwycięstwo 
mistrza rozgrywek na bo-
iskach Zelewa z Kochano-
wem 4:2. Trzeci mecz to 
pewna wygrana Milwina z 
Wyszecinem 8:1. Bardzo 
zacięty pojedynek stoczyły 
drużyny Robakowa oraz 
zwycięscy  I edycji ligi 
Tępcza, lepsi okazali ubie-
głoroczni mistrzowie wy-
grywając 6:3. W ostatnim 
pojedynku wzmocniony 
zespół Kębłowa pokonał 
Sychowo 4:1

(PK)

Luzino pierwszym liderem 
Luzińskiej Ligi Sołeckiej
W Hali Widowiskowo – Sportowej w Luzinie 
rozpoczęła swoją drugą edycję Luzińska Halowa 
Liga Sołecka.

W rozegranych w dniach 
16-18.01.2009r. w Gorzo-
wie Wlkp. Zimowych Mi-
strzostwach Polski Junio-
rów Młodszych 14-letnich 
w pływaniu dobrze zapre-
zentował się reprezentant 
klubu UKP Trójka Wejhe-
rowo Łukasz Chamera. W 
zawodach, w których star-

towało 497 zawodniczek 
i zawodników reprezentu-
jących 116 klubów z całej 
Polski, nasz reprezentant 
zajął 10 miejsce na dystan-
sie 100m stylem motylko-
wym, a na pozostałych dy-
stansach znacznie poprawił 
swoje życiowe osiągnięcia. 

(T)

Do plebiscytu zgłoszeni 
mogą być sportowcy w ka-
tegorii seniorów i juniorów, 
zgodnie z podziałem wieko-
wym obowiązującym w po-
szczególnych dyscyplinach 
sportu. Dostarczenie zgło-
szeń kandydatów wraz z 
ich osiągnięciami, odbywa 
się osobiście na piśmie w 
biurze Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji, przy ul. 
Mickiewicza. Zwycięzcy i 
laureaci konkursu zostaną 
nagrodzeni honorowymi 
dyplomami, statuetkami 
i nagrodami rzeczowymi, 
podczas ogłoszenia wy-
ników na lutowym Balu 
Sportu i Samorządowca. 

Warto dodać, że wyboru 
najlepszego sportowca i 
trenera dokona kapituła, 
powołana przez burmistrza 
miasta. Członkowie kapi-
tuły będą kierować się je-
dynym kryterium jakim są 
osiągnięcia sportowe roku 
ubiegłego. Wszystkie de-
cyzje kapituły, dotyczące 
rozstrzygnięć konkursu zo-
staną dokonane w wyniku 
głosowania. Kapituła może 
także dokonać wyboru w 
innych kategoriach spor-
towych. Organizatorami 
plebiscytu są Urząd Miasta 
Rumi, Rada Miasta i MO-
SIR.

(DD)

W zawodach zagrało aż 12 
zespołów z Redy, Rumi, 
Wejherowa, Gdyni, Bol-
szewa, Gościcina i Sopie-
szyna. W meczach ćwierć-
fi nałowych Sapa Rumia 
pokonała Sto Procent 2:0, 
KS Sopieszyno - Orkan Ru-
mia 3:1, Iskra I-Buba Nike 
4:1 a West Ham-AC Milan 
2:0. W grach półfi nałowych 
Sapa Rumia uległa Iskrze I 
0:0 (karne 0:2) a Sopieszy-
no-West Ham 0:3. W meczu 
o trzecie miejsce Sapa roz-
gromiła Sopieszyno 0:0 (k. 

3:4). Mistrzem został West 
Ham, który pokonał Iskrę 
I 0:0 (k. 4:3). W składzie 
zwycięskiej drużyny zagra-
li Mateusz Majka, Michał 
Nalepa, Seweryn Zieliński, 
Denis Jackiewicz, Krystian 
Lieder i Wojciech Swakow-
ski. Tytuł najlepszego za-
wodnika zdobył Grzegorz 
Paluszewski (Iskra), a nie-
pokonanym bramkarzem 
Sebastian Klein z Sopieszy-
na. Dla najlepszych drużyn 
czekały nagrody. 

(DD)

Zgłoś najlepszego 
sportowca i trenera
Jeszcze tylko do 26 stycznia br. można zgłaszać kandy-
datów na najlepszego sportowca i trenera Rumi. Kon-
kurs odbywa się pod honorowym patronatem Burmi-
strza Miasta Elżbiety Rogali-Kończak. 

Młodzi piłkarze
W sali sportowej Zespołu Szkół nr 1 w Redzie 
odbył się turniej piłki nożnej halowej dla roczni-
ka 1995 i młodszych, którego organizatorem był 
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji.

Udany start
pływaka z Wejherowa
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Podczas kiedy w małej hali 
nr XII Łączpol gromił AZS, 
w największym obiekcie 
odbywały się targi, podczas 
których można było nabyć 
akcesoria ślubne. Jak widać 
piłka ręczna przegrywa na 
AWFiS na każdym polu. - 
Końcowy wynik może tego 
nie oddawać, ale to zwy-
cięstwo wcale nie przyszło 
nam łatwo.  Gdańszczanki 
zostawiły bowiem na par-
kiecie mnóstwo zdrowia 
- przyznał trener naszego 
zespołu Grzegorz Gościń-

ski. - Przed meczem trochę 
obawiałem się o podejście 
naszych dziewczyn do spo-
tkania z osłabiona ekipą 
AZS, ale pod tym wzglę-
dem nie mogę
mieć do nich żadnych za-
strzeżeń. 
Nasze szczypiornistki od 
samego początku chciały 
pokazać, kto rządzi na par-
kiecie i nie zostawić rywal-
kom złudzeń na korzystny 
rezultat. Co prawda pierw-
szą bramkę rzuciła dla aka-
demiczek Agnieszka Bia-

łek, ale za chwilę było już 
8:2 dla Łączpolu. W
bramce gości dobrze spisy-
wała się Salomija Szywier-
ska, po której skutecznych 
paradach nasze zawodnicz-
ki punktowały gdańszczan-
ki z kontry.
Także po przerwie Łącz-
pol w pełni kontrolował 
przebieg boiskowych wy-
darzeń. Pierwszego gola 
w drugiej połowie gospo-
dynie zdobyły dopiero po 
5 minutach gry, kiedy gdy-
nianki wygrywały już 19:8. 

Zwycięstwo z rozdartym sercem
Pod względem liczby straconych bramek był to najlepszy mecz pił-
karek ręcznych Łączpolu. W konfrontacji z AZS AWFiS obie nasze 
bramkarki zaledwie 17 razy musiały wyciągać piłkę z siatki. Z ko-
lei ich koleżanki z pola aż 35 razy zmusiły do kapitulacji strzegące 
bramki zawodniczki gospodyń, dzieki czemu gdynianki wygrały w 
niedzielę w Gdańsku 35:17 (15:8).
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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 Buli  08:45 Moliki 
książkowe 08:55 Świat małej 
księżniczki 09:10 Mały rycerz El 
Cid 09:35 Łowcy smoków 10:05 
Ziemiomorze - baśń fi lmowa 
11:40       Telezakupy
12:00       Wiadomości
12:10       Agrobiznes - magazyn
12:20       Kurs na zysk 
 - mag. ekonomiczny
12:40       Plebania - telenowela 
13:10       Klan - telenowela
13:40       Jaka to melodia?
14:05       Białowieski Park 
Narodowy - fi lm dokumentalny
15:00       Wiadomości, Pogoda
15:15       Hannah Montana - serial
15:40       Śmiechu warte 
 - pr. rozrywkowy
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       Crusoe - serial
21:05       Arachnofobia 
 - horror, USA `90
23:00       Pod osłoną nocy 
 - serial `07
23:55       Rok diabła - komedia  
 dokumentalna, Czechy 
01:30       Bez pardonu IV 
 - serial, Czechy

 
 
 06:15 Złotopolscy 06:45 Globert przedstawia 
niezwykły świat natury 07:10 Telezakupy
07:25 Niezłomni - cykl reportaży 07:40 M jak 
miłość 08:30 Pytanie na śniadanie 
10:50       Dazzle - fi lm obyczajowy, 
 USA `95
12:30       Koło fortuny
  - teleturniej
13:40       Orzeł czy reszta 
 - talk show
14:45       Dla niesłyszących - Droga
15:50       Karino - serial 
16:30       Przygody pana Michała - serial  
 historyczno-przygodowy 
17:05       Na wariackich papierach 
 - serial
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 
21:55       Miłość jest zbawieniem
  - serial, Niemcy
23:35       ME w łyżwiarstwie fi gurowym
  - Helsinki 2009 
00:50       Odnalezione szczęście
  - dramat, USA `97; Siostry  
 Sarah i Wanda spotykają  
 się na pogrzebie swojej matki  
 Emmy. Nie widziały się od 
 kilku lat, bo Sarah,   
 mieszkająca w Atlancie ciągle  
 zajęta interesami nie miała  
 czasu na wizyty w rodzinnym  
 miasteczku.
02:20       Noc Zagadek 
 - teleturniej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06.00 Muzyczne listy  06.40 TV Market
07.15 Saint Tropez 08.25 Kasa Na Bank – 
program interaktywny 09.25 Beverly Hills 
90210 – serial  10.25 Zbuntowani – serial  
11.25     mała Czarna 
12.20     Lalola – serial komediowy
13.25     Gram.Tv
13.55     Dziewczyny fortuny 
14.55     Lalola – serial komediowy
16.00     Beverly Hills 90210 – serial USA 
17.00     Istne Szalenstwo 
 – 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 
21.05     Geneza – serial sensacyjny 
22.15     Jazda Figurowa – program 
 Michała Figurskiego. 
23.15     Tajna agentka: Gra na punkty 
 – fi lm dla dorosłych, USA
01.20     Marco Polo – fi lm przygodowy  
 USA, 1998; reż. George Ersch- 
 bamer; wyst.: Don Diamont,  
 Oliver Reed, Jack Palance, John  
 Hallam, Cas Anvar
 Przygodowy. Wenecja w końcu 
 XIII w. była stolicą Europy.  
 Tu kończył się “jedwabny  
 szlak” z Chin. W 1271 r. wy 
 ruszył nim do Azji pierwszy  
 Europejczyk, Marco Polo.  
 Pozostawił barwny i wiary 
 godny opis Chin, który stał się  
 podstawą scenariusza fi lmu...
03.15     Winny czy niewinny 
 – serial dokumentalny
04.05     Winny czy niewinny – serial doku-

05:40 Uwaga! 06:00 Telesklep 07:00 Granie 
na śniadanie 08:00 Na Wspólnej 08:30 Dzień 
dobry TVN 11:00 Przyjaciele - serial komedia
12:00      Brzydula - serial
12:30      Telesklep
13:30      Salon Gry - pr. interaktywny
14:25      Detektywi - serial dokument `07
14:55      Milionerzy - teleturniej
15:50      Rozmowy w toku - talk show `06
16:55      Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 - serila dokument
17:55      Brzydula - serial komedia `09
18:25      Detektywi - serila dokument
19:00      Fakty, Sport, Pogoda
19:50      Uwaga! - mag. reporterów
20:00      Gniew oceanu - fi lm   
 katastrofi czny, USA 2000;  
 Film oparty na bestsellerowej  
 powieści Sebastiana Jungera.  
 Jest to opowieść o ludziach, 
 którzy codziennie ryzykują  
 swoje życie ratując statki  
 przed niszczącymi siłami  
 natury. Jesienią 1991 roku  
 morze przynosi im największe,  
 jak dotąd, wyzwanie w   
 postaci trzech jednoczesnych  
 huraganów tworzących   
 najpotężniejszy sztorm w  
 nowożytnej historii. 
22:35      Żołnierz przyszłości- fi lm   
 S-F, USA `98 Chłopiec,  
 wychowywany brutalnymi  
 metodami w wojskowym  
 ośrodku szkoleniowym, staje 
 się bezlitosnym, okrutnym i  
 pozbawionym uczuć wyższych 
 żołnierzem, który staje  
 się najlepszy wśród grupy.

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN
05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.775 06:00 Żar 
młodości, odc.101 07:00 TV Market 07:15 
Wielka Wygrana, odc.422 08:00 Dotyk anioła, 
odc.62 09:00 Łowcy skarbów, odc.15 10:00 
Rodzina zastępcza, odc.253
11:00     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.143
11:30     Samo życie, odc.1203
12:00     Czarodziejki, odc.42
13:00     Chirurdzy, odc.24
14:00     Pierwsza miłość, odc.835
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.144
15:15     Dopóki śmierć nas nie rozłączy,  
 odc.19
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.13
16:30     Mamuśki, odc.15
17:00     Tylko miłość, odc.30
18:00     Pierwsza miłość, odc.836
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1204
20:00     Ace Ventura : Psi detektyw; USA, 
 1994; r. Tom Shadyac; w.  
 Jim Carrey, Courtney Cox, 
 Sean Young, Tone Loc, Dan 
 Marino, Noble Willington  
 Zwariowana komedia, jeden z  
 pierwszych hitów kasowych 
 Jima Carreya w roli detektywa  
 Ace’a Ventury, specjalisty  
 w tropieniu zaginionych i 
 porwanych domowych   
 zwierzątek.
21:45     Forrest Gump; USA, 1994; r. Robert 
 Zemeckis; w. Tom Hanks

W tej częsci trener Gościń-
ski dokonał kilku roszad w 
składzie. Na parkiecie po-

jawiły się dwie kolektyw. 
Tymczasem z tej ekipy zo-
stały raptem trzy

zawodniczki - mówi Patry-
cja Kulwińska. - Czułam się 
trochę dziwnie, kiedy przy-
szło mi stanąć po drugiej 
stronie barykady. Ja w tej 
hali praktycznie się wycho-
wałam, bo grałam w AZS 
od  młodziczki. Nasze losy 
tak się jednak ułożyły, że 
musiałyśmy odejść
z Gdańska. Ja trafi łam do 
Łączpolu, gdzie zostałam 
bardzo dobrze przyjęta 
przez dziewczyny i na pew-
no zrobię wszystko, żeby 
mój nowy zespół w każdym 
meczu mógł cieszyć się ze 
zwycięstwa. Na pierwsze 
powierdzenie tych słów 
musimy poczekać tylko do 
niedzieli. Tego dnia
gdynianki zmierzą się w 
Rumi o godz. 13 ze Słupią 
Słupsk.                  (MAG)

Wyniki II serii:
BorHyd – Bloki 5:5 
(2:2)  ( Ryszard Westphal, 
Dawid Bogucki 4 – Jakub 
Jarząbek, Andrzej Kędzior 
2, Grzegorz Waszkinej 2 )
Porta – Rakiety 1:5 (1:2) 
(Maciej Alfuth – Marcin 
Adamczyk 2, Daniel 
Łangowski 3)
Błękitni  – Majowcy  1:5 
(0:3) (Andrzej Elwardt – 

Sylwester Ptak 3, Jakub 
Malinowski, Krystian 
Gudel)
OSW – Sychowianka  2:5 
(1:1) (Sławomir Konkol 
2  - Sylwester Krampa 2, 
Marcin Gwizdkowski 3)
Robocop – Biali  2:0 (1:0) 
(Jacek Stawiasz 2)
Bendiks – Tecza  3:2 
(2:1) (Adam Lubiński 
2, Szymon Stefaniak, 

Rafał Pielak 2 - Maciej  
Mariański)
Władcy-Strzelec 8:3 (4:1) 
(Krzysztof Łozowicki 3, 
Dawid Konkol 5)
Drużyna – Elektryk – 
mecz przełożony
Czarni – Ciepłownik 2:0 
(2:0) (Michał Kos , Łukasz 
Grochowski)

(LL)

Futsal w powiecie
Po 2-ch seriach Powiatowej Ligi Halowej Piłki Nożnej liderem SA wejherowskie 
RAKIETY, które lepszą różnicą bramek wyprzedzają ROBOCOP, Bendiks, 
Sychowiankę i Czarnych. W klasyfi kacji na najlepszego strzelca prowadzi 
Daniel Łangowski  (Rakiety).
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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  10:45 Codzienna 2 m. 3 11:15 
Bulionerzy  11:45 Co ludzie powiedzą? 
12:20       Magnum - serial
13:10       Anna Dymna - spotkajmy się 
13:40       Znaki czasu - magazyn
14:05       Oskary Fashion - relacja
15:05       Dla niesłyszących - Na dobre i na złe 
16:00       Karino - serial 
16:35       Dzika przyszłość 
 - serial dokumentalny
17:05       Na wariackich papierach 
 - serial, USA 
18:00       Program lokalny
18:30       Panorama
19:05       Koło fortuny - teleturniej
19:35       Na wyłączność - wywiad
20:05       Barwy szczęścia - serial obyczajowy
20:35       M jak miłość - serial
21:30       Kulisy serialu „M jak miłość”
21:40       Tomasz Lis na żywo - talk show
22:40       Kryminalne zagadki Las Vegas
  - serial sensacyjny 
23:30       dekalog... po Dekalogu 
 - fi lm dokumentalny
24:00       Obrobić VIP`a - serial komediowy
00:30       Panorama
00:45       Holocaust in memoriam
  - fi lm muzyczny 
02:15       Dziewczynka w czerwonym  
 płaszczyku - fi lm dokumentalny
03:00       Noc Zagadek

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04.20 Saint Tropez 05.10 V-max 05.30 Muzyc-
zne listy   06.40 TV Market 07.15 Saint Tropez
08.25 Kasa na bank 09.25 Berlin, Berlin – se-
rial 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 
21.05     Cud krwi – fi lm dokumentalny 
 USA, 2004 r.W 305 roku  
 w Kampanii, podczas   
 prześladowań chrześcijan, bru 
 talnie ścięto młodego biskupa  
 Benewentu o imieniu January.  
 Jeszcze ciepłą krew, uchodzącą 
 z jego martwego ciała, zebrano  
 do dwóch szklanych ampułek  
 i zachowano.  Męczennik został  
 później uznany za świętego,  
 a ampułki z jego krwią stały się 
 bezcenną relikwią Neapolu,  
 gdzie  Święty January otaczany  
 jest  szczególnym kultem. 
22.05     Istne Szalenstwo – p. rozrywkowy
23.05     Winny czy niewinny – serial dok.
00.05     mała Czarna – talk show 

 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05:40 Uwaga! 06:00 Telesklep 07:00 Granie 
na śniadanie 08:00 Ale zima 08:30 Dzień 
dobry TVN 11:00 Przyjaciele - serial
12:00      Brzydula 
 - serial
12:30      Telesklep
13:30      Salon Gry 
 - pr. interaktywny
14:25      Detektywi 
 - serial dokument
14:55      Milionerzy
  - teleturniej
15:50      Rozmowy w toku - talk show `06
16:55      Sędzia Anna Maria Wesołowska
  - serial dokument
17:55      Brzydula - serial komedia
18:25      Detektywi - serial dokument
19:00      Fakty, Sport, Pogoda
19:50      Uwaga! - mag. reporterów
20:05      Na Wspólnej - serial obyczajowy
20:40      W-11 Wydział Śledczy 
 - serial dokument
21:25      Detektyw Monk 
 - serial, USA `06
22:20      Teraz my! - pr. publicystyczny
23:05      Superwizjer - magazyn 
23:40      Ale zima - nocą
00:10      Nie z tego świata 
 - serial S-F, USA `06
01:05      Co za tydzień
  - magazyn
01:30      Uwaga! - magazyn
01:50      Nocne granie
02:50      Telesklep

05:45 Notacje 06:00 Kawa czy 
herbata?  07:50 Leksykon PRL
08:00 Wiadomości 08:15 Kwadrans 
po ósmej 08:35 Buli 08:45 Budzik  
09:15 Mały rycerz El Cid 09:45 
Łowcy smoków  10:10 Szkoła 
złamanych serc  11:00 Bądź modna  
11:45        Smaki polskie
12:00       Wiadomości
12:10       Agrobiznes - magazyn
12:20       Taki pomysł 
 - cykl reportaży
12:40       Plebania - telenowela 
13:10       Klan - telenowela 
13:35       Jaka to melodia?
14:25       Życie gadów i płazów 
 - serial dokum.
15:00       Wiadomości, Pogoda;
15:15       Program rozrywkowy
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       Tajny współpracownik
  - spektakl teatralny
21:40       Opole 2008 na bis 
 - zespół Feel
22:05       James Bond w Jedynce 
 - Moonraker - fi lm
00:20       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 - magazyn 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
13:10       Jaka to melodia? 
13:40       Zagubione święta
  - dramat, USA `07
15:10       Ja wam pokażę! 
 - serial obyczajowy 
16:05       Moda na sukces - seria
17:00       Teleexpress
17:20       300 % normy - teleturniej
18:05       Serial fabularny
19:00       Wieczorynka 
19:30       Wiadomości 
20:10       Puchar Świata w skokach  
 narciarskich -  
 Vancouver 
21:30       Na linii ognia - fi lm  
 sensacyjny, USA `93
23:45       Psy - fi lm sensacyjny,  
 Polska `92
01:35       Weekendowy magazyn  
 fi lmowy
02:05       Śmiertelne wizje - fi lm  
 sensacyjny, Kanada `04
03:40       33 maja - fi lm, Wielka  
 Brytania `04
05:15       Zakończenie dnia

05:40 Duma i uprzedzenie - serial
06:35 Jak powstawał fi lm „Mój 
brat niedźwiedź 07:00  Transmisja 
Mszy Świętej 08:00 Tydzień 08:25 
Klub przyjaciół Myszki Miki  08:55 
Domisie  09:25 Teleranek
09:50      Gwiezdne wojny
  - serial animowany 
10:20      Disney! Cudowny Świat
  - Mój brat niedźwiedź
11:45      Gra w Szachy
11:55      Między ziemią a niebem
12:00      Anioł Pański 
12:15       Między ziemią a niebem 
13:00       Wiadomości
13:10       Świry - serial kryminalny 
14:00       Winnetou w Dolinie 
 Śmierci - serial 
15:30       BBC w Jedynce - fi lm  
 dokumentalny 
16:25       Przebojowa noc
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
20:10       Puchar Świata w skokach  
 narciarskich - Vancouver
21:30       Ranczo - serial  
 obyczajowy
22:30       Spokojny Amerykanin 
 - fi lm, USA `02
00:20       Korczak - dramat, Polska 

05:30 Dla niesłyszących - Słowo na niedzielę, 
Radio Romans 06:05 Złotopolscy 07:05 Ostoja
07:35 M jak miłość 08:30 Barwy szczęścia 
09:30 Zacisze gwiazd 10:05 Wojciech 
Cejrowski - boso przez świat  10:35 Rodzinne 
oglądanie 11:30 Makłowicz w podróży 
12:05       Lawrence z Arabii - fi lm fabularny,  
 USA `62 (cz 2/2)
14:00       Familiada
  - teleturniej
14:30       Złotopolscy - telenowela
15:05       Mini Szansa - Katarzyna Cerekwicka
16:05       Na dobre i na złe
  - serial 
17:05       Orzeł czy reszta 
 - talk show
18:00       Program lokalny
18:30       Panorama
19:05       Tak to leciało! - teleturniej
20:05       Bajki według Kabaretu Moralnego  
 Niepokoju
21:00       Purpurowe rzeki II: Aniołowie  
 Apokalipsy - fi lm sensacyjny,  
 `04
22:50       ME w łyżwiarstwie fi gurowym
  - Helsinki 2009 ( GALA )
23:55       Telewizyjne Wiadomości Literackie
00:30       Panorama
00:50       Śpiewnik Domowy Pana Stanisława  
 Moniuszki
01:20       Mężowie i żony
  - komedia, USA `92
03:05       Noc Zagadek 
 - teleturniej 
04:10       Zakończenie dnia

05.05 Elton John – Royal Opera House  06.00 
Dekoratornia 06.30 Chłopiec z dżungli – fi lm   
08.20 Australijskie oceanaria – serial 08.50 
Przesuń się, kochanie – 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     Dharma i Greg – serial komediowy  
 USA, 2001; reż. Bob Berlinger
14.30     PlusLiga – PGE Skra Bełchatów 
 – Asseco Resovia Rzeszów (na  
 żywo)
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 
20.35     Pewna sprawa – komedia roman- 
 tyczna USA, 1985; reż.: Rob  
 Reiner; wyst.: John Cusack,  
 Tim Robbins, Nicollette Sheri 
 dan, Anthony Edwards, Daphne  
 Zuniga, Lisa Jane Persky, Sarah 
 Buxton, Viveca Lindfors; 
22.25     Marco Polo – fi lm przygodowy USA,  
 1998; reż.: George Erschbamer;  
 wyst.: Don Diamont, Oliver Reed,  
 Jack Palance, John Hallam, Cas  
 Anvar; 

05:30 Wstawaj! Gramy!, odc.776 06:15 
Kapitan Flamingo, odc.24 06:45 Yin! Yang! 
Yo!, odc.24 07:15 Action Man A.T.O.M., 
odc.25 07:45 Action Man A.T.O.M., odc.26
08:15 Hugo, odc.187 08:45 Pasjonaci, odc.136
09:15     Ewa gotuje
09:45     Rodzina zastępcza
10:45     Mel; USA, 1998; r. Joey Travolta; w.  
 Ernest Borgnine, Julie Hagerty,  
 Greg Evigan, Jack Scalia, Bug  
 Hall. Film familijny. 
12:45     Czarodziejki, odc.131
13:45     Dom nie do poznania, odc.134
14:45     SIĘ KRĘCI, odc.99
15:35     Wielka Stopa i zbiry; Francja,  
 Włochy, 1985; 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.30
20:00     Wielkie nadzieje; USA, 1998;
  r. Alfonso Cuarón; w. Ethan  
 Hawke
22:00     Studio Lotto
22:20     Krew i wino; USA / Wielka Brytania,  
 1996; r. Bob Rafelson; w. Jack 
 Nicholson, Stephen Dorff,  
 Jennifer Lopez, Michael Caine,  
 Harold Perrineau, Judy Davis.  
 Thriller kryminalny
00:20     Nienasyceni; USA, 2001; r. Michael  
 Oblowitz; w. Adrian Paul, Lo  
 Ming, Paul Collins, Bokeem  
 Woodbine, Ling Bai
02:05     Nagroda gwarantowana, odc.121
03:05     Tajemnice losu, odc.99

05:30 Wstawaj! Gramy!, odc.777 06:15 
Szalony Jack, pirat, odc.4 06:45 Miejskie 
szkodniki, odc.4 07:15 Gadżet i Gadżetinis, 
odc.13 07:45 Power Rangers, odc.21 08:15 
Power Rangers, odc.22
08:45     Rasmus i Włóczęga; Szwecja, 1981; r.  
 Olle Hellbom; w. Allan Edwall,  
 Erik Lindgren
10:55     Dzień bałwana; USA, 2000; r. Chris 
 Koch; w. Chevy Chase,   
 Emmanuelle Chriqui
12:45     Wychować Waylona; USA, 2004; r.  
 Sam Pillsbury; w. Thomas Gibson
14:40     Szogun, cz. 5
16:45     Strzał w 10, odc.30
17:45     AGENTKI, odc.4
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     I kto tu rządzi?, odc.31
20:00     CSI: Kryminalne zagadki Miami,  
 odc.132
21:00     Wzór, odc.19
22:00     Studio Lotto
22:05     Mesjasz: Dzień sądu; Wielka  
 Brytania / USA, 2001; r.  
 Diarmuid Lawrence; w.  
 Ken Stott, Art Malik, Gillian  
 Taylforth, Jamie Draven, Neil 
 Dudgeon, Michelle Forbes,  
 Frances Grey, Edward   
 Woodward Doskonały kryminał
23:55     Znikająca kasa; Australia, 2002; r.  
 Raymond Quint; w. Paul Gleeson
01:30     Magazyn sportowy

05:35 Uwaga! 05:55 Telesklep 08:00 Pascal: 
po prostu gotuj 08:30 Dzień dobry TVN 
10:55 Ale zima 11:30 Na Wspólnej Omnibus 
13:15      You can dance - Po prostu tańcz!,
14:50      Brzydula - serial, Polska
17:05      Akademia policyjna V: Misja w  
 Miami Beach - fi lm komedia,  
 USA `88
19:00      Fakty, Sport, Pogoda
19:45      Uwaga! - mag. reporterów
20:00      Niania - serila komedia
21:00      Bardzo Dziki Zachód - fi lm  
 western, USA `99. Szalony  
 naukowiec doktor Loveless  
 planuje zamach na prezydenta  
 Stanów Zjednoczonych. Do 
 tego celu skonstruował   
 mechaniczną tarantulę. Agent 
 rządowy James West (Will  
 Smith) ze swym partnerem  
 Artemusem Gordonem   
 wyruszają w pościg   
 za zamachowcem. 
23:10      Kull Zdobywca - fi lm przygodowy,  
 USA 1997. Kull, barbarzyński  
 wojownik zabija króla Valusy  
 i zajmuje jego miejsce. Szybko  
 jednak zdobywa sobie nowych  
 wrogów, takich jak Taligaro,  
 który knuje spisek, aby zbobyć  
 tron. Tymczasem jego ukochana  
 Zareta zostaje porwana przez  
 3000 letnią kobietę demona -  
 Akivashę, z którą przyjdzie mu  
 się zmierzyć. 
01:05      Uwaga! - magazyn
01:25      Nocne granie 
 - pr. muzyczny
02:25      Telesklep

05:35 Uwaga! 05:55 Telesklep 08:00 Maja 
w ogrodzie  08:30 Dzień dobry TVN  10:55 
Kawa na ławę  11:45 Superniania
12:45     Szeregowiec Benjamin
 - fi lm komedia, USA `80
15:00     Mam talent - reality show
16:35     Co za tydzień - magazyn
17:00     Szymon Majewski Show
 - pr. rozrywkowy
18:00     Niania - serila komedia
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:45     Uwaga! - mag. reporterów
20:00     Przynęta - fi lm sensacyjny, Kanada 
 2000. Komedia o złodziejaszku,  
 który podczas pobytu w  
 więzieniu przypadkiem  
 zdobywa cenną informację  
 od innego kryminalisty.  
 Rzecz dotyczy ukrytego złota.  
 Agent federalny zajmujący  
 się tą sprawą, będąc   
 przekonany, że złodziejaszek 
 zna tajemnicę ukrytego   
 skarbu, postanawia wypuścić 
 go na wolność.
22:25     39 i pół - serial komedia, Polska `08
23:25     W roli głównej - Michał Wiśniewski
23:55     Seks w wielkim mieście
 - serial komedia, USA
00:40     Żniwiarz 
 - thiller, Kanada `98
02:25     Nocne granie 
 - pr. muzyczny
03:25     Telesklep
03:45     Uwaga! - magazyn

05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.778 06:00 Żar 
młodości, odc.102 07:00 TV Market 07:15 
Wielka Wygrana, odc.423 08:00 Dotyk anioła, 
odc.63 09:00 Łowcy skarbów, odc.16 10:00 
Rodzina zastępcza, odc.254
11:00     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.144
11:30     Samo życie, odc.1204
12:00     Czarodziejki, odc.43
13:00     Chirurdzy, odc.25
14:00     Pierwsza miłość, odc.836
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.145
15:15     Dopóki śmierć nas nie rozłączy,  
 odc.20
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.14
16:30     Mamuśki, odc.16
17:00     Tylko miłość, odc.31
18:00     Pierwsza miłość, odc.837
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1205
20:00     MEGA HIT - Cudzoziemiec; USA  
 / Polska, 2003; r. Michael  
 Oblowitz; w. Steven Seagal,  
 Anna-Louise Plowman, Gary  
 Raymond, Jeffrey Pierce
22:00     Studio Lotto
22:10     Podwójne zabezpieczenie; USA,  
 1999; r. Robert Lee; w. Michael  
 Dudikoff, Brennan Elliott

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

05:35 Dla niesłyszących - Echa Panoramy
06:10 WOW - serial 06:35 Spróbujmy razem
07:05 Ulica lemurów 08:00 Poezja łączy ludzi 
08:10 M jak miłość 09:00 Larwy szczęścia
09:30 Alternatywy 4  10:35 Nie tylko dla pań 
11:40       Dalida - fi lm biografi czny, Francja
13:25       Święta wojna 
 - serial 
14:00       Familiada 
 - teleturniej
14:35       Złotopolscy 
 - telenowela 
15:10       Szesnaście świeczek 
 - komedia, USA `8
16:55       ME w łyżwiarstwie fi gurowym 
 - Helsinki 2009
18:00       Program lokalny
18:30       Panorama
19:05       Tak to leciało! 
 - teleturniej
20:05       Kabaret pod Wyrwigroszem
 - program rozrywkowy
21:00       Pojedynek nie na żarty 
 - widowisko rozrywkowe
21:55       Superbohaterowie 
 - fi lm przygodowy, USA `99
23:55       Słowo na niedzielę
 - program
24:00       Wideoteka dorosłego człowieka
 - program
00:30       Panorama
 - serwis informacyjny
00:50       Narzędzia zbrodni 
 - thiller, USA `00
02:20       Karnawałowa Noc w Dwójce 
 - program
03:10       Noc Zagadek
  - teleturniej interaktywny
04:10       Zakończenie dnia

05.20 Saint Tropez 06.10 VIP 06.40 
Kinomaniak 07.10 V Max 07.40 Gram.tv
08.10 Beverly Hills 90210 – serial USA 
09.10 Chłopiec z dżungli – fi lm 11.00 Galileo
12.00     Gram.Tv
12.30     V-max 
 - magazyn motoryzacyjny
13.00     VIP – magazyn kulturalny 
14.30     PlusLiga Kobiet – Aluprof Bielsko- 
 Biała – Muszynianka Fakro 
16.55     Istne Szalenstwo – program   
 rozrywkowy
17.55     Cud krwi – fi lm dokumentalny.
20.00     Ptasiek – dramat USA, 1984; reż.:  
 Alan Parker; wyst.: Matthew 
 Modine, Nicolas Cage, Bruno  
 Kirby, John Harkins, Karen  
 Young, Sandy Baron; Dramat.  
 Ekranizacja powieści Williama  
 Whartona. Po ciężkich  
 doświadczeniach wojennych  
 Ptasiek (Matthew Modine)  
 cierpi na schizofrenię i   
 przebywa w zakładzie   
 zamkniętym. Nikt nie potrafi   
 go zrozumieć, a on wewnątrz  
 siebie jest ptakiem. 
22.35     Nowa Generacja
23.40     Pożegnalny Pocałunek – fi lm Wlk. 
 Bryt. 1999; reż. Vadim Jean;  
 wyst.: Gerard Butler, Valerie  
 Edmond;    
01.50     Pewna sprawa – komedia   
 romantyczna USA, 1985; reż.:  
 Rob Reiner; wyst.: John Cusack,  
 Tim Robbins, Nicollette   
 Sheridan, Anthony Edwards,  
 Daphne Zuniga, Lisa Jane Persky, 
 Sarah Buxton, Viveca Lindfors;  
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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.

Zachęcamy do oddania 
1% podatku na klub!

Przyszła, więc pora na roz-
grywanie meczów kontrol-
nych. Gryfi ci zaczną od naj-
bliższej soboty 24 stycznia, 
kiedy to ich przeciwnikiem 
będzie inny czwartoligo-
wiec Start Mrzezino. Począ-
tek spotkania w Mrzezinie 
o godzinie 12.00, a nie jak 
wcześniej informowaliśmy 
o 15.00 na obiektach Gosi-
r-u w Gdyni. 

Łukasz Nowaczyk

Pierwszy sparing Gryfa w sobotę
Dalszy plan sparingów Gryfa:
31 stycznia, 
Zatoka Puck – Gryf Orlex Wejhero-
wo, godz. 15.00 Gosir Gdynia.
4 lutego,
Cartusia Kartuzy – Gryf Orlex 
Wejherowo. 
7 lutego, 
Bałtyk Gdynia – Gryf Orlex Wejhe-
rowo, godz. 13.00 Gosir Gdynia.
11 lutego, 
Bytovia Bytów – Gryf Orlex 
Wejherowo, godz. 13.00 Boisko w 
Lęborku.
15 lutego, 
Gryf Orlex Wejherowo – Olimpia 
Elbląg godz. 12.00. 
21 lutego, 
Sparing wewnętrzny, godz. 12.00, 
Wzgórze Wolności. 
28 lutego, 
Kotwica Kołobrzeg – Gryf Orlex 
Wejherowo, godz. 13.00, boisko w 
Kołobrzegu. 
3 marca, 
Orkan Rumia – Gryf Orlex Wejhero-
wo, godz. 15.15 Rumia. 
Niektóre terminy oraz miejsca roz-
grywania tych sparingów są jeszcze 
do ustalenia. Będziemy państwa na 
bieżąco informować.

Gryf Orlex Wejhero-
wo już ponad dwa 
tygodnie przygoto-
wuję się pod okiem 
trenera Wojciecha 
Waśka do rundy re-
wanżowej IV ligi.

W sobotnich pojedynkach 
brał przy dopingu prawie 
pięćdziesięcioosobowej 
grupy kibiców z Wejherowa 
udział Gryf Orlex Wejhero-
wo oraz zespół występujący 
w B klasie Gryf II Orlex 
Wejherowo. Podopieczni 
trenera Wojciecha Waśka 
zajęli trzecie miejsce nato-
miast drugi zespół zakoń-
czył turniej na miejscu dzie-
wiątym. 
Czwartoligowcy w półfi nale 
przegrali z Orkanem Rumia, 
a w meczu o trzecie miejsce 
pokonali Stolem Gniewi-
no. Indywidualną nagrodę 
otrzymał Łukasz Król za 
najlepszego strzelca tur-

nieju zdobywając dziesięć 
bramek. 
„Występ potraktowałem ty-
powo szkoleniowo. Podzie-
liłem zespół na dwie części. 
Część zespołu zagrała w 
turnieju, natomiast z resztą 
zawodników poprowadzi-
łem trening na boisku. Za-
leżało mi przede wszystkim 
na tym, aby zespół grał w 
piłkę. My nie jesteśmy ze-
społem halowym , my gra-
my na boisku trawiastym, 
więc tak naprawdę jakie 
miejsce zajmiemy nie miało 
większego znaczenia. „ mó-
wił po zakończeniu turnieju 
trener Wojciech Wasiek. 

Łukasz Nowaczyk

Gryf trzeci i dziewiąty 
w turnieju piłki nożnej halowej
W sobotę 17 stycznia 2009 roku w hali widowi-
skowo – sportowej w Luzinie odbył turniej piłki 
nożnej halowej „Kaszub cup”. Jest to drugi z 
tego cyklu turniejów w luzinskiej hali. Pierwszy 
odbył się 6 grudnia.

Od niedawna działa Ofi cjalne Forum Kibiców Gryfa Wej-
herowo. Tym samym jest to również Ofi cjalne Forum wej-
herowskiego Klubu. Serdecznie zapraszamy wszystkich 
czytelników do odwiedzenia oraz aktywnego udziału w 
dyskusjach. Forum znaleźć można pod adresem www.
kibice.wejher.info, jak i również na Stronie Internetowej 
www.gryf.wejher.info pod zakładką Forum. 

Zapraszamy na Forum Kibiców
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05:40 Uwaga! 06:00 Telesklep 07:00 Granie 
na śniadanie 08:00 Na Wspólnej 08:30 Dzień 
dobry TVN 11:00 Przyjaciele - serial komedia
12:00      Brzydula - serial, Polska
12:30      Telesklep
13:30      Salon Gry - pr. interaktywny
14:25      Detektywi - serial dokument
14:55      Milionerzy - teleturniej
15:50      Rozmowy w toku - talk show `06
16:55      Sąd rodzinny - serial dokument `08
17:55      Brzydula - serial
18:25      Detektywi  - serial dokument
19:00      Fakty, Sport, Pogoda 
19:50      Uwaga! - mag. reporterów
20:05      Na Wspólnej - serial, Polska `09
20:40      W-11 Wydział Śledczy 
 - serial dokument 
21:25      Odzyskać siebie - dramat, USA  
 `92. Film oparty na autentycz- 
 nych wydarzeniach, których  
 bohaterką jest Nancy Zie- 
 genmeyer, ofi ara gwałtu.  
 Nancy, mimo traumatycz- 
 nego przeżycia, postanowiła  
 przełamać milczenie i ogłosić  
 światu, że winę za gwałt nie po- 
 nosi ofi ara i że to nie ją należy  
 piętnować. 
23:20      Kuba Wojewódzki - talk show `07
00:20      Multikino - mag. fi lmowy
00:45      Idealny facet dla mojej dziewczyny  
 - kulisy
01:15      Uwaga! - magazyn
01:35      Nocne granie - pr. muzyczny

06:20 Złotopolscy 06:50 Globert przedstawia 
niezwykły świat natury  07:15 Telezakupy
07:35 M jak miłość  08:30 Pytanie na śniadanie 
10:45 Święta wojna  11:20 Bulionerzy 11:50 Co 
ludzie powiedzą?
12:25       Magnum - serial, USA `81
13:15       Gwiazdy tańczą na lodzie 
 - wid. rozrywkowe
15:00       Dla niesłyszących 
16:05       Karino - serial 
16:35       Radiostacja Roscoe 
 - serial 
17:05       Na wariackich papierach 
 - serial komediowy
18:00       Program lokalny
18:30       Panorama
19:05       Jeden z dziesięciu 
 - teleturniej
19:35       Dzięki Bogu już piątek... !
20:05       Barwy szczęścia 
 - serial obyczajowy 
20:40       Dr House
  - serial obyczajowy 
22:25       Magazyn kryminalny 997 
 - Michała Fajbusiewicza
23:05       Warto rozmawiać
23:55       Uzależnienie 
 - serial dokumentalny
00:30       Panorama
00:50       Czy świat oszalał?
  - fi lm dokumentalny 
02:05       Europa da się lubić 
02:50       Noc Zagadek - teleturniej 
03:55       Zakończenie dnia

05:50 Notacje  06:00 Kawa czy 
herbata? 07:50 Leksykon PRL 08:00 
Wiadomości 08:15 Kwadrans po 
ósmej 08:30 Buli  08:45 Jedynkowe 
Przedszkole 09:15 Mały rycerz El 
Cid 09:45 Łowcy smoków 10:10 
Szkoła złamanych serc 11:00 Kuch-
nia z Okrasą 11:25 W-skersi 
11:40       Telezakupy
12:00       Wiadomości
12:10       Agrobiznes - magazyn
12:20       Europa bez miedzy
12:40       Plebania - telenowela 
13:05       Klan - telenowela 
13:35       Jaka to melodia? 
14:00       Zagadki tamtych lat 
 - cykl reportaży
14:30       My Wy Oni - magazyn
15:00       Wiadomości, Pogoda; 
15:15       Złota sobota - Muzyczny  
 program rozrywkowy
16:05       Moda na sukces - serial 
17:00       Teleexpress 
17:20       Celownik - magazyn
17:30       Klan - telenowela 
18:00       Jaka to melodia? 
18:30       Plebania - telenowela 
19:00       Wieczorynka 
19:30       Wiadomości 
20:20       Nocne rozmowy - fi lm  
 sensacyjny, USA `03
21:55       Sprawa dla reportera 
22:30       Pryzmat - pr. publi
23:10       Tsunami - Po katastrofi e 

05:45 Notacje 06:00 Kawa czy 
herbata? 07:50 Leksykon PRL08:00 
Wiadomości 08:15 Kwadrans po 
ósmej 08:30 Buli  08:40 Jedynkowe 
Przedszkole  09:10 Mały rycerz El 
Cid  09:40 Łowcy smoków  10:10 
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
12:20       Wójt Roku 2008 - sylwetki
12:40       Plebania - telenowela 
13:05       Klan - telenowela 
13:35       Jaka to melodia? 
14:10       Podróżnik 
 - Malezyjskie szlaki
14:30       Szpital odzyskanej nadziei  
 - telenowela 
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
17:30       Klan - telenowela
18:00       Jaka to melodia? 
18:30       Plebania - telenowela
19:00       Wieczorynka
19:30       Wiadomości 
20:20       Koniec świata
  - dramat, USA `05
21:55       Wydział Zabójstw 
 - serial kryminalny
22:30       Misja specjalna - mag. 
23:00       Bojkot - fi lm dok
24:00       Odkrycie nieba - fi lm 

 

06:10 Złotopolscy 06:40 Pomocnik św. Mi-
kołaja  06:55 Telezakupy 07:10 Daj mi rękę, 
bądź mi bratem - reportaż 07:35 M jak miłość 
08:30 Pytanie na śniadanie h 10:35 Codzienna 
2 m. 3  11:10 Bulionerzy 
11:35       Co ludzie powiedzą? 
12:10       Magnum 
 - serial, USA `81
13:05       Ameryka Południowa
  - cykl dokumentalny
14:10       Fort Boyard 
 - reality show
15:10       Dla niesłyszących
  - M jak miłość 
16:05       Karino - serial
16:35       Radiostacja Roscoe 
 - serial
17:05       Na wariackich papierach 
 - serial, USA 
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
21:35       Kulisy serialu „M jak miłość” 
21:45       Magazyn Ekspresu Reporterów
22:50       Psychoza 3
  - thriller, USA `86
00:30       Panorama
00:50       Candy 
 - fi lm fabularny, Australia `06
02:35       Noc Zagadek
  - teleturniej 
03:35       Zakończenie programu

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. 08:40 
Domisie 09:10 Mały rycerz El Cid 
09:40 Łowcy smoków 10:05 Szkoła 
złamanych serc 10:55 Superwnętrze 
11:25        Zapytaj prawnika - mag.
11:40       Telezakupy
12:00       Wiadomości
12:10       Agrobiznes - magazyn
12:20       Laboratorium XXI wieku  
 - mag.
12:40       Plebania - telenowela 
13:05       Klan - telenowela 
13:35       Jaka to melodia? 
14:00       Czy możemy ocalić 
 Ziemię? - 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       Chwila na oddech - fi lm  
 obyczajowy, USA `07
22:00       Wydział Zabójstw - serial
22:30       Bronisław Wildstein przed- 
 stawia - talk show
23:10       Oligarcha - fi lm, Rosja `02

06:05 Złotopolscy 06:35 Pomocnik św. 
Mikołaja  06:50 Telezakupy 07:10 Znaki czasu 
- magazyn 07:35 M jak miłość  08:30 Pytanie 
na śniadanie  10:45 Święta wojna  11:20 
Bulionerzy 
11:50       Co ludzie powiedzą? 
 - serial komediowy 
12:25       Magnum - serial 
13:15       Gwiazdy tańczą na lodzie
  - wid. rozrywkowe
15:05       Dla niesłyszących
  - M jak miłość 
16:00       Karino - serial 
16:30       Radiostacja Roscoe
  - serial, Kanada 
17:05       Na wariackich papierach 
 - serial
18:00       Program lokalny
18:30       Panorama
19:05       Jeden z dziesięciu
  - teleturniej
19:35       Film o profesorze Karolu Myśliwcu
20:05       Barwy szczęścia
  - serial obyczajowy 
20:40       Operacja „Koza”
  - komedia, Polska `98
22:25       Wielbiciel - dramat, Niemcy `04
24:00       Jak w raju 
 - fi lm dokumentalny
00:30       Panorama
00:50       Nie zaznam spokoju
  - dramat, Niemcy `03
02:20       Smaczne Go! 
03:05       Noc Zagadek - teleturniej
04:10       Zakończenie dnia

04.20 Saint Tropez  05.10 VIP 05.30 Muzyc-
zne listy 06.40 TV Market 07.15 Saint Tropez
08.25 Kasa na bank 09.25 Beverly Hills 
90210 – serial USA  10.25 Zbuntowani – serial 
obyczajowy 11.25 mała Czarna 
12.25     Lalola 
 – serial komediowy 
13.30     VIP – magazyn kulturalny 
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     Między uczuciem a powinnością  
 – romans Niemcy, 2002; reż.:  
 Axel de Roche; wyst.: Eva 
 Habermann, Pascal Breuer,  
 Heinz Drache, Olivia Pascal,  
 Marcus Mittermeier; Romans  
 rozgrywający się w kręgach ni-
 emieckiej arystokracji.  
 Młoda dziennikarka Tina  
 Berger spotyka Charly’ego,  
 młodego mężczyznę, z którym  
 miała kiedyś namiętny romans  
 podczas pobytu w Australii. 
21.55     Istne Szalenstwo 
 – program rozrywkowy
22.50     Winny czy niewinny 
 – serial dokumentalny
23.50     mała Czarna – talk show 
00.50     Zły porucznik – fi lm sensacyjny USA,  
 1992; reż. Abel Ferrara; wyst.:  
 Harvey Keitel, Brian McElroy,  
 Frankie Acciavito, Peggy Gorm- 
 ley, Stella Keitel; 

04.20 Saint Tropez\05.10 Kinomaniak 05.30 
Muzyczne listy 06.40 TV Market 07.15 Saint 
Tropez 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     Kinomaniak – magazyn fi lmowy 
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     Otchłań – fi lm sci-fi  USA, 1989;  
 reż.: James Cameron; wyst.: 
 Ed Harris, Mary Elizabeth Ma 
 strantonio, Michael Biehn,  
 Leo Burmester, Todd Graff;  
 Rozszerzona wersja jednego  
 z najlepszych fi lmów Jamesa 
 Camerona z Edem Harrisem w  
 roli głównej. Okręt podwodny o  
 napędzie atomowym, USS Mon 
 tana natyka się w głębinach na 
 tajemniczy obiekt. W trakcie  
 pościgu uderza w skałę i  
 tonie. 
23.30     Istne Szalenstwo 
 – program rozrywkowy
00.30     Winny czy niewinny 
 – serial dokumentalny 
01.35     mała Czarna – talk show 
02.35     Pożegnalny Pocałunek – fi lm Wlk. 
 Bryt. 1999; reż. Vadim Jean

04.20 Saint Tropez 05.10 Dekoratornia
05.30 Muzyczne listy 06.40 TV Market
07.15 Saint Tropez 08.25 Kasa na bank
09.25 Beverly Hills 90210 – serial 10.25 Zbun-
towani – serial  11.25 mała Czarna
12.25     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     Terrorysta – fi lm sensacyjny  
 USA, 2001; reż.: Albert Pyun;  
 wyst.: Tom Sizemore, Dennis  
 Hopper, Steven Seagal, Jaime  
 Pressly, NAS;  Kiedy policjant  
 Ray Nettles (Sizemore) traci  
 swojego partnera, chce za  
 wszelką cenę wziąć udział w  
 śledztwie, mającym wykryć 
 sprawcę. Okazuje się, że  
 zabójcą jest psychopatyczny  
 Alex Swan (Hooper), konstruk- 
 tor bomb, dzięki którym ter- 
 roryzuje miasto. 
21.55     Geneza – serial sensacyjny 
23.05     Koszmary wojny – fi lm wojenny  
 USA, 2006; reż.: Peter John  
 Ross; wyst.: Jan Osbeck, Joe  
 Lorenzo, Louie Cowan; 

05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.779 06:00 Żar 
młodości, odc.103 07:00 TV Market 07:15 
Wielka Wygrana, odc.424 08:00 Dotyk anioła, 
odc.64 09:00 Łowcy skarbów, odc.17 10:00 
Rodzina zastępcza, odc.255 11:00 Sabrina - 
nastoletnia czarownica, odc.145
11:30     Samo życie, odc.1205
12:00     Czarodziejki, odc.44
13:00     Chirurdzy, odc.26
14:00     Pierwsza miłość, odc.837
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.146
15:15     Dopóki śmierć nas nie rozłączy,  
 odc.21
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.15
16:30     Mamuśki, odc.17
17:00     Tylko miłość, odc.32
18:00     Pierwsza miłość, odc.838
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1206
20:00     28 dni; USA, 2000; r. Betty   
 Thomas; w. Sandra Bullock,  
 Azura Skye, Elizabeth Perkins, 
 Steve Buscemi, Viggo Mortens- 
 en, Dominic West Dramat  
 z Sandrą Bullock w roli  
 głównej. Gwen Cummings jest  
 nowojorską dziennikarką,  
 która uwielbia barwne,   
 rozrywkowe życie. 
22:00     Studio Lotto
22:10     CSI: Kryminalne zagadki Miami,  
 odc.7
23:10     CSI: Kryminalne zagadki Miami,  
 odc.8

05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.780 06:00 Żar 
młodości, odc.104 07:00 TV Market 07:15 
Wielka Wygrana, odc.425 08:00 Dotyk anioła, 
odc.65 09:00 Łowcy skarbów, odc.18 10:00 
Rodzina zastępcza, odc.256
11:00     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.146
11:30     Samo życie, odc.1206
12:00     Czarodziejki, odc.45
13:00     Chirurdzy, odc.27
14:00     Pierwsza miłość, odc.838
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.147
15:15     Dopóki śmierć nas nie rozłączy,  
 odc.22
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.16
16:30     Mamuśki, odc.18
17:00     Tylko miłość, odc.33
18:00     Pierwsza miłość, odc.839
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1207
20:00     Świat według kiepskich, odc.260
20:30     Świat według kiepskich
21:00     Nowożeńcy; USA/Niemcy, 2003; r.  
 Shawn Levy; w. Ashton Kutcher,  
 Christian Kane, David Moscow
22:00     Studio Lotto
23:00     Rushmore; USA, 1998; r. Wes Ander- 
 son; w. Jason Schwartzman, Brian  
 Cox, Connie Nielsen, Luke 
 Wilson, Bill Murray

05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.78106:00 Żar 
młodości, odc.105 07:00 TV Market 07:15 
Wielka Wygrana, odc.426 08:00 Dotyk anioła, 
odc.66 09:00 Łowcy skarbów, odc.19
10:00     Rodzina zastępcza, odc.257
11:00     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.147
11:30     Samo życie, odc.1207
12:00     Czarodziejki, odc.46
13:00     Chirurdzy, odc.28
14:00     Pierwsza miłość, odc.839
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.148
15:15     Zwariowany świat Malcolma, odc.64
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.17
16:30     Mamuśki, odc.19
17:00     Tylko miłość, odc.34
18:00     Pierwsza miłość, odc.840
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1208
20:00     CSI: Kryminalne zagadki Nowego  
 Jorku, odc.48
21:00     Wzór, odc.20
22:00     Studio Lotto
22:05     Gotowe na wszystko, odc.86; USA,  
 2008; r. Bethany Rooney Lynette 
23:10     Dorota Gawryluk - Konfrontacje,  
 odc.23
00:10     Miasteczko Point Pleasant, odc.13
01:10     Nagroda gwarantowana, odc.124

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
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 - serila dokument
17:55      Brzydula - serial komedia
18:25      Detektywi 
 - saerial 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 `08
21:25      Dowody zbrodni 
 - serial kryminalny, USA `06
22:20      Teraz albo nigdy 
 - serial obyczajowy
23:15      Californication - serial 
 komediodramat, USA `07
23:55      Kuba Wojewódzki 
 - talk show `07
00:55      Uwaga!
  - magazyn 
01:15      Nocne granie
  - pr. muzyczny
02:15      Telesklep

05:40 Uwaga!  06:00 Telesklep 07:00 Granie 
na śniadanie 08:00 Na Wspólnej 08:30 
Dzień dobry TVN  11:00 Przyjaciele - serial 
komedia, USA
12:00       Brzydula - serial komedia
12:30       Telesklep
13:30       Salon Gry - pr. intraktywny
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 `08
17:55       Brzydula - serial, Polska
18:25       Detektywi - serila dokument `07
19:00       Fakty, Sport, Pogoda 
19:50       Uwaga! - mag. repoterów
20:05       Na Wspólnej - serial obyczajowy
20:40       W-11 Wydział Śledczy 
 - serial dokument
21:25       Martwa cisza - fi lm sensacyjny,  
 Australia `88. Po utracie uko 
 chanego synka małżeństwo 
 decyduje się na rejs luksuso- 
 wym jachtem. Ma to być próba  
 życia „od nowa” po bolesnej  
 stracie. Na pełnym morzu  
 znajdują rozbitka i ratują z  
 tonącego jachtu. Ten opowiada  
 o chorobie układu pokarmowe 
 go, która uśmierciła całą zało- 
 gę. 
23:20       Szymon Majewski Show 
 - pr. rozrywkowy
00:20       Superwizjer - magazyn
00:50       Uwaga! - magazyn

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN
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