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Ferie zimowe dzieci spedzą bez śniegu, ale za to z innymi atrakcjami. W Rumi odbędą się zajęcia plastyczne, taneczne i teatralne, w Wejherowie m.in. 
spektakl, kino dziecięce i warsztaty malarskie. Nie lada gratka czeka na wszystkich zainteresowanych w Redzie: tam zajęcia taneczne będzie prowadzić 
m.in. Kamil „Santi” Węsierski, znany wszystkim z fi nału programu You Can Dance. 

Zatańcz w ferie...
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Może pomóc
1%

Pomóż Natalii, Twoja zło-
tówka pomoże w jej rehabi-
litacji, dzięki której będzie 
umiała poruszać się na wła-
snym wózku inwalidzkim.

kontakt: 604 219 941

Numer konta: 68 8350 
0004 0000 6543 2000 0120
Kaszubski Bank Spółdziel-
czy w Wejherowie.
Fundacja „Uśmiech dziec-
ka”, ul. Kościuszki 9/4, 
84-200 Wejherowo

Ci okradli... 
Trójka mieszkańców Rumi okradła śpiącego mężczyznę. Gdyby 
nie dyżurny policji, który wypatrzył złodziei w miejskim mo-
nitoringu ten prawdopodobnie dowiedziałby się o wszystkim 
znacznie później. 21-latkowi i jego młodszym kolegom grozi do 
5 lat więzienia. Prostu z ulicy trafi li do aresztu. Zdarzenie miało 
miejsce na przystanku przy ulicy Dębogórskiej. - Dyżurny cały 
czas oglądał rozwój sytuacji na monitoringu – mówi mł. asp. 
Anetta Potrykus - Policyjne patrole nadjechały w momencie, gdy 
sprawcy odchodzili już z łupem. Funkcjonariusze zatrzymali i 
sprawdzili mężczyzn, a przy jednym z nich znaleźli ukradziony 
portfel. W środku był karty bankomatowe oraz dowód osobisty 
okradzionego.

... a ten pobił 
Inny mieszkaniec Rumi pobił, a potem okradł idącego ulicą męż-
czyznę. Policjanci, których wezwał chwilę po zdarzeniu poszko-
dowany, bardzo szybko zatrzymali sprawcę. Zdarzenie miało 
miejsce na ulicy Starowiejskiej wcześniej rano we wtorek. - W 
chwili zatrzymania sprawca miał ubrany na ręce skradziony ze-
garek, na głowie ukradzioną czapkę, a w kieszeni portfel – mówi 
mł. asp. Potrykus. 

Następny wpadł... 
Do aresztu trafi ł 18-latek z Wejherowa. Tydzień temu w przejściu 
podziemnym na ulicy I Brygady Wojska Polskiego pobił o kilka 
lat młodszego chłopaka. - Pokrzywdzony wracał autobusem do 
domu ze szkoły, tym samym autobusem jechał  sprawca. Obaj 
wysiedli na jednym przystanku i poszli do przejścia podziemne-
go . Kiedy szli przez tunel, sprawca podszedł po 16-latka i zaczął 
go bić pięściami po twarzy oraz kopać po całym ciele. Potem 
odszedł – opowiada rzecznik wejherowskiej policji. 
Pobity powiedział na policji, że zna sprawcę tylko z widzenia. 
Kilka dni po zdarzeniu kryminalni ustalili jego dane i zatrzymali 
18-latka. 

...na gorącym 
Mieszkaniec Wejherowa zobaczył w nocy, jak ktoś grzebie przy 
jego samochodzie. Zgłosił to na policję. Powiedział, że trzech 
młodych mężczyzn właśnie zabiera kołpaki z jego polo zapar-
kowanego przy bloku. Patrol nie zdążył zatrzymać złodziei na 
miejscu, ale niedługo później - podczas kontroli golfa jadącego 
ulicą Śmiechowską – policjanci znaleźli w nim skradzione koł-
paki. Dwóm osiemnastolatkom i dziewiętnastolatkowi grozi do 
5 lat więzienia.

I znowu małolaty... 
Dwóch nastoletnich chłopców z Rumi wymuszało od młodszej 
uczennicy pieniądze. Jej rodzice byli bardzo zdziwieni całą sytu-
acją, ale jak się okazało córka po prostu podbierała im pieniądze. 
Nieletni odpowiedzą przed sądem.                                         

(ds) 

W związku z  wejherowski-
mi obchodami  Dnia Cho-
rego  (11 lutego) Powia-
towa i Miejska Biblioteka 
Publiczna w Wejherowie  
zaprasza do wzięcia udziału 
w kweście na rzecz Hospi-
cjum św. Judy Tadeusza w 
Wejherowie. W tym dniu 
od godz. 10.00 w Bibliote-
ce będzie zbiórka pieniędzy, 
natomiast występy arty-
styczne oraz aukcje dzieł  
malarskich, rzeźbiarskich 
itp. odbędą się od godz. 
16.00. Wszystkie działania 
będą wspierały zbiórkę pie-
niędzy przez wolontariuszy 
na rzecz Hospicjum. Każ-
dego,  kto miałby życzenie 
wspomóc ten zaszczytny cel 
i przekazać na aukcje swoje 
dzieła,  zapraszamy do Bi-
blioteki.  Zbiórka przedmio-
tów na aukcję zakończy się 
10 lutego.                     (PP)

Nie bądź 
obojętny

Tadeusz Krotos przedstawia
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Impreza odbywa się pod 
honorowym patronatem 
burmistrza Redy, Krzysz-
tofa Krzemińskiego. Urząd 
Miasta w sponsoruje udział 
w „Rozgrzewce” 20 uzdol-
nionym uczniom. Organiza-
torami całego przedsięwzię-
cia jest nowo powstająca 
agencja artystyczno – mar-
ketingowa Morfoza.pl oraz 
Stowarzyszenie „CZWÓR-
KA” przy współpracy redz-
kiego MOKSiR-u. 
- Warsztaty taneczne „Roz-
grzewka” to pierwsze tego 
typu warsztaty na terenie 
miasta Reda i będą je pro-
wadzić instruktorzy, którzy 
w swoich karierach mają 
duże sukcesy i posiadają do-
świadczenie w prowadzeniu 
takich warsztatów - zachęca 
Radosław Wendicki.  
A zajęcia poprowadzą 
Kamil „Santi” Węsierski 
(uczestnik wielu prestiżo-
wych konkursów, zdobywca 
3. miejsca na XIV Ogólno-
polskim Konkursie Tańca i 
fi nalista II edycji programu 
„You Can Dance Po prostu 

tańcz”), Karina „Kari” Kąc-
ka (zdobywczyni I miejsca 
w zawodach Dance Battle 
For Poland Cropp Baby-G) 
oraz Paulina Szczęsnowicz 
(I miejsce w turnieju “Dir-
ty moves”, formacje hip 
hop - Gdańsk 2006) i Mar-
ta Jeremin „Czajna”, którą 
niebawem będzie można ją 
zobaczyć w pierwszym pol-
skim fi lmie o tańcu „Kochaj 
i tańcz”. - Warsztaty będą 
odbywać się codziennie 
pod okiem czterech instruk-
torów – dodaje Radosław 
Wendicki. - Łącznie bę-
dzie to ponad sześć godzin 
dziennie tańca. 
Ostatniego dnia warszta-
tów, 14 lutego organiza-
torzy proponują specjalną 
imprezę, która będzie miała 
charakter bitwy tanecznej 
między uczestnikami kursu. 
To fi nałowe wydarzenie po-
prowadzi Blady Kris, znany 
m.in. z programu „Mam 
Talent” oraz Dj Eddie. Do 
fi nału wejdzie 16 osób, któ-
re będzie oceniać jury skła-
dające się z instruktorów. 

Na najlepszych tancerzy i 
tancerki czekają oczywiście 
nagrody. Finał odbędzie się 
w aula Zespołu Szkół nr 1 
w Redzie. 
- Jedynym minusem warsz-
tatów jest ograniczona licz-
ba miejsc, więc im szybciej 
się zapiszesz tym lepiej – 
przypominają organizato-
rzy. Cena warsztatów to 200 
zł i obejmuje wszystkie sty-
le tańca. Zapisy od 2 lutego 
będzie zbierać Sławomir 
Podwojski (telefon kontak-
towy: 501 674 002). Zapi-
sywać można się osobiście, 
od 12. do 16. na sali kul-
turalno - widowiskowej w 
MOKSiRZ-e (ulica Łąkowa 
59). Zgłoszenia na Bitwę 
Taneczną „Rozgrzewka” 
można wysyłać mejlowo 
na adres radek@morfoza.
pl podając imię, nazwisko, 
ksywę oraz miasto i datę 
urodzenia. Informacja o 
warsztatach znajduje się 
także na stronie www.roz-
grzewka.morfoza.pl  

(TM) 

Zatańcz w Redzie 
Już w poniedziałek, 9. lutego rozpoczną się warsztaty taneczne w redzkim 
ośrodku kultury. Wśród prowadzących jest Kamil „Santi” Węsierski, znany 
wszystkim z fi nału programu You Can Dance. Jeszcze przez najbliższe dni 
wszyscy zainteresowani mogą się zapisywać na te warsztaty. 

Ferie w MOKSiR i w Wejherowie
MOKSiR w Redzie zaprasza na turnieje tenisa ziemnego, stołowe-
go oraz m.in. piłki nożnej i siatkówki. Sportowe zajęcia będą się 
odbywać od poniedziałku, 2. lutego i potrwają przez dwa tygodnie. 
Wszystkie zajęcia są bezpłatne i będą rozpoczynać się każdego dnia o 
godzinie 10. Zapisywać można się bezpośrednio w dniu zawodów w 
Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji. Organizatorzy przypo-
minają, żeby zabierać ze sobą legitymacje szkolne. Bezpłatne zajęcia 
sportowe będą odbywać się również popołudniami na kompleksie 
sportowym ,,Orlik”.
W Wejherowie dzieci na ferie zaprasza Centrum Kultury. WCK pro-
ponuje kino dziecięce, warsztaty malarstwa na szkle, rysunku, a także 
spektakl i wycieczki. Zajęcia będą odbywać się również w Powiatowej 
i Miejskiej Bibliotece Publicznej.                                                 (tm) 

Ma dopiero 16-lat, a 
został zatrzymany jako 
podejrzany o gwałt. Nas-
tolatek miał zgwałcić 
starszą od siebie o trzy 
lata dziewczynę. 
Nieletni – domniemany - 
gwałciciel pochodzi spod 
Gniewina. I na terenie tej 
gminy miało do wszyst-
kiego dojść. - 19-latka 
poinformowała, że wracając 
do domu szła leśną – opowi-
ada mł. asp. Anetta Potrykus 
z wejherowskiej policji. - Po 
drodze minęła się z nieznanym 
jej młodym mężczyzną. 
Gdy się za nim obejrzała, 
zauważyła, że młodzieniec 
zawrócił. Wtedy dziewczyna 
przyspieszyła kroku i zaczęła 
biec, ale chłopak szybko 
ją dogonił i zaatakował... 
Nastolatka zdecydowała, że 
powie o wszystkim policji. 
Niespełna godzinę po zdarze-
niu chłopak został zatrzyma-
ny. 16-latek trafi ł Policyjnej 
Izby Dziecka w Gdańsku. 
Następnego dnia policjanci 
przesłuchali go. Teraz trafi  
przed sąd.                     (TM) 

Osoby, które od dłuższe-
go czasu nie mają pracy, 
będą mogły uczestni-
czyć w darmowych szko-
leniach. Dojeżdżającym 
będą zwracane koszty 
podróży. 
Organizatorem szkoleń jest 
Stowarzyszenie „Eureka”. - 
Pierwsze, wstępne szkolenie 
odbędzie się w piątek, 30. 
stycznia, a kolejne 6. lutego – 
mówi Romana Aziewicz. - To 
będą szkolenia motywacyj-
ne. Później odbędą się jesz-
cze dwa cykle szkoleniowe 
w zawodach opiekuna osób 
starszych, opiekuna dzieci 
oraz specjalisty do spraw 
unijnych. W programie są też 
zajęcia z języka angielskiego. 
Szkolenia są przeznaczone 
dla wszystkich mieszkańców 
powiatu wejherowskiego i 
co ważne są bezpłatne. Będą 
odbywać się w Redzie przy 
ulicy Gdańskiej 55 (budy-
nek dawnego komisariatu). 
Wszystkie zainteresowane 
osoby ze stowarzyszeniem 
mogą kontaktować się tele-
fonicznie pod numerem (58) 
678 44 48. - Osobom spoza 
Redy będą zwracane koszty 
dojazdu, oczywiście komu-
nikacją miejską – dodaje Ro-
mana Aziewicz. - Kurs jest 
przeznaczony dla osób, które 
od dawna nie mają pracy z 
nastawieniem na matki i ma-
tek samotnie wychowujące 
dzieci. W czasie szkolenia 
zapewniamy im opiekę nad 
dziećmi. Uczestnicy szkoleń 
będą mogli skorzystać rów-
nież z pomocy doradcy za-
wodowego oraz psychologa.                            

(TM) 

Będą szkolić 
bezrobotnych

16-letni 
gwałciciel? 
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Likwidacja 
POPiSu w Rumi

Idealnie wpisana zabudo-
wa osiedla bardzo neutral-
nie wpisuje się w krajobraz 
otoczenia podkreślając jego 
naturalne walory. 
- Architekci zaprojektowali 
to osiedle na blisko 85. ty-
siącach m2 ze szczególną 
dbałością o detale - mówi 
Wojciech Gębarowski pre-
zes Orlexu. - To rzeczy-
wiście wielka inwestycja, 
gdyż będzie miało ponad 
tysiąc lokali.
W skład osiedla wchodzi 
dziewięć czterokondygna-
cyjnych budynków Całość 
zabudowy, jako jedna idea 
urbanistyczno – architek-
toniczna, zaprojektowana 
został i ma funkcjono-
wać w dwóch „sekcjach” 

Osiedle na skraju puszczy
Osiedle Franciszka Fenikowskiego, powstające na północno - wschodnich rubieżach 
miasta - to największa jak dotychczas inwestycja wejherowskiego dewelopera – fi rmy 
Orlex Wojciecha Gębarowskiego. Otaczają je z dwóch stron Puszcza Darżlubska. 

wschodniej z czterema i 
zachodniej z pięcioma bu-
dynkami. Pomiędzy gru-
pami budynków zaplano-
wano tereny rekreacyjne, 
wielopoziomowy parking 

oraz kompleks handlowo 
usługowy na parterze cen-
tralnego budynku osiedla
Jak zapewniają w biurze 
sprzedaży Orlexu, oferta 
mieszkań na osiedlu jest 

bardzo szeroka i adreso-
wana do bardzo szerokiego 
grona klientów. Dwupozio-
mowe ponad 100 metrowe 
apartamenty, przestronne 
(50,00 - 80,00 m2) miesz-
kania strefowe i małe me-
traże ( od 29,00 m - 40,00 
m ) mieszkań oraz gwaran-
tują zaspokojenie potrzeb 
szerokiego grona klientów. 
Z całą stanowczością jest 
to Osiedle, które wielu 
jego przyszłym mieszkań-
com da możliwość speł-
nienia marzeń o swoim 
własnym. Dodatkowym 
atutem mieszkań partero-
wych parterowych będą na 
przykład przynależne do 
nich ogródki.

(PP)

- Panie naczelniku, za-
cznijmy od dzieci, które 
wyjeżdżają na wakacje. 
Na co musimy zwracać 
uwagę, gdy dziecko 
wyjeżdża gdzieś dalej? 
- Jeśli są to wycieczki au-
tokarowe to przed wyjaz-
dem możemy sprawdzić, 
kto dokładnie organizuje tą 
wycieczkę. Niższa cena za 
wakacje nie powinna być 
rzeczą, która ostatecznie 
decyduje o wyborze. Gdy 
już jakąś       opcję wybie-
rzemy możemy sprawdzić 
program i to, czy wycho-
wawcy mają odpowiednie 
kwalifi kacje do zajmo-
wania się dziećmi. Przed 
samym wyjazdem rodzice 
mogą poprosić naszą sek-
cję ruchu drogowego o 
skontrolowanie autokaru 
i kierowcy. Wystarczy za-
dzwonić pod numer 997.  
Zwracam jednak uwagę, że 
najlepiej o taką kontrolę po-
prosić kilka dni wcześniej. 
Policjanci sprawdzą stan 
techniczny autobusu, trzeź-

wość kierowcy i wymagane 
dokumenty. A jeżeli mamy 
podejrzenia, że coś jest nie 
tak, kierowca bełkotliwie 
m ó w i , 
czujemy 
woń alko-
holu bądź 
z autobu-
sem jest 
coś nie w 
p o r z ąd -
ku to na-
tychmiast 
w z y w a -
my pa-
trol. Przy-
pominam 
też, że 
każdy organizator wypo-
czynku musi mieć zezwo-
lenie na organizowanie ta-
kich wycieczek. Dowiemy 
się, czy zapewnia opiekę 
medyczną dzieciom, czy 
opiekunowie mają przygo-
towanie zawodowe. 
- A jeśli dzieci nigdzie 
nie jadą i w czasie gdy 
będziemy w pracy zo-
staną w domu? 

- Jest kilka podstawowych 
zasad, których zawsze war-
to przestrzegać: po pierw-
sze dziecko nie wpuszcza 

do mieszka-
nia obcych 
osób. Zasady 
tej uczymy, 
również gdy 
dziecko jest 
poza domem 
- nie powin-
no wsiadać 
do samo-
chodów nie-
znajomych, 
brać od nich 
słodyczy, czy 
g e n e r a l n i e 

poczęstunków. Po drugie 
zostawiamy przy telefonie 
nasze numery czy numery 
bliskiego znajomego, któ-
ry w razie potrzeby może 
pomóc oraz oczywiście nu-
mery alarmowe. Jeśli nikt 
z naszych znajomych nie 
mieszka blisko, a mamy 
dobry kontakt z sąsiadem 
to jemu można przekazać 
klucze do domu na wszelki 

wypadek. Po trzecie dzie-
ciom przypominamy, że 
wychodząc zawsze muszą 
zakluczać drzwi. 
- Panie naczelniku, po-
proszę jeszcze o kilka 
słów: czego rodzice 
powinni nauczyć dzie-
ci, które przecież   ba-
wić się pod domem?  
- Jeśli dziecko zostaje na 
podwórku to może się za-
interesować nim np. zło-
dziej, który chciałby się zo-
rientować, czy „warto” nas 
okraść może rozmawiać z 
dzieckiem na temat tego, 
co mamy w mieszkaniu. 
Przestroga dla dzieci jest 
więc taka: nie chwalcie się 
obcym dorosłym osobom, 
co macie w domu, a już na 
pewno, że rodzice są bo-
gaci. Dziecko, które samo 
wychodzi i ma klucze ze 
sobą nosi je pod ubraniem, 
a nie na wierzchu, tak żeby 
mu nie wypadły, ani tym 
bardziej żeby nikt ich nie 
zabrał.   
- Dziękuję za rozmowę. 

Zgodnie z decyzją Zarządu Regionu PO, w Rumi, 
w miejsce rozwiązanego Koła  powstały cztery 
nowe, odpowiadające terytorialnie podziałowi 
miasta na okręgi wyborcze. 

Bezpieczne wakacje dzieci  
Z aspirantem sztabowym Ryszardem Rychertem, naczelnikiem sekcji prewencji wejherow-
skiej policji rozmawia Tomasz Modzelewski

Ponad trzydzieści osób ba-
wiło się przy dźwiękach 
zespołu muzycznego Sła-
womira Hinza, niewidome-
go absolwenta warsztatów 
terapii zajęciowej OPP. Ze-
spół zagrał nieodpłatnie, co 

wzbudziło podziw i uzna-
nie organizatorów.  Niepeł-
nosprawna młodzież zapro-
siła do wspólnej zabawy 
swoich rówieśników z Śro-
dowiskowego Domu Sa-
mopomocy przy ulicy Prze-

bendowskiego. Wspólnymi 
siłami przystrojono salę 
taneczną i przygotowano 
poczęstunek. Integracyjny 
bal trwał trzy godziny i do-
starczył niezapomnianych 
wrażeń wszystkim uczest-

nikom. Nad bezpiecznym 
przebiegiem imprezy czu-
wały opiekunki warsztato-
we – Mariola Czepulonis, 
Magdalena Cyman-Szlas, 
Aleksandra Miotke i Janina 
Malotka-Trzebiatowska.

- Nasi podopieczni na-
bywają tu praktycznych 
umiejętności potrzebnych 
do życia, a dla osób niepeł-
nosprawnych to ogromny 
wyczyn – mówi Mariola 
Czepulonis. - Tutaj uczą 

się pożytecznych rzeczy, 
ale przede wszystkim mają 
okazję razem przebywać, 
gdyż dzieci niepełnospraw-
ne nie mają zbyt wiele kon-
taktów z rówieśnikami.

(DD)

Integracja niepełnosprawnych w Ognisku Pracy Pozaszkolnej
Zorganizowano bal karnawałowy dla osób niepełnosprawnych. W zabawie uczestniczyła pełnoletnia młodzież niepełnosprawna w stopniu znacznym 
i umiarkowanym, z terenu powiatu wejherowskiego. 

Wybory władz tych Kół 
odbyły się pod nadzorem 
wiceprzewodniczącego Za-
rządu Regionu Krzysztofa 
Liska i członka Zarządu 

Jerzego Budnika  17 stycz-
nia. Przewodniczącymi 
poszczególnych kół zostali  
- Centrum – Jan Domański,  
Janowo – Krzysztof Lisiak,  
Lotnisko – Piotr Pasiecz-
ny, a  Zagórze-Biała Rze-
ka  - Mieczysław Grzenia.   
„Dla rumskiej Platformy 
to  szansa na poprawę nie 
najlepszego ostatnio wize-
runku partii w mieście – 
uważa poseł Budnik - Gdy-
by władze rozwiązanego 
koła wykazały się większą 

roztropnością  i daleko-
wzrocznością, nie doszło-
by do tak rewolucyjnych 
zmian”. Jak się dowiaduje-
my, Zarząd Regionu ocze-
kuje teraz na określenie się 
radnych wybranych z listy 
PO, szczególnie tych, któ-
rzy są członkami tej partii  
Powinni oni założyć w Ra-
dzie Miasta swój odrębny 
Klub (teraz są w POPiS-ie) 
i na nowo ułożyć  relacje z 
Burmistrz Elżbietą Rogalą- 
Kończak. „Władze regio-
nu nie zamierzają ręcznie 
sterować rumską Platfor-
mą, ani ingerować w to co 
mieści się w szeroko poję-
tym określeniu „polityka 
miejska”.  Liczą jednak na 
to, że radni PO będą popie-
rać  projekty wynikające 
z programów rządowych, 
takie jak „Orlik -2012” 
czy „schetynówki”, oczy-
wiście pod warunkiem, że 
będą dobrze przygotowa-
ne”. – dodaje Budnik. De-
cyzji w sprawie byłego już  
przewodniczącego Koła D. 
Kuczmarskiego jeszcze nie 
podjęto.                       (pir)

Zgodnie z uchwałą Janowi Domańskiemu ma zostać przywrócona funk-
cja przewodniczącego jednej z komisji.

„
Dla rum-

skiej Platfor-
my to  szan-
sa na poprawę 
nie najlepszego 
ostatnio wize-
runku partii 
w mieście.”
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Uroczystego otwarcia balu 
dokonał Prezes Bractwa 
Kurkowego Kazimierz 

Gołąbek, Król Jubileuszo-
wy Jan Groenwald oraz 
Król A.D. 2008/2009 Ka-

zimierz Zaborowski wraz 
z małżonką Ewą. Po czym 
bracia wprowadzili poczet 

Wielki BAL
Bractwa Kurkowego
XV Jubileuszowy Bal Strzeleckiego Bractwa Kurkowego w Wejherowie odbył się w Jastrzębiej Górze. Zgromadził 
członków i sympatyków bractwa nie tylko z całej Polski, ale także z Niemiec, Anglii oraz Turcji.

sztandarowy, któremu to-
warzyszył tradycyjny hymn 
strzelecki. Przedstawiciel 
władz miasta, prezydent 
Bogdan Tokłowicz wrę-
czył pamiątkowy ryngraf z 
1932 r., ten sam który został 
wręczony w 1936 roku, w 
setną rocznicę powstania 
Bractwa Kurkowego. Zo-
stał on odnaleziony przez 

członków brac-
twa, a następnie 

wykupiony przez 
władze miasta. - 

Ten ryngraf stanowi 
dla nas bardzo cenną 

pamiątkę, z radością 
go przyjęliśmy – mówi  

Kazimierz Gołąbek, pre-
zes bractwa. 

Drugiego dnia odbyło się 
strzelanie do dwóch tarcz 
balowych. Do pierwszej, 
przeznaczonej dla uczestni-
ków balu, najcelniej strzelał 
Damian Kowalik, pracow-
nik telewizji Chopin z Wej-
herowa. Do drugiej tarczy, 
tylko dla członków bractwa, 
najlepiej strzelał Kazimierz 
Zaborowski, Król A.D. 
2008/09. 

(PP)

Pamiątkowy ryngraf z 1932 r.

W Wejherowskim Cen-
trum Kultury odbyła się 
promocja książki pod 
tytułem Społeczeństwo 
pierwszej dekady, wy-
danej dzięki Kaszub-
sko–Pomorskiej Szkole 
Wyższej w Wejherowie. 
Jak wspomniała dyrektor 
Jolanta Rożyńska, autorzy 
książki próbując odnieść 
się do zmian, jakie niesie 
za sobą demokratyczny 
przełom roku 1989, w naj-
nowszej historii społeczeń-
stwa polskiego, szukali 
odpowiedzi na pytanie - w 
jaki sposób to, jacy byliśmy 
przed dokonaniem się prze-
łomu, będzie rzutować na 
jego przebieg i rezultat, na 
to, jacy będziemy. Dlatego 
też spotkanie debiutanc-
kie zgromadziło tak wiele 
osób, myślących podobnie 
jak autorzy publikacji. Parę 
wątpliwości rozwiało wy-
stąpienie dr Janusza Erenca, 
który wprowadził czytel-
ników w ideę książki, jaką 
było 20 lat do przełomu po-
litycznego. 
- Książka jest zbiorową pra-
cą pracowników naukowych 
Katedry Socjologii i jest 
próbą wpisania się w dys-
kusję nad stanem przemian 
systemowych w Polsce, z 
ukazaniem problemów jakie 
wyrastają w zmieniającym 
się społeczeństwie – mówił 
dr Janusz Erenc. - Chodzi o 
refl eksję na temat kondycji 
naszego społeczeństwa i o 
ukazanie różnych aspektów 
życia zbiorowego.
W prezentowanej publikacji 
autorzy próbują pokazać jak 
wyglądają niektóre z zary-
sowanych tam problemów 
po 20 latach, czyli jakie 
jest społeczeństwo polskie 
pierwszej dekady XXI wie-
ku. W pracy przyjęto trzy 
wymiary analizy: wartości, 
bo one określają tożsamość 
każdej społecznej wspól-
noty, system który ulega 
rekonstrukcji i zmienia 
warunki życia zbiorowego 
oraz problemy, ujawniające 
się wraz z następującymi 
zmianami. 
- Każdy z autorów samo-
dzielnie ujmuje poruszo-
ny problem, ukazując go z 
perspektywy swoich zain-
teresowań i warsztatu ba-
dawczego – dodaje prof. 
Marek Latoszek. - Mamy tu 
sprawozdania z prowadzo-
nych badań terenowych i 
próby diagnozy w oparciu o 
szerszy materiał analitycz-
ny, czy istniejące już teorie 
społeczne. 
Warto podkreślić, że książ-
ka otrzymała bardzo dobrą 
recenzję naukową prof. dr 
hab. Krzysztofa Kowalika.

(DD)

Społeczeństwo 
po 20 latach

Konkurs odbywał się w 
Lęborku. Dziewczęta, któ-
re zwyciężyły, uczą się w 
klubie tanecznym „Świat 
tańca”. Zdobyły trzecie 
miejsce w kategorii hip-
hop do lat 15. - Głosowanie 
jury jest tajne, ale w moim 
odczuciu u nas najwyżej 
był oceniony nasz układ, 
o to bardzo dbamy - mówi 

Joanna Bernaśkiewicz, 
trenerka. - Ten konkurs to 
największa tego typu im-
preza na Pomorzu. W wielu 
kategoriach wiekowych i 
różnych stylach, m.in. di-
sco, electric boogie, czy 
breake dance wzięło udział 
700 tancerzy z całej Polski 
- dodaje. 

(tm) 

Przed publicznością wy-
stąpiła orkiestra dęta, pia-
niści, kwartet fl etowy, duet 
skrzypcowy i kwartet akor-
deonowy w towarzystwie 
dwóch śpiewaczek. Swoje 
umiejętności zaprezento-
wali też uczniowie grający 
w szkole na instrumentach 
dętych, na klarnecie, sakso-
fonie, trąbce, waltornii, pu-
zonie, tenorze, tubie, wio-

lonczeli i gitarze. Młodzi 
wykonawcy zagrali znane, 
staropolskie kolędy i pasto-
rałki, które śpiewają prawie 
wszystkie pokolenia. Po 
wysłuchaniu koncertu, wie-
le osób przekonało się, jak 
wiele uzdolnionych mu-
zycznie dzieci i młodzieży 
kształci się w wejherow-
skiej Szkole Muzycznej. 

(DD)

CARMENIII miejsce Wejherowa 
Trzecie miejsce zdobyła wejherowska grupa 
„Carmen” w Ogólnopolskim Festiwalu Tańca 
Nowoczesnego „Zatańcz razem”.  

Młode talenty w szkole muzycznej
Z niecodziennym koncertem kolęd wystąpili uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Fryderyka 
Chopina w Wejherowie. Odbył się on w kościele Chrystusa Króla i co najważniejsze, zgromadził rzeszę miłośników 
muzyki instrumentalnej.

Prawie profesjonalnie zagrała orkiestra dęta.
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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

Zatrzymajmy się na chwilę przy 
nieoczekiwanej dymisji Ćwią-
kalskiego. Premier przyjął ją 
bo uznał, że Ćwiąkalski pono-
si polityczną odpowiedzialność 
za to co się stało. Zapewnił, że 
konsekwentne egzekwowanie 
odpowiedzialności politycznej 
poszczególnych ministrów za to, 
co dzieje się w ich resorcie,  bę-
dzie odtąd standardem.  Politycy 
opozycji widzą to inaczej. Uwa-
żają, że dymisja Ćwiakalskiego 
miała wyłącznie wizerunkowe 
znaczenie, a premier działał pod 
wpływem sondaży. Przyznam się 
państwu szczerze, że podobnie 
jak wielu innych polityków PO 
mam problem ze zrozumieniu 
decyzji premiera, ale ją szanu-
ję.  Zdaje sobie bowiem sprawę, 
że premier był między młotem 
a kowadłem. Mimo iż bezpo-
średni sprawcy zamordowania 
Krzysztofa Olewnika zostali już 
surowo osądzeni, w sprawie tej 
nadal jest wiele znaków zapyta-
nia. Na przykład nie wiemy, czy 
– jak utrzymuje rodzina Olewnik 
– zleceniodawcami zamordowa-
nia Krzysztofa  byli gangsterzy  

powiązani ze światem polityki i 
dlatego wciąż są bezkarni. Mini-
strowie sprawiedliwości w kolej-
nych rządach spotykali się z ro-
dziną Olewnik i deklarowali, że 
wyjaśnienie wszystkich okolicz-
ności tej  ponurej zbrodni traktują 
priorytetowo, ale na deklaracjach 
się kończyło. Dla wielu Polaków, 
niewyjaśnienie tej sprawy to do-
wód na to, że państwo zupełnie 
nie radzi sobie ze zwalczaniem 
groźnych układów paramafi j-
nych. Tusk nie chce, by ta opinia 
dotyczyła jego rządu.
Następcą Ćwiąkalskiego został 
Andrzej Czuma. Jego nomina-
cja  była sporym zaskoczeniem, 
tym bardziej, że na giełdzie cho-
dziły nazwiska znanych profe-
sorów Hołdy, Zolla i Safjana. 
Nie wszystkim  kandydatura 
Czumy przypadła do gustu. Za-
częto wytykać mu wiek (71 lat), 
brak prawniczego doświadcze-
nia (jest prawnikiem, ale w swo-
im zawodzie w zasadzie nigdy 
nie pracował), wreszcie  mocno  
kontrowersyjne poglądy (swego 
czasu wypowiedział się za roz-
szerzeniem  prawa do posiadania  

broni, który to pomysł przywiózł 
zapewne ze Stanów Zjednoczo-
nych, gdzie spędził prawie 20 
lat).  Obrońcy Czumy, do których 
i ja się zaliczam, podkreślają, że 
jest to człowiek zasad, o pięk-
nym życiorysie, a to, że nie jest 
przedstawicielem (reprezentan-
tem interesów) którejś z korpo-
racji prawniczych może być jego 
atutem. Ministra Czumę znam z  
Komisji Regulaminowej i Spraw 
Poselskich, której mam zaszczyt 
przewodniczyć. Żałuję, że odcho-
dzi, bo był jednym z jej fi larów. 
Mogę zaświadczyć, że jest pra-
wy, uczciwy i rozważny Wierzę, 
że czynami  przekona do siebie 
dzisiejszych adwersarzy. Jestem 
też przekonany, że nie będzie 
ani Ćwiąkalskim-bis, ani Ziobrą-
bis. Będzie sobą i niejeden raz, 
wszystkich nas i to pozytywnie 
zaskoczy.
                                                                                             

Jerzy Budnik
                                                                                          

Poseł na Sejm RP
Archiwalne felietony posła 

można przeczytać na stronie 
www.budnik.pl

CZUMA ZA ĆWIĄKALSKIEGO
To było prawdziwe trzęsienie ziemi. W ubiegły poniedzia-
łek, w celi płockiego więzienia powiesił się Robert Pazik, 
jeden ze sprawców porwania i zamordowania Krzyszto-
fa Olewnika, a już następnego dnia, premier Tusk przyjął 
dymisję  ministra sprawiedliwości Ćwiąkalskiego i uru-
chomił lawinę dymisji  urzędników i funkcjonariuszy wię-
ziennictwa odpowiedzialnych - jego zdaniem - za zaist-
niałą sytuację. Tego, że wypadki potoczą się tak szybko, 
chyba nikt się nie spodziewał.  Tak jak i tego, że następcą 
Ćwiąkalskiego zostanie szef jednej z sejmowych komisji 
śledczych Andrzej Czuma.

REKLAMA

STOWARZYSZENIE 
 “AKADEMIA ZŁOTEGO WIEKU”

OGŁASZA  ZAPISY  DO

Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wejherowie

WEJHEROWO, ul. SOBIESKIEGO 255 / 3 

(WJHEROWSKIE CENTRUM KULTURY – BIURO SLD)

02.02. do 12.02.2009   
      /z wyjątkiem sobót i niedziel/

10:00  - 14:00           16:00  - 18:00

       0-784 659 795      www.utww.pl
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OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Redy
ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor ds. 
zamówień publicznych w Urzędzie Miasta w Redzie ul. Pucka 9.

  
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 wyższe, (preferowane wykształcenie budowlane), 
5/ znajomość procedur przetargowych i zagadnień związanych z 
ustawą Prawo zamówień Publicznych oraz interpretacji przepisów w 
tym zakresie,
6/ nieposzlakowana opinia,
7/ co najmniej 3 letni staż pracy, 
8/ dobra umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,
9/odpowiedzialność,  samodzielność, komunikatywność, 
obowiązkowość, umiejętność pracy w zespole.
2. Mile widziane uprawnienia ogólno-budowlane do kierowania, 
nadzorowania i kontrolowania robót. 
3. Do zakresu zadań na tym stanowisku należeć będzie głównie:
1/ kompleksowa obsługa postępowania przetargowego od momentu 
jego wszczęcia do podpisania umowy w sprawie o udzielenie 
zamówienia publicznego, w tym:

wdrażanie do realizacji procedur wynikających z przepisów a) 
o zamówieniach publicznych, 
przygotowywanie ofert przetargowych,b) 
sporządzanie dokumentacji i pism wynikających z c) 
procedury przetargowej,
udział w pracach komisji przetargowych przygotowujących d) 
i przeprowadzających postępowanie o udzielenie 
zamówienia publicznego oraz postępowaniu odwoławczym,
przygotowywanie umów cywilno – prawnych,e) 
nadzór formalny nad przestrzeganiem procedur f) 
przetargowych,
sporządzanie sprawozdawczości z realizowanych zamówień g) 
publicznych,

 4/ współpraca z pracownikami komórek organizacyjnych Urzędu,
 5/ zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań.
4. Wymagane dokumenty:
1/ życiorys (CV),
2/ list motywacyjny,
3/ kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, 
4/ kserokopie dokumentów poświadczających posiadane 
wykształcenie,
5/ kserokopie ewentualnych zaświadczeń o ukończonych kursach, 
szkoleniach,
6/ kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
7/ kserokopia dokumentu tożsamości,
8/ oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne i 
korzystaniu z pełni praw publicznych (wybrany kandydat 
zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z 
Krajowego Rejestru Karnego w terminie 30 dni od dnia zatrudnienia),
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/oświadczenie kandydata, iż nie będzie wykonywał zajęć 
tożsamych pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, 
które będzie wykonywał w ramach obowiązków służbowych,
12/opinie lub referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat 
posiada).
Możliwość  zawarcia umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu 
pracy już od 1 marca 2009r. Miejscem pracy będzie Reda. 
     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 
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity -Dz. U. z 
2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 
22.03.1990r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity - Dz. 
U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami) i podpisane.
     Wymagane dokumenty, umieszczone w zamkniętej kopercie z 
dopiskiem „Konkurs na stanowisko inspektora” należy składać do 
dnia 16 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.

Informacje o sposobie postępowania ze złożonymi dokumentami 
kandydata: 
1.Kserokopie dokumentów kandydata wybranego w naborze na wolne 
stanowisko i zatrudnionego w naszej Administracji zostaną dołączone 
do akt osobowych, 

2.Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w 
Renacie Organizacyjnym niżej wymienionej jednostki przez okres 3 
miesięcy od dnia upowszechnienia informacji w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miasta w Redzie o wyniku naboru na wolne 
stanowisko. W tym czasie kandydaci mogą osobiście odebrać złożone 
dokumenty za potwierdzeniem odbioru, 

3.Nie odebrane dokumenty w czasie wskazanym w pkt 2 zostaną 
protokolarnie zniszczone.

                                               Burmistrz Miasta Redy
                                                       mgr inż. Krzysztof Krzemiński

Następnie członkowie i 
zaproszeni goście udali się 
do Zespołu Szkół nr 3 im. 
Martyrologii Piaśnicy, aby 
zapoznać się z bieżącymi 
sprawami. Głos, w wielu 
nurtujących członków spra-
wach, zabrali m.in. senator 
Dorota Arciszewska-Mie-

lewczyk, burmistrz Pucka 
Marek Rintz, wice starosta 
powiatu Grzegorz Gaszta, 
prezydent miasta Krzysz-
tof Hildebrandt i zastępca 
wójta Gminy Wejherowo 
Bożena Szczypior. 
- Naszym celem jest inicjo-
wanie i popieranie wszel-

Rodzina Piaśnicka 
ciągle aktywna
Ponad setka członków Stowarzyszenia Rodzina Piaśnicka spotkała się na corocznym zjeździe nowo-
rocznym, omawiając plany na bieżący rok. Spotkanie rozpoczęło się mszą św. w kościele Chrystusa 
Króla w Wejherowie, którą odprawił ks. prałat Daniel Nowak, kapelan stowarzyszenia. 

kich działań, zmierzają-
cych do zachowania w spo-
łeczeństwie a zwłaszcza w 
kolejnych młodych poko-
leniach wiedzy i pamięci o 
ofi erze życia za Ojczyznę 
– mówi Danuta Leśniczak-
Bratek, prezes Rodziny 
Piaśnickiej. - Złożonej w 
Lesie Piaśnickim przez 
mieszkańców Wejherowa i 
Pomorza, zamordowanych 
przez hitlerowskiego oku-
panta za to tylko, że byli 
Polakami.
Krótkie, historyczne pre-
lekcje wygłosili prezes Sto-
warzyszenia Gdynian Wy-
siedlonych, prezes Gdań-
skiej Rodziny Katyńskiej, 
przedstawiciele Muzeum 
Stutthof i Instytutu Pamię-
ci Narodowej w Gdańsku 

ds. ścigania zbrodni wojen-
nych. 
- Nie chcemy nikogo oskar-
żać, chcemy przywrócić 
należną godność tym, któ-
rym ona się w najwyższym 
stopniu należy, jako mę-
czennikom i bohaterom – 
dodaje kapelan ks. Daniel 
Nowak. - Naszą powinno-
ścią jako Polacy i Kaszubi 
jest głoszenie prawdy o II 
wojnie światowej, która 
jest ukrywana i zniekształ-
cana, chcemy ją rzetelnie 
przekazać młodemu poko-
leniu.
W spotkaniu uczestniczyły 
dzieci, wnuki i prawnuki 
ofi ar piaśnickich nie tylko z 
województwa pomorskie-
go, ale i z całego kraju.

(DD)

Najstarszych mieszkań-
ców gminy przywitał wójt 
Jerzy Kepka, w towarzy-
stwie sołtysów i Rad So-
łeckich. 
- Dziękuję za przyjęcie 
mojego zaproszenia, aby 
razem spotkać się i po-
rozmawiać przy stole, za-
krytym białym obrusem 

– mówił wójt Jerzy Kepka. 
– Spotkanie jest ważnym 
wydarzeniem, gdyż je-
steście wyróżnioną grupą 
społeczną, która dużo zro-
biła dla swoich bliskich, 
sąsiadów i ojczyzny. Dalej 
realizujcie to na miarę swo-
ich możliwości, w zdrowiu 
i spokoju. Organizatorzy 

spotkania tak przygotowali 
uroczystość, aby seniorzy 
poczuli się jak w domu. 
Była lampka szampana do 
obiadu, słodki poczęstunek 
i kosz owoców. Czas umi-
lał zespół muzyczny, któ-
ry zachęcał do wspólnego 
śpiewania. Tradycyjnie, 
odbyły się wybory najstar-

szego seniora i najstarszej 
seniorki. Jubilaci otrzy-
mali bukiety kwiatów i 
gromkie brawa. Wszystkie 
uroczystości mogły odbyć 
się tylko dzięki fi nansowe-
mu wsparciu wójta gminy 
Wejherowo, za co seniorzy 
z całego serca dziękują. 

(DD)

Ostatni wtorkowy wie-
czór zgromadził 14 sym-
patyków tej popularnej na 
Kaszubach gry karcianej. 
Punkty zdobyte w każ-
dym turnieju liczą się do 
klasyfi kacji generalnej za-
wodów. Po tym turnieju 
klasyfi kacja generalna ule-
gła małej zmianie. Swoją 
przewagę nad konkuren-
tami powiększył Aleksan-
der Formela, który jak na 
razie bezkonkurencyjnie 
prowadzi z dorobkiem 29 
punktów (+610), na pozy-
cji wicelidera zasiadł Józef 

Magulski, który zgroma-
dził 20 punktów (+402), 
a tuż za nim na trzecim 
miejscu Tadeusz Sy-
chowski z 20 pkt (+384).
- W zawodach mogą wziąć 
udział gracze, którzy znają 
zasady gry w Baśkę, za-
poznali się z regulaminem 
oraz przestrzegają usta-
lonych zasad – wyjaśnia 
dyrektor Jerzy Conradi. - 
Podczas jednego turnieju 
gracze rozgrywają partię 
60 rozdań, a najlepszych 
pięciu graczy z każdego 
stolika uzyskuje punkty.

W turnieju w Wejherow-
skim Centrum Kultury, też 
nie brakuje zawodników 
do gry. W klasyfi kacji in-
dywidualnej, po czwartym 
turnieju prowadzi Ste-
fan Nowak (660), drugie 
miejsce zajmuje Zygfryd 
Skrzypczak (546), trzecie 
- Zygmunt Bojke (291), 
czwarte – Jerzy Kur (271), 
piąte - Adrian Kur (247) 
i szóste miejsce Wiktoria 
Aronowska (194). Dru-
żynowo zwyciężają Piki 
(301), przed Trefl ami (110) 
i Bojkami (79).         (DD)

Seniorskie pogaduszki
Tegoroczne spotkanie seniorów z terenu Gminy Wejherowo miało szczególny charakter. Każdy senior 
został obdarowany upominkiem – kawą i czekoladą. Spotkania odbyły się w kilku miejscowościach.  
W remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bolszewie do wspólnego stołu zasiadło ponad 150 osób, w 
świetlicy wiejskiej w Łężycach zjawiło się ponad 40 seniorów a do hotelu Victoria przybyło około 50 
mieszkańców Kąpina.

Karciane zmagania
W Wejherowie i Redzie nieprzerwanie trwają rozgrywki ligi Baśki Kaszub-
skiej o puchar najlepszego karciarza. W Miejskim Ośrodku Kultury, Spor-
tu i Rekreacji w Redzie rozegrano już siódmy turniej. 
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Zrzeszenie Kaszubsko-
Pomorskie potrzebuje 
nowe logo. Każdy zain-
teresowany może spró-
bować swoich sił. 
Logo może być wykonane 
dowolną techniką. Najważ-
niejsze, żeby znalazła się 
w nim nazwa zrzeszenia, a 
sama grafi ka komponowała 
się z celami organizacji, a 
więc nawiązywała do ruchu 
kaszubskiego. Wszystko 
ma formę konkursu, a ter-
min nadsyłania prac mija 
za dwa tygodnie – projekt 
trzeba przesłać lub dostar-
czyć osobiście do 15 lute-
go, do siedziby Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego w 
Gdańsku (ul. Straganiarska 
20-23).                         (tm) 

Zrzeszenie Potrzebne logo
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Podczas gdy w krajach tzw. 
„starej piętnastki” Unii Eu-
ropejskiej pracuje około 50 
proc. niepełnosprawnych in-
telektualnie, w Polsce- tylko 
15 proc. Niepełnosprawni 
stanowią jedną z grup spo-
łecznych najbardziej wyklu-
czonych z otwartego rynku 
pracy. Odczuwamy przed 
nimi lęk, bo mają problemy 
z komunikacją, wielu z nich 
jest szczególnie wrażliwych 
na hałas i stres. Pracują jed-
nak z dużym zaangażowa-
niem. Mogą być zatrudnieni 
do prostych i powtarzalnych 
prac np. w kuchni, w ogro-
dzie, w biurze, przy opiece 
nad starszymi lub dziećmi, 
przy porządkowaniu doku-
mentów i przepisywaniu 
tekstów, układaniu towarów 
w sklepie, czy pracach po-
rządkowych. Do zatrudnia-
nia osób niepełnosprawnych 
zachęca m.in. Caritas Archi-
diecezji Gdańskiej. Od 1 li-
stopada 2008 roku realizuje 
projekt „My też potrafi my 
się odnaleźć” współfi nanso-
wany ze środków Europej-
skiego Funduszu Społeczne-
go. Projekt skierowany jest 
do 36 uczestników Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej z 
terenu powiatów gdyńskiego 
i wejherowskiego. Ma na 
celu wsparcie osób niepełno-
sprawnych na otwartym ryn-
ku pracy poprzez indywidu-
alne programy zatrudnienia, 
praktyczną naukę zawodu 
oraz szkolenia branżowe. 
Każda osoba niepełnospraw-
na zaproszona do projektu 
uczestniczy w szkleniach 
oraz warsztatach prowadzo-
nych przez wykwalifi kowa-
ny i doświadczony personel 
(doradca zawodowy, psycho-
log, pracownik socjalny, tre-
ner pracy). Każdy z uczest-

Unijny projekt 
MY TEŻ POTRAFIMY SIĘ ODNALEŹĆ 
Osoby niepełnosprawne intelektualnie ciągle są w naszym społeczeństwie 
wykluczone z rynku pracy. Tymczasem gdy otworzymy przed nimi drzwi 
lokalnych zakładów pracy i instytucji użyteczności publicznej, potrafi ą być 
dobrymi pracownikami. 

ników otrzymał indywidual-
ne wsparcie akompaniatora 
pracy, który odpowiedzialny 
jest za kontakty i współ-
pracę z pracodawcami. Do-
datkowo w trakcie trwania 
projektu uczestnikom, ich 
rodzinom oraz opiekunom 
zapewniono indywidualne i 
grupowe wsparcie, a także 
spotkania ze specjalistami, 
ekspertami z dziedziny nie-
pełnosprawności, integracji 
i zatrudnienia. Do projektu 
przystąpiło także sześcioro 
zainteresowanych uczestni-
ków z Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Wejherowie. 
Pierwszymi, którzy „otwo-
rzyli drzwi swojego zakładu 
pracy” dla wejherowskich 
benefi cjentów była Katarzy-
na Krefta właścicielka skle-
pu „Wszystko dla domu” 
oraz Radosław Kamiński 
dyrektor Muzeum Piśmien-
nictwa i Muzyki Kaszubsko- 
Pomorskiej w Wejherowie. 
Pozostali uczestnicy WTZ 
w Wejherowie za pośred-

nictwem wspomagających 
akompaniatorów Aleksan-
dry Miotke i Radosława Sy-
chowskiego znaleźli pracę 
zgodną ze swoimi zaintere-
sowaniami w sklepie moto-
ryzacyjnym, biurze rachun-
kowym i fi rmie informatycz-
nej. Nad całością organiza-
cyjną i koordynacją projektu 
z Europejskiego Funduszu 
społecznego czuwała Mał-
gorzata Laga z WTZ „Cari-
tas” w Rumi. Grupę wspar-
cia reprezentuje Mirosława 
Myszkins z WZSP im. Z. 
Kieturakisa w Wejherowie, 
natomiast  sprawami admi-
nistracyjnymi zajmuje się 
Magdalena Marchlewska z 
Caritas Archidiecezji Gdań-
skiej. Realizowany projekt 
jest kolejną próbą przełamy-
wania stereotypów myślenia 
społecznego, że osoby nie-
pełnosprawne nie mogą pra-
cować. Mogą!- dodają Alek-
sandra i Radosław wspoma-
gający akompaniatorzy.

Franciszek Sychowski

To właśnie tutaj  poszukuje 
się odpowiedniej opieki w 
rodzinie adopcyjnej, zastęp-
czej lub w placówkach opie-
kuńczo-wychowawczych, 
dla dziecka pozbawionego 
opieki rodziców. Każda 
osoba, która pragnie zostać 
rodziną zastępczą lub adop-
cyjną aby pomóc dziecku 
lub dzieciom, może zgłosić 
się do ośrodka. Rolę rodzi-
ny zastępczej może pełnić 
zarówno małżeństwo, jak 
i osoba nie pozostająca w 
związku małżeńskim. 
- Kiedy zgłaszaliśmy się 
jako kandydaci na rodziców 

zastępczych skierowano nas 
na szkolenie, prowadzone 
przez psychologa, pedagoga 
i radcę prawnego – mówi 
Bożena Powałka, matka ad-
opcyjna. - Sprawdzano czy 
nie fi gurujemy w krajowej 
kartotece karnej, a my uzy-
skaliśmy pozytywną opinię 
ośrodka pomocy społecznej 
w swoim miejscu zamieszka-
nia. Kandydaci na rodziców 
zastępczych powinni na sta-
le mieszkać na terytorium 
kraju, korzystać z pełni praw 
cywilnych i obywatelskich, 
a jeśli mają dzieci to posia-
dać pełnię władzy rodziciel-

skiej. Rodzina zastępcza, 
aby zapewnić prawidłową 
opiekę i wychowanie dziec-
ku pozbawionemu opieki 
rodzicielskiej lub dziecku 
niedostosowanemu społecz-
nie, musi mieć odpowiednie 
warunki mieszkaniowe oraz 
stałe źródło utrzymania. 
Jednak rodziny zastępcze 
objęte są pomocą fi nansową 
na częściowe pokrycie kosz-
tów utrzymania dziecka w 
rodzinie. Wysokość pomocy 
jest uzależniona od stopnia 
pokrewieństwa, stanu zdro-
wia oraz wieku dziecka. 
        (DD)  

Dziecięca nadzieja w adopcji
W Wejherowie od kilku lat istnieje Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy przy 
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Mieści się on w budynku Domu 
Pomocy Społecznej przy ulicy Przebendowskiego 1. 

Dzisiaj w Redzie, a po-
jutrze w Rumi gościć 
będzie aktorka Grażyna 
Wolszczak. 
Na spotkaniach aktorka 
będzie promować swoją – 
wydaną w ubiegłym roku 
- książkę „Jak być zawsze 

piękną, młodą i bogatą?”. 
Książka jest reklamowana 
jako trochę poradnik z gar-
ścią niebanalnych podpo-
wiedzi, jak sobie radzić w 
trudnych sytuacjach życio-
wych. Spotkanie w Redzie 
odbędzie się w czytelni 

Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej. Początek o godz. 
17. Na odbywające się dwa 
dni później autorskie spo-
tkanie w Rumi zaprasza 
Dom Kultury Janowo. Po-
czątek o godzinie 18. 

(ds) 

Grażyna Wolszczak w Redzie i Rumi 
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8 Rumska Gromada Zu-
chów „Włóczykije” działa 
w ramach Związku Har-
cerstwa Rzeczypospolitej. 
Siedziba Gromady znajduje 
się przy Parafi i NMP Wspo-
możenia Wiernych. Druży-
nowym Gromady jest ks. 
phm. Piotr Przyborski.
- Pośród licznych form 
działań wychowawczych 
i duszpasterskich  jakie 
prowadzą rumscy salezja-

nie – mówi ks. Piotr, - jest 
również wychowanie me-
todą harcerską. Najstarsze 
wzmianki o początkach 
salezjanów w Rumi, jed-
noznacznie wskazują, ze 
ks. Jan Kasprzyk założył 
z inicjatywy Ks. Ignacego 
Błażewskiego drużynę har-
cerską. Najmłodszą grupą 
w strukturach ZHR-u są 
zuchy. Pracę z zuchami w 
Rumi zapoczątkowałem, 
w 1996 r. prowadząc dwie 
szóstki przy 9 Rumskiej 
Drużynie Harcerzy. Póź-
niej, z inicjatywy druhów 
ks. Pawła Drążyka, Michała 
Kiełczewskiego i Marcina 
Kużla z 9 R RDH wyodręb-
niła się 8 Rumska Gromada 

Wielka gromada Włóczykijów
28 chłopców zostało w niedzielę przyjętych do gromady zuchowej Włóczykije przy Parafi i NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi, której 
drużynowym jest salezjanin ks. podharcmistrz Piotr Przyborski. Podczas uroczystego przyjęcia w szeregi gromady, każdy z nowych 
zuchów otrzymał swój pierwszy mundur. Było to ogromne przeżycie, również dla obecnych na uroczystości rodziców.

Bartek Majkowski – zuch Gromady Włó-
czykije (od 25 stycznia 2009)
Bardzo się cieszę, że zostałem zuchem i 
dostałem mundur. Bardzo chciałem być w 
gromadzie Włóczykijów i razem jeździć na 
wycieczki, biwaki, obozy i zdobywać spraw-
ności. Poznałem tu bardzo wielu nowych ko-
legów z którym przeżyjemy wiele przygód.

Ten wielki dzień

Zuchów „Włóczykije”. 
Późniejsze losy zuchów 
potoczyły się różnie. Ks. 
phm. Piotr Przyborski wró-

cił przed kilkoma laty do 
parafi i w Rumi i w 2007 
roku reaktywował działal-
ność Gromady powołując 

Kuba Kornacki – ojciec zucha
Formacja jaką zuchy mogą przejść w ramach 
zajęć pozwala na pozytywne rozładowanie 
energii, jaką chłopcy w tym wieku w sobie 
mają. Cieszę się, że mój syn jest tak przejęty. 
Przyszliśmy całą rodziną, żeby uczestniczyć 
w bardzo ważnym dla niego dniu i przeżywać 
go razem z synem.

Piotr Kornacki – zuch Gromady Włóczyki-
je (od 25 stycznia 2009)
Bardzo chciałem mieć zostać zuchem i mieć 
taki mundur. Dla mnie to jest skarb. Czeka-
łem na to przez trzy lata. Kiedyś zobaczyłem 
pana, który miał właśnie taki mundur. Bardzo 
mi się ten mundur spodobał, powiedziałem o 
tym swojemu tacie, który pomógł mi zapisać 
się do zuchów

Majkowska Aleksandra – mama zucha
Mój syn został dzisiaj przyjęty do zuchów. Jest 
z pewnością okazją do świętowania bo to dla 
niego ważny dzień. Jesteśmy bardzo dumni 
z niego. Sama byłam zuchem przez trzy lata, 
właśnie w wieku Bartka. Niestety z powodu 
zmiany miejsca zamieszkania moja przygoda 
skończyła się po trzech latach. Bardzo się cie-
szę, że dziś mój syn został zuchem.

Sławomir Kuszaj – hufcowy Wejherowskiego Hufca Harcerzy ZHR
Dzisiaj od Gromady Włóczykije w Rumi,  działającej strukturach hufca wej-
herowskiego, zostało przyjętych prawie trzydziestu nowych. Gromada została 
reaktywowana w marcu ubiegłego roku. Jest to pierwsze tak liczne przyjęcie 
do gromady. Ks. Piotr pracuje bardzo aktywnie - jak widać – i to dzięki niemu 
liczebność gromady wzrosła o blisko 300 procent. W wejherowskim hufcu są 
tylko dwie chłopięce gromady zuchów Włóczykije w Rumi i jeszcze jedna w 
samym Wejherowie, gdzie jest także jedna gromada zuchenek.

nowy zarząd i przyjmując 
nowych zuchów. Jeszcze 
w ubiegłym roku Groma-
da liczyła sobie zaledwie 
dziesięciu zuchów. Ks. 
Piotr wraz 
- Z przybocznym druhem 
Tomaszem Łukowiczem 
oraz druhem Krystianem 
Goike, przygotowaliśmy w 
okresie jednego roku pod-
waliny do pracy na kolej-

ne lata, a dzisiaj gromada 
nabrała siły i liczebności. 
Chłopcy z wielkim entu-
zjazmem odpowiadają na 
moją zachętę przystąpienia 
do gromady. 
W minioną niedzielę, spe-
cjalnym rozkazem przyjęto 
kolejnych 28 zuchów, któ-
rzy po okresie przygoto-
wań otrzymali upragnione 
mundury zuchowe. Teraz 

gromada rumskich zuchów  
liczy sobie prawie czter-
dzieści osób. W okresie zi-
mowych ferii zaplanowany 
jest pierwszy „biwak” do 
Gniezna, gdzie chłopcy 
zapoznają się z historią po-
czątków Państwa Polskie-
go i pierwszych królów 
Mieszka i Bolesława oraz 
Św. Wojciecha. 

(ANGO)

„W minioną 
niedzielę, 

specjalnym roz-
kazem przyjęto 
kolejnych 28 zu-
chów.”

Codziennie od godziny 10 
w obu placówkach odbywać 
się będą warsztaty i zajęcia 
plastyczne, taneczne, te-
atralne i sportowe dla dzieci 
młodszych i starszych.
W MDK zaplanowano tur-
nieje sportowe i konkursy 
(plastyczny, wokalny, ta-
neczny) o Gran Prix Zimo-
wiska. W programie są też 
dwie atrakcyjne wycieczki. 
Pierwsza, 6 lutego, to wy-
jazd  do stadniny koni na 

kulig lub jazdę wierzchem,  
zakończony pieczeniem 
kiełbasek nad ogniskiem. 
Druga wycieczka, 13 lute-
go, to wyjazd autokarem 
nad Zatokę Pucką, ze zwie-
dzaniem zamku w Rzuce-
wie, osady łowców fok, kli-
fów w Osłoninie, rezerwatu 
przyrody Beka. W trakcie 
wycieczki przewidziane 
jest saneczkowanie, zbie-
ranie bursztynu, ognisko i 
pieczenie kiełbasek.

Dla dzieci młodszych i star-
szych DK SM „Janowo” 
przygotował kilka spektakli 
teatralnych. W poniedzia-
łek, 2 lutego przedstawienie 
„Jak Paweł i Gaweł” zapre-
zentuje Gdański Teatr Ko-
perka i Kminka. We wtorek 
3 lutego będzie spotkanie z 
bractwem „Kerin” z Gnie-
wu pt. „Polskie rycerstwo 
średniowiecza”. We środę, 
4 lutego uczestniczyć moż-
na w programie „Kaszub-

skie nuty dla wszystkich”, 
a następnego dnia zobaczyć 
spektakl Teatru Rozmaito-
ści z Gdańska „Morskie 
opowieści”. W piątek, 6 lu-
tego teatr „QFER” z Gdań-
ska pokaże „Baśnie tysiąca 
i jednej nocy”.  Widowi-
sko multimedialne „Żyjmy 
zdrowo” obejrzą dzieci 9 
lutego, a „Jak lew został 
królem zwierząt” – 11 lu-
tego. Będzie też program 
muzyczny „Przeboje mi-

strzów” w wykonaniu arty-
stów Teatru Muzycznego w 
Gdyni (we wtorek, 10 lute-
go) oraz spotkanie z iluzjo-
nistami „Czarodziejski kra-
mik” (12 lutego). Wszystkie 
przedstawienia zaczynają 
się o godzinie 12.
MDK zapowiada w czasie 
ferii dwa bale przebierań-
ców. W sobotę, 7 lutego, 
będzie bal z licznymi kon-
kursami i zabawami, wy-
bieraniem króla i królowej 

balu, a tydzień później, 14 
lutego, bal połączony z roz-
daniem nagród za turnieje i 
konkursy przeprowadzane 
w trakcie zimowiska.
W DK SM”Janowo” Karna-
wałowy Bal Przebierańców 
odbędzie się na zakończe-
nie ferii 13 lutego o godzi-
nie 12.
Wszystkie zajęcia organi-
zowane w obu domach kul-
tury są bezpłatne.

Barbara Miruszewska

Ferie zimowe w Domu Kultury Janowo
Ferie zimowe zapowiadają się  bez śniegu. Dzieci i młodzież, która nie wyjedzie na obozy i zimowiska w góry, skorzystać może z wielu rozmaitych zajęć 
przygotowanych na wolne od szkoły dni przez Miejski Dom Kultury i Dom Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Janowo” w Rumi.

Świeżo „upieczonym” zuchom - Włóczykijom mundury osobiście zakładał hufcowy Sławomir Kuszaj.

Zuchy wraz z rodzicami w bratnim kręgu odśpiewali starą harcerską pieśń obrzędową „Bratnie słowo tobie dają”.
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TWOJE OGŁOSZENIA DROBNE:

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

, 3 pokoje, I p. w dobrym stanie, ciepłe, 
wygodne, Rumia 500 399 957
SPRZEDAM KAWALERKĘ - 28,5 
m2  w Wejherowie, ul. Sikorskiego, do 
zamieszkania, 135 tys. tel. 058 672 31 75, 
kom. 888 994 253
- SPRZEDAM MIESZKANIE – 
Sprzedam mieszkanie 3 pokoje 61 m2 
spółdzielcze własnościowe na Karwinach 
tel. 058 624 51 41
- SPRZEDAM MIESZKANIE w Wej-
herowie 42m, cena 182 tys. zł, tel. 888 
797 223, ul. 1000 lecia, po generalnym 
remoncie
- 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 gra-
nicy Luzina i Robakowa, 120m od asfal-
towej 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
- PRZYJMĘ REKLAMĘ, wolnostojącą 
na działkę niezagospodarowaną w Luzi-
nie, przy dworcu PKP, tel. 058 678 04 17
- SPRZEDAM, 3 POKOJOWE miesz-
kanie 73m2  z możliwością powiększenia, 
Bychowo - gmina Gniewino. Piwnica, 
budynki gospodarcze, atrakcyjna cena, tel. 
500 080 366

- WALDEK lat 47 wzr. 176, 85 kg, szuka 
partnerki na złe i dobre z Wejherowa i 
okolic Redy, bez nałogów, tel. 695 302 
912
- WOLNA pozna Pana około 60-tki 
wolnego bez nałogów chętnie zmotoryzo-
wanego telefon 691-190-139
- WOLNA, niezależna, Szwecja, pozna 

Pana około 60-tki, chętnie zmotoryzowa-
nego, wolnego. tel. 660 886 808
- WOLNY 39 lat z Wejherowa pozna 
dziewczynę w podobnym wieku może być 
starsza trochę. tel 517-927-585
- KAWALER lat 38, skromny, bez nało-
gów, szuka pani do wspólnego zamieszka-
nia, 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 praktykują-
ca, lubiąca spokojny tryb życia, ceniąca 
szczerość i uczciwość. Szukam pana w 
wieku 40-45 lat wierzącego i praktykują-
cego, bez nałogów kawaler bez zobowią-
zań. Panom ZK dziękuję, tel. 661 671 493
- LAT 58, szczupły po rozwodzie, miesz-
kaniowo niezależny, z nad morza, pozna 
panią najchętniej spokojną wdowę lub 
rozwódkę do lat 55, tel 607 775 464
- WOLNY 39 lat z Wejherowa pozna 
samotną wolną, nr 788565792
- WOLNY, 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 wie-
ku 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, poszu-
kuje 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
- WOLNY, 39 szuka pani, z którą spędził-
by życie do końca, tel. 696 206 888

- SPRZEDAM samochód mazda 323 1,7 
D sedam 91r. Cena 1,200 zł (do uzgodnie-
nia) tel. 887-927-826
- SPRZEDAM POLONEZ TRACK 
1200 zł, 1,6; 2 drzwi na 5 osób bezn/gaz, 
silnik dobry tel. 0602 624 791
- SPRZEDAM części do Fiata 126p - 
nowe, lampa H4 teleskopy, felgi stalowe 
13 i wiele innych 30%
- SPRZEDAM - 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 309,1992ro-
k,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 ne-
gocjacji, stan bardzo dobry, kombi. CENA 
17.000zł, tel. 607-867-901, Luzino
- SPRZEDAM - skodę octavię 1,9 sdi 
z 2001 r niebieska bardzo ekonomiczny 
silnik posiada klimatyzacje, abs, wspoma-
ganie, 2x air bag auto alarm, imobilajzer, 
multilock, cena 17 600 pln, Luzino 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 
1500 do negocjacji, tel. 509 286 458

- KUPIĘ MOTOCYKL, wsk5, lu-
bwsm8, w dobrym stanie, tel. 058 689 
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- PILNIE KUPIĘ silnik diesla oraz 
skrzynie biegów do samochodu VW  T4 
Caravella tel 698 093 344

- BEHAPOWIEC - podejmie pracę z 
uprawnieniami szkolen bhp i p.poz. nr te-
lefonu +48510676511 lub 0 58 302-39-69
- UCZENNICA NIEMIECKIEGO 
GIMNAZJUM - udziela korepetycji z 
j.niemeickiego dla dzieci szkół podstawo-
wych.Tel:518557198
-  ZATRUDNIĘ POMOCNIKA do 
gospodarstwa rolnego, wymagane prawo 
jazdy kategorii T, możliwość zamieszka-
nia, tel. 606 357 857
- PAN 54 letni, podejmie pracę w 
godzinach popołudniowych, weekendy 
z możliwością zakwaterowania. tel. 660 
426 563
- EMERYTKA po 60-tce, szuka pracy 
tel. 058 551 50 05
- EKONOMISTKA 28 lat, szuka pracy, 
doświadczenie jako kasjerka tel. 513 445 
225
- EMERYTKA - lat 55, pracowita, 
poszukuje pracy, Rumia Janowo, tel. 058 
671 75 52
- SZUKAM PRACY - sprzątanie małego 
biura lub opieka nad dzieckiem po godz. 
15 w okol. Chyloni. Tel.505534830.
- WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE, miła, 
uczciwa, pracowita, podejmie pracę na 
pół etatu w obsłudze lub administracji, 
najchętniej w budżetówce, tel. 692 82 
30 30
- 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 wykształ-
ceniem, centrum miasta Wejherowa, 
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 aluminiowego 
(srebrzanki) 058 718 87 24
- SPRZEDAM ROWEREK dla chłopca 
3-5 lat-nowy na gwarancji.Kółka boczne 
stan  bdb.160zł.tel (o58)6710322 lub 
695636493 oraz rowerek dla dziecka 1-2 
latka  stan dobry cena 40zł  bardzo ładny 
- OWCZARKI NIEMIECKIE- czar-
ne podpalane, mocnej budowy, po 
rodowodowych rodzicach. Szczeniaki ur. 
9.07.2008r. do odbioru na koniec sierpnia, 
po szczepieniu i dwukrotnym odroba-
czeniu. 
- SPRZEDAM MATERAC do masażu, 
nowy, skóropodobny, składany na 3 czę-
ści, 3 programy - 400 zł, tel. 506-392-588
- PIEKARNIK 2 grzałki do pieczenia 
ciast, stan db. 95 zł tel 507 607 280
- SPRZEDAM KUCHEMKĘ 3 palniki, 
stan db, 75 zł i drukarkę nową do kompu-
tera 220 zł. tel. 507 607 280
- SPRZEDAM SUKNIĘ ślubną stan b.db 
wzrost 164-170 cena 600 zł do 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 stanie 
małe rożno elektryczne, pojemność jeden 
kurczak. tel. 782 537 320
- SPRZEDAM WÓZEK głęboko-
spacerowy Chicco Enjoy z fotelikiem 
samochodowym,mało używany,kolor 
pomarańczowo-szary.Cena 800 zł.tel.502 
411 099.
- SPRZEDAM zdemontowany zlew 
dwukomorowy -stan dobry mało używany 
cena 70zł. tel (058) 671 03 22
- SPRZEDAM  wózek spacerowy, stan 
bdb. bordowo beżowy + łóżeczko z mate-
racem, tanio tel. 572 62 17
- SPRZEDAM suknię ślubną na 170, stan 
dobry cena 350 zł, tel. 517 159 871
- SPRZEDAM suknię ślubną na szczupłą 
osobę, tel. 513 399 454
- SPRZEDAM WÓZEK, spacerówka 

nowa, składana, granat, tel. 696 417 080
- KOŁDRA-PLED,Wym.160x200 - 
Materac rehabilitacyjny z wełny 200x90 
Grubość 5cm - Poduszka wełniana 70x40 
Całość dwukolorowe - jedna strona 100% 
lamy w kolorze brązowym - druga strona 
100% wełny australijskiej kolor 
kremowy. Komplet jest NOWY !!! 
Zapakowanie oryginalne. Cena 1500zł do 
negocjacji Tel.668 171 418
- NOWY WÓZEK DZIEC. mały feler 
na materiale tel. 0869 8093415
- SPRZEDAM UBRANKA dla dziewcz. 
różne, buciki db i bdb 1-4 lat, tanio, wa-
nienka plastik 16 zł te. 507 607 280
- SPRZEDAM FRYTKOWNICĘ nową 
80 zł i ekspres do kawy nowy tel. 507 
607 280
- SPRZEDAM WÓZEK spacerowy 
stan bdb bordowo beżowy + łóżeczko z 
materacem, tanio. tel. 572 62 17
-FOTELE WIKLINOWE NOWE- 
SZT.3 i żyrandol drewniany z 4 okr. klo-
szami - białe kule + kinkiet - kpl. tanio. 
tel.665 264 111
- SPRZEDAM dwie kurtki motocyklowe, 
czarną 100 zł i granatową 130 zł oraz 
spodnie te. 511 485 822
- ODDAM GRUZ - tel. 889 859 485
- SPRZEDAM tel SE k530 gwatancja 1,5 
roku bez simloka za 400zl lub zamienie 
na nokia 6288 kontakt na nr 889284052
- SPRZEDAM rożno elektryczne stan 
bardzo dobry, 783-537-320, cena 50,00 
zł2- Sprzedam dwa aparaty telefoniczne-
stacjonarne. Obydwa wybieranie na 
tzw przyciski. Jeden czerwony przyciski 
na słuchawce, cena 20,00 zł.  Drugi biały 
typ DERBY 300,cena 30,00 zł
- BULDOG FRANCUSKI - suczki 
zaszczepione, odrobaczone, maść czarna-
pręgowana, cena 800 zł, tel. 0515 122 
203, Luzino
- SPRZEDAM łóżeczko dla dziecka , 2 
poziomowe 60*120 z materacem białe, 
huśtawkę pokojową dla dziecka fi rmy 
tacko, 2 foteliki samochodowe 0-9kg 
oraz 9-18 kg . Nie zniszczone. Cena do 
uzgodnienia. Tel.508-553-893
- KOMBINEZON DLA DZIECKA na 
62 cm wzrostu, na polarze, mało noszony, 
cena 55 zł, czapeczka i szalik gratis, 
Luzino tel. 512 918 442
- CHUSTA DO NOSZENIA DZIECKA, 
fi rmy „BEBELULU” nowa, oryginal-
nie zapakowana, instrukcja, w kolorze 
melanż z różowymi dodatkami, cena do 
uzgodnienia, Luzino tel. 058 678 04 17 
lub 512 918 442
- SPRZEDAM TELEFON Sony Ericson 
W8802, cena 480 zł, tel. 0501 276 279
- SZAFKI KUCHENNE sprzedam 200 
zł, tel. 058 620 81 23
- SPRZEDAM ALUMINIOWE, składa-
ne schody na poddasze tel; 604672760 
- FOTOGRAFIA ARTYSTYCZNA - 
ślub, wesele, plener, przyjęcia, studniów-
ki... tel. 0-504-800-800
- SPRZEDAM SEDES narożny, cena 
100 zł, tel. 664 974 129
- SPRZEDAM „ŚWIAT WIEDZY”, 12 
segregatorów - komplet za 300 zł, tel. 504 
441 527
- SPRZEDAM TANIO MĘSKIE NAR-
TY, ubranie narciarskie, męskie buty, 
cena do uzgodnienia, tel. 058 622 01 54
- SPRZEDAM MEBLE, stół dębowy, 
duży, mocny, nowy, kolor rustykalny, 
rozsówany, tel. 058 689 90 10
- RAMKI OKIENNE, drewniane, typ 
szwedzki w różnych rozmiarach, z szyb-
kami, do zabudowy, tel. 058 689 90 10
- SPRZEDAM TELEFON, Nokia 120 
zł, SAMSUNG z klapką nowy 110 zł+ła-
dowarka, tel. 511 485 822 
- SPRZEDAM ŁÓŻECZKO, 3 poziom., 
materac, białe 140 zł, wanienka, ubranka 
i buciki dla dziewcz 1-4 lat, tanio, tel. 511 
485 822
- SPRZEDAM SOFĘ, 2 osob., ładna, 
stan db 200 zł, lodówkę 140 cm 511 485 
822

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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Tym samym gracze UKS-u 
zrewanżowali się za poraż-
kę na własnym parkiecie 
na inauguracje rozgrywek. 
Było to drugie zwycięstwo 
w sezonie drużyny prowa-
dzonej przez Przemysława 
Gutowskiego. Najwięcej 
punktów dla gości zdobył 
Łukasz Kordunowski 23 (5 
celnych za 3).
Dla UKS-u punkty zdoby-

wali: Uzdrowski Michał 26, 
Kubuszewski Michał 19, 
Peta Daniel 18, Siemaszko 
Maciej 14, Gutowski Prze-
mysław 8, Pobłocki Domi-
nik 7, Lewicki Paweł 6.
Po dziewięciu spotkaniach 
UKS u Witka Luzino zaj-
muje 8 miejsce w tabeli z 
dorobkiem 11 punktów.

(PK)

W XIV serii spotkań o mistrzostwo III ligi wejherowski 
P&P ISS START zwyciężył we własnej sali z MRKS 
Gdańsk 8:5. Punkty dla wejherowian (trener – Zbigniew 
Bautembach) zdobyli: Tomasz Groenke 2,5, Maciej Bie-
niasz-Krzywiec 2,5, Dagmar Rzoska 2, Adam Śledziński 
0,5 i Patryk Greszta 0,5. W tabeli rozgrywek  wejherowia-
nie zajmują ósme miejsce.                                          (LL) 

Wyniki III serii:
Porta – Bloki 2:3 (1:2)  
(Adrian Lesner 2 – Adam 
Gojtowski, Grzegorz Wasz-
kinej 2)
Sychowianka – Rakiety 1:7 
(1:4) (Maciej Angel – Mar-
cin Adamczyk 2 , Andrzej 
Stawiasz 4, Marcin Rosz-
kowski)

Błękitni  – BorHyd  1:4 
(0:3) (Andrzej Elwardt – 
Ryszard Westphal, Tomasz 
Koliński, Włodzimierz Da-
widowski 2)
Dwór – Władcy 7:4 (4:1) 
(Adam Stuba, Jarosław 
Niemtz, Marcin Mariański 
4 – Dawid Konkol 2, Mate-
usz Szornak, Mikołaj Szy-

mański)
Robocop – Biali  2:0 (1:0) 
(Mariusz Kwidziński 2)
Bendiks – Elektryk 0:1 
(1:0) (Mariusz Kleparski)
Ciepłownik -Strzelec 2:3 
(1:1) (Krzysztof Konkolski 
2 – Ryszard Drawc 3)
Drużyna – OSW 6:5 (3:2) 
(Rafał Stubba, Piotr Mi-

stygacz, Ryszard Wojnar 2, 
Paweł Skrzyński 2 – Karol 
Klotzke 3, Mariusz Grzen-
kowicz 2)
Czarni – Majowie 3:3 (2:0) 
( Michał Griinholc, Łukasz 
Dzionk 2)
Magnum-Tęcza 3:8 (2:4) 
(Paweł Kamarski 2, Ire-
neusz Izdebski – Mateusz 

Perszon 3, Michał Wściu-
biak 3, Wojciech Kwidziń-
ski 2)
Aktualna tabela:
1.RAKIETY Wejherowo  
 9   26-4
2.ROBOCOP Rumia                      
 9   16-4
3.BLOKI Strzebielino                                    
7           15-8                                                                              

4.CZARNI Sopieszyno                                  
7             8-4
5.TĘCZA Wejherowo                                    
6             14-9
Najlepsi strzelcy: 
9 bramek: Marcin Adam-
czyk (Rakiety), Daniel 
Łangowski  (Rakiety)
8 bramek: Dawid Konkol(-
Władcy)                      (LL)

Wyniki ligi sołeckiej Luzino 25.01.09
Barłomino- Kębłowo     7 ; 6
Sychowo – Robakowo   6 ; 1
Milwino – ZELEWO     2 ; 2
Tępcz – Wyszecino       7 ; 1
Kochanowo – Luzino    1 ; 4

Udany rewanż 
UKS z Luzina
Koszykarze UKS u Witka Luzino udanie roz-
poczęli rundę rewanżową Ligi Okręgowej Se-
niorów pokonując na wyjeździe Bat Sierako-
wice 76-98 (17-26, 25-22, 14-22, 20-28).

Pierwsze niespodzianki 
w Luzińskiej Lidze Sołeckiej
Debiutująca w rozgrywkach Luzińskiej Ligi 
Sołeckiej drużyna Barłomina zanotowała 
swoje pierwsze zwycięstwo pokonując po 
zaciętym pojedynku zespół Kębłowa 7:6. 

Kolejne spotkanie to pewne 
zwycięstwo Sychowa nad 
zawsze groźnym Robako-
wem aż 6:1. W meczu czo-
łowych drużyn z rozgrywek 
boiskowych Milwino remi-
suję z jednym z faworytów 
rozgrywek Zelewem 2:2. W 
meczu odwiecznych rywali 
Tępcz nadspodziewanie ła-

two pokonuję Wyszecino 
7:1. W ostatnim pojedynku 
kolejki Luzino po meczu 
stojącym na wysokim po-
ziomie pokonało Kocha-
nowo 4:1. Na czele tabeli 
z kompletem zwycięstw są 
Luzino i mistrz poprzedniej 
halowej edycji ligi Tępcz.      
(PK)

Porażka STARTU

Rakiety liderem Ligi Halowej Piłki Nożnej
Po 3-ch seriach Powiatowej Ligi Halowej Piłki Nożnej liderem są wejherowskie RAKIETY, które lepszą różnicą bramek wyprzedzają ROBOCOP. W 
klasyfi kacji na najlepszego strzelca prowadzą: Krzysztof Adamczyk i Daniel Łangowski  (obaj Rakiety)

Podopieczne Jacka Winnic-
kiego niezbyt dobrze roz-
poczęły to spotkanie. Miały 
problem ze wstrzeleniem się 
w kosz rywalek, zupełnie 
też oddały Turczynkom ini-
cjatywę na tablicach. Z kolei 
Fenerbahce grało na bardzo 
wysokiej skuteczności i ła-
two zdobywało punkty. W 5 
minucie, po dwóch rzutach 
wolnych Katie Smith go-
spodynie prowadziły 10:6. 
Chwilę później, po udanych 
akcjach Ivany Matovic i 
Emiliji Podrug Lotos PKO 
BP wyszedł na pierwsze 
prowadzenie 13:12. Potem 
jednak nastąpił przestój w 
grze gdynianek, wykorzy-
stany przez Turczynki. Nie 
do zatrzymania była Ne-
vriye Yilmaz, która nie tyl-
ko zdobywała punkty, ale 
też wymuszała faule. 
Druga kwarta rozpoczęła 
się od skutecznych akcji 
Sutton Brown oraz Nevlin, 
które podwyższyły prowa-
dzenie do 29:18. Wtedy jed-
nak na dobre rozegrała się 

Lotos PKO BP pokazał 
charakter, ale przegrał
Były emocje, walka do samego końca i świetna gra Tamiki Catchings. Zabrakło tylko jednego 
– zwycięstwa Lotosu PKO BP Gdynia. Gdynianki w pierwszym meczu 1/8 fi nału Euroligi uległy w 
Stambule miejscowemu Fenerbahce 83:87. Do wyłonienia zwycięzcy potrzebna była dogrywka. 

Tamika Catchings. Amery-
kanka trafi ła za 3, za chwilę 
dołożyła “dwójkę”. Smith 
zdobyła ważne punkty w 
końcówce kwarty i na dużą 
przerwę obie drużyny scho-

dziły przy stanie 47:42 
dla gospodyń. 
W przerwie kibice za-

dawali sobie pytanie, 
czy Turczynki utrzyma-

ją fantastyczną skutecz-
ność za dwa punkty, która 
po drugiej kwarcie wzrosła 
do 77 procent! Tak dobry 
procent to zasługa głównie 
Smith i Yilmaz, które prak-
tycznie się nie myliły. 
Trzecia kwarta zaczęła się 
od celnego rzutu za trzy 

punkty Natalii Marchan-
ki, która skopiowała swój 
wyczyn w 23 minucie. 
Gdy tym samym popisa-

ła się Tamika Catchings w 
24 minucie było 55:53 dla 
Lotosu PKO BP Gdynia. 
Niestety gdynianki zostały 
wybite z uderzenia poprzez 
odgwizdanie czwartych 
fauli Alanie Beard i Iva-
nie Matovic. Na początku 
czwartej kwarty czwar-
te przewinienie popełniła 
Catchings, to samo spotka-
ło Podrug i wiadomo było, 
że będzie trudno zakończyć 
ten mecz w komplecie. Nikt 
się jednak nie spodziewał, 
że gdynianki będą spadać 
z boiska jak kaczki z nieba 
podczas polowania. Mię-
dzy 35 a 36 minutą dokona-
ła się prawdziwa egzekucja 
- boisko musiały opuścić 
Catchings, Podrug oraz Be-
ard! Wicemistrzynie Polski, 
grając bez swoich liderek 

pokazały niesamowity cha-
rakter! Na 30 sekund przed 
końcem, po rzutach nieza-
wodnej Katie Smith było 
77:74 dla Fenerbahce, ale 
za chwilę Matovic, tak jak 
w Sibeniku, niesamowitym 
rzutem za trzy punkty do-
prowadziła do dogrywki. 
W doliczonym czasie gry 
Lotos PKO BP nie skła-
dał broni. Po rzucie Mato-
vic gdynianki prowadziły 
83:80, ale to było wszystko 
na co było je stać. Trener 
Zafer Kalaycioglu wziął 
czas i wpuścił na parkiet 
Nalan Ramazanoglu. Tu-
recka skrzydłowa odpłaciła 
się trenerowi za zaufanie i 
przeprowadziła decydujące 
akcje meczu. Od razu po 
wejściu zdobyła punkty, na-
stępnie przechwyciła piłkę i 
popisała się kolejnym cel-
nym rzutem zupełnie podci-
nając skrzydła gdyniankom. 
Ostatecznie Fenerbahce 
Stambuł pokonało Lotos 
PKO BP Gdynia 87:83.

Już w piątek mecz rewanżo-
wy. Przystępujemy do niego 
pełni nadziei i wiary w to, 
że do Turcji jeszcze w tym 
sezonie pojedziemy i to by-
najmniej nie na wycieczkę 
a po awans do ćwierćfi nału 
Euroligi. 
Fenerbahce Stambuł – 
Lotos PKO BP Gdybnia 
87:83 (25:18, 22:24, 16:20, 
14:15, 10:6)
Fenerbahce: Smith 28, Yil-
maz 19, Sutton – Brown 12, 
Vardarli 11, Ramazanoglu 
7, Nevlin 6, Tuncluer 4. 
Lotos PKO BP Gdynia: 
Catchings 24, Matovic 22, 
Marchanka 14, Beard 9, 
Podrug 8, Snysina 6, Paw-
lak 0, Leciejewska 0

Jakub Jakubowski
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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  09:40 Łowcy smoków 10:05 
Ziemiomorze - baśń fi lmowa 
11:30     Nieuczesana historia rocka 
11:40     Telezakupy
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes - magazyn
12:20     Kurs na zysk 
 - mag. ekonomiczny
12:40     Plebania - telenowela
13:05     Klan - telenowela 
13:35     Jaka to melodia? 
14:10     Karkonoski Park Narodowy  
 - fi lm dokumentalny
15:00     Wiadomości, Pogoda
15:10     Hannah Montana - serial 
15:40     Śmiechu warte 
16:05     Moda na sukces - serial 
17:00     Teleexpress 
17:20     Celownik - magazyn
17:30     Klan - telenowela 
18:00     Jaka to melodia? 
18:30     Plebania 
 - telenowela
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości 
20:20     Crusoe - serial przygodowy
21:05     13 dzielnica - fi lm  
 sensacyjny, Francja`04
22:35     Pod osłoną nocy - serial
23:30     I twoją matkę też 
 - dramat, Meksyk, USA 
01:20     Bez pardonu IV - serial
02:55     Zakończenie dnia

 
 
 06:15 Złotopolscy 06:45 Globert przedstawia 
niezwykły świat natury 07:10 Telezakupy 
07:25Niezłomni 
07:35    M jak miłość 
 - serial
08:30    Pytanie na śniadanie 
10:50     Mateuszek 
 - komedia, Hiszpania `99
12:20     Koło fortuny 
 - teleturniej
13:30     Orzeł czy reszta 
 - talk show
14:30     Dla niesłyszących 
 - Daleko od szosy 
15:55     Karino - serial 
16:30     Przygody pana Michała
  - serial 
17:05     Na wariackich papierach
  - serial 
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
 - program informacyjny
19:05     Fort Boyard 
 - reality show 
20:10     Na dobre i na złe 
 - serial 
21:10     Powrót do życia
  - serial 
22:00     Mąż najlepszej przyjaciółki 
 - dramat, USA `02
23:40     Brzydula Betty 
 - serial komediowy 
00:30     Panorama
 - program informacyjny
00:50     Dziecko do wynajęcia 
 - komedia, Niemcy `04
02:20     Noc Zagadek 
 - teleturniej
03:20     Zakończenie dnia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04.20 Saint Tropez 05.10 Gram.TV 05.30 
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     TV4 Program
19.00     Zbuntowani – serial obyczajowy
20.00     Włatcy Móch – serial animowany 
 “Włatcy Móch” to opowieść o 
 paczce ośmiolatków z klasy  
 II B. Każdy z nich jest inny.  
 Każdy jest niepowtarzalny.  
 Każdy, to wielka indywidualność.  
 Jest jednak coś co zespala  
 grupę. Rzeczą tą są podobne  
 marzenia. Nie są to jednak typowe  
 marzenia ośmiolatków. Marzenia  
 naszych bohaterów są o wiele  
 poważniejsze i sięgają całe  
 lata świetlne dalej niż nowy  
 rower, kolejka elektryczna czy  
 konsola do gier.
20.30     Sex FM – serial komediowy 
21.05     Geneza – serial sensacyjny
22.15     Jazda Figurowa 
 – program Michała Figurskiego 
23.15     Nagie kłamstwa – fi lm dla dorosłych  
 USA, 2000
00.40     Terrorysta – USA, 2001; reż.:  
 Albert Pyun; wyst.: Tom   
 Sizemore, Dennis Hopper

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 komedia
12:30      Telesklep
13:30      Salon Gry - pr. rozrywkowy
14:25      Detektywi - serial dokument
14:55      Milionerzy - teleturniej
15:50      Rozmowy w toku - talk show
16:55      Sędzia Anna Maria Wesołowska
  - serial dokument
17:55      Brzydula - serial, Polska
18:25      Detektywi - serial dokument
19:00      Fakty, Sport, Pogoda
19:50      Uwaga! - mag. reporterów
20:00      Człowiek demolka
  - fi lm sensacyjny, USA `93,  
 Film jest połączeniem kina  
 science-fi ction oraz fi lmu  
 akcji, po części również   
 komedii. Bardzo dobrze łączy  
 efektowną akcję, zabawne  
 sceny i dialogi z wizją świata  
 w niedalekiej przyszłości.  
 Powstała produkcja bardzo  
 interesująca, która nie powinna  
 zawieść nikogo kto oczekuje od  
 fi lmu porządnej porcji wrażeń  
 bądź dawki dobrego humoru. 
22:20      Zagłada - fi lm katastrofi czny, 
 USA `06
00:15      Kuba Wojewódzki 
 - talk show
01:15      Uwaga! - magazyn
01:35      Nocne granie 
 - pr. rozrywkowy
02:35      Telesklep

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN
05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.782 06:00 Żar 
młodości, odc.106 07:00 TV Market 07:15 
Wielka Wygrana, odc.427 08:00 Dotyk anioła, 
odc.67 09:00 Łowcy skarbów, odc.20 10:00 
Rodzina zastępcza, odc.258
11:00     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.148
11:30     Samo życie, odc.1208
12:00     Czarodziejki, odc.47
13:00     Chirurdzy, odc.29
14:00     Pierwsza miłość, odc.840
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.149
15:15     Zwariowany świat Malcolma, odc.65
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.18
16:30     Mamuśki, odc.20
17:00     Tylko miłość, odc.35
18:00     Pierwsza miłość, odc.841
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1209
20:00     Ace Ventura : Zew natury; USA,  
 1995; r. Steve Oedekerk; w.  
 Jim Carrey, Ian McNeice, Simon  
 Callow, Maynard Eziashi, Bob 
 Gunton Zwariowana, komedia  
 przygodowa. 
22:00     Studio Lotto
22:05     Palmetto; USA/Niemcy, 1998; r.  
 Volker Schlöndorff; w. Woody  
 Harrelson, Chloë Sevigny, 
 Gina Gershon, Michael  
 Rapaport, Rolf Hoppe,  
 Thriller kryminalny 
00:20     Ucieczka w milczenie; USA, 2004;
  r. Jessica Sharzer

REKLAMA

W dodatku gdynianki po-
prawiły swoje rekordowe 
osiągnięcie pod względem 
liczby
straconych bramek. Do 
tej pory najmniej goli za-
aplikowały Łączpolowi 
szczypiornistki AZS AW-
FiS Gdańsk, które 17 razy 
zdołały umieścił piłkę w 
bramce. Po tym meczu od 
razu ciśnie się na usta py-
tanie - nie można było tak 
zagrać w Słupsku?
Pierwszą bramkę słupsz-
czanki zdobyły dopiero po 
6 minutach i 10 sekundach 
gry (z rzutu karnego trafi ła 
Anita Unijat), niemniej na-
sze dziewczyny również nie 
imponowały w tym okresie 
skutecznością. Nieźle w 

bramce Słupii spisywała 
się Marta Rackiel, dzięki 
której przyjezdne przegry-
wały wtedy tylko 0:2. Za 
chwilę był już remis 2:2, 
ale na tym wyczerpała się 
gościnność Łączpolu. W 
19 minucie gospodynie 
wygrywały 11:4.
Demolka Słupi trwała także 
po przerwie. Nie zatrzyma-
ła jej nawet absencja Mo-
niki Stachowskiej, która w 
36 minucie dostała trzecią 
karę dwóch minut i musia-
ła opuścić boisko. Kadro-
wą stratę poniósł również 
zespół gości, który przyje-
chał do Rumi w zaledwie 
10-osobowym składzie. W 
drugiej połowie kontuzji 
kolana nabawiła się najsku-

teczniejsze w słupskiej eki-
pie Unijat (zdobyła siedem 
bramek, z czego pięć z kar-
nych), która pozostałą część 
meczu obejrzała z ławki re-
zerwowych z kolanem ob-
łożonym lodem. - Właśnie 
tak powinniśmy zagrać we 
wtorek w Pucharze Polski. 
Uważnie w obronie i sku-
tecznie w ataku - twierdzi 
trener Grzegorz Gościński. 
- Trochę do życzenia po-
zostawiał jedynie początek 
spotkania, kiedy graliśmy 
zbyt nerwowo i nie potra-
fi liśmy wypracować sobie 
znaczącej przewagi. Na 
szczęście dosyć szybko 
udało nam się zewrzeć szy-
ki i odskoczyć rywalkom 
na kilka trafi eń.

Srogi rewanż
Wyjątkowo srogi rewanż po wtorkowej wyjazdowej porażce 22:26 w 
ćwierćfi nale Pucharu Polski ze Słupią wzięły piłkarki Łączpolu. W 
niedzielę w ligowym meczu nasze zawodniczki zdublowały rywalki, 
wygrywając 34:16 (18:10). 

Ozdobą tego jednostronne-
go meczu były dwa wyjat-
kowe trafi enia. Najpierw w 
39 minucie Kamila Cału-
żyńka przelobowała bram-
karkę Słupi rzutem spod 
własnej bramki, a za chwilę 
jej wyczyn skopowiała na-
sza golkiperka Justyna Jur-
kowska. Wielkie brawa za 
te efektowne gole!

(MAG)
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06:15 Złotopolscy 06:45 Pomocnik św. 
Mikołaja 07:00 Telezakupy 07:20 Przystanek 
praca 07:35 M jak miłość - serial 08:30 
Pytanie na śniadanie 09:30 Panorama 10:45 
Codzienna 2 m. 3 - serial 11:15 Bulionerzy 
11:50     Co ludzie powiedzą?
  - serial komediowy 
12:20     Magnum - serial
13:15     Prywatne życie surykatek 
 - serial dokumentalny
13:45     Znaki czasu - magazyn
14:05     Pojedynek nie na żarty
  - Łowcy. B/Grupa Mo Carta 
15:00     Dla niesłyszących - Na dobre i na złe 
16:00     Karino - serial
16:30     Dzika przyszłość - serial dokum. 
17:05     Na wariackich papierach - serial 
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:05     Koło fortuny - teleturniej
19:35     Telekamery Tygodnia 2009 
 - Czerwony dywan
19:55     Telekamery Teletygodnia 2009 
 - widowisko
22:10     Tomasz Lis na żywo - talk show
23:10     Kryminalne zagadki Las Vegas
  - serial sensacyjny 
24:00     dekalog... po Dekalogu - Siódme
00:30     Panorama
00:50     Płk. Kukliński
  - fi lm dokumentalny
01:40     Koncert Elvisa Costello 
 & The Imposters
02:35     Zakończenie programu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04.20 Saint Tropez 05.10 V-max
05.30 Muzyczne listy 06.40 TV Market
07.15 Saint Tropez – serial 08.25 Kasa na bank
09.25 Berlin, Berlin – serial 10.25 Zbuntowani 
– serial 11.25 mała Czarna
12.25     Lalola
13.25     V-max
13.55     Dziewczyny fortuny 
14.55     Lalola
16.00     Beverly Hills 90210 – serial 
17.00     mała Czarna
18.00     KŁAMCZUCH
  – program rozrywkowy 
19.00     Zbuntowani – serial obyczajowy
20.00     Włatcy Móch – serial animowany 
 “Włatcy Móch” to opowieść o 
 paczce ośmiolatków z klasy  
 II B. Każdy z nich jest inny.  
 Każdy jest niepowtarzalny.  
 Każdy, to wielka indywidualność.  
 Jest jednak coś co zespala  
 grupę. Rzeczą tą są podobne  
 marzenia. Nie są to jednak typowe  
 marzenia ośmiolatków. 
20.30     Sex FM – serial komediowy 
21.05     Wieczne żywy Lenin 
 – fi lm dokumentalny 
22.05     J & J – czyli Jola i Jarek – reality  
 comedy Polska
23.05     Rozstanie – thriller  USA, 1998
01.15     mała Czarna 
02.15     Berlin, Berlin – serial 
03.10     Muzyczne listy
04.00     Drogówka

 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05:40 Uwaga! 06:00 Telesklep 07:00 Granie 
na śniadanie 08:00 alleZIMA! 08:30 Dzień 
dobry TVN 11:00 Przyjaciele - serial komedia
12:00      Brzydula - serial
12:35      Telesklep
13:30      Salon Gry - pr. interaktywny
14:20      Detektywi - serial dokument
14:55      Milionerzy - teleturniej 
15:50      Rozmowy w toku - talk show
16:55      Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 - serial dokument 
17:55      Brzydula 
 - serial dokument
18:25      Detektywi
  - serial dokument
19:00      Fakty, Sport, Pogoda
19:50      Uwaga!
  - mag. reporterów
20:05      Na Wspólnej
  - serial obyczajowy
20:45      W-11 Wydział Śledczy 
 - serial dokument
21:30      Detektyw Monk 
 - serial, USA
22:30      Teraz my! - pr. publicystyczny
23:15      Superwizjer - magzyn
23:50      alleZIMA! nocą
00:20      Nie z tego świata
  - serial S-F, USA
01:15      Co za tydzień
  - magazyn
01:40      Uwaga! - magazyn
02:00      Nocne granie - pr. rozrywkowy
03:00      Telesklep

05:45 Notacje 06:00 Kawa czy 
herbata? 07:50 Leksykon PRL 08:00 
Wiadomości 08:15 Kwadrans po 
ósmej 08:30 Buli 08:40 Budzik 
09:05 Mały rycerz El Cid 09:35 
Łowcy smoków 10:05 Szkoła 
złamanych serc 10:50 Bądź modna 
11:40      Laboratorium XXI wieku
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes - magazyn
12:20     Taki pomysł - cykl reportaży
12:40     Plebania - telenowela
13:10     Klan - telenowela 
13:40     Jaka to melodia?
  - fi nał stycznia
14:25     Zwierzęta świata - serial 
15:00     Wiadomości, Pogoda
15:15     Przeboje Kabaretu pod  
 Egidą
16:00     Moda na sukces - serial
17:00     Teleexpress
17:20     Celownik - magazyn
17:35     Klan - telenowela
18:00     Jaka to melodia? 
18:30     Plebania - telenowela 
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości 
20:20     Gra miłości i przypadku 
 - spektakl teatralny,`01
21:25     Megaloteria - losowanie  
 miesiąca
21:40     James Bond w Jedynce  
 - Tylko dla twoich oczu  
 - fi lm sensacyjny, USA 

05:50 Duma i uprzedzenie 06:45 
Smaki polskie 07:00 Dzień dobry w 
sobotę 07:30 Rok w ogrodzie 08:00 
Wiadomości 08:15 Buli  08:20 
Ziarno 08:50 Puchar Świata w 
skokach narciarskich 10:55 Stawka 
większa niż życie 11:55 Kuchnia z 
Okrasą 
12:20    Od słów do głów 
 - magazyn
12:35     Szkoda gadać - pr. rozr.
13:00     Wiadomości
13:10     Jaka to melodia? 
13:40     Przepis na kataklizm - fi lm  
 fabularny, USA `03
15:10     Ja wam pokażę! 
 - serial obyczajowy 
16:05     Moda na sukces 
 - serial 
17:00     Teleexpress 
17:20     300 % normy
  - teleturniej
18:05     Komisarz Rex 
 - serial kryminalny 
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości 
20:15     Francuski numer 
 - komedia, Polska `06
21:55     Maksimum ryzyka - fi lm  
 sensacyjny, USA `96
23:40     Weekendowy magazyn  
 fi lmowy
00:10     Podniebny dramat - fi lm  
 fabularny, USA `02
01:45     Błękitny chłopiec - dramat,  
 Wielka Brytania `95
02:50     Puchar Świata w skokach  
 narciarskich - Sapporo
04:55     Zakończenie dnia

05:40 Duma i uprzedzenie 06:40 
Przeciwko gigantom - fi lm 07:00 
Transmisja Mszy Świętej 08:00 
Tydzień 08:20 Klub przyjaciół 
Myszki Miki 08:50 Domisie 09:15 
Teleranek
09:40 Gwiezdne wojny 
 - serial anim.
10:05      Złodziej z Bagdadu - fi lm  
 fabularny, USA `40
12:00     Anioł Pański
12:15     Między ziemią a niebem 
 - magazyn
13:00     Wiadomości
 - program informacyjny
13:10     Świry 
 - serial kryminalny 
13:55     Podnieść Titanica 
 - fi lm fabularny 
15:50     Puchar Świata w skokach  
 narciarskich - Sapporo
17:00     Teleexpress 
 - program informacyjny
17:20     Ojciec Mateusz 
 - serial, Polska
18:10     Jaka to melodia? 
 - fi nał stycznia
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości 
20:15     Ranczo - serial obyczajowy 
22:10     Zdrada 
 - thiller, USA `97
00:05     Ostatni taniec 
 - dramat, `03
01:50     Zakończenie dnia

05:30 Dla niesłyszących - Słowo na niedzielę 
05:35 Dla niesłyszących - Radio Romans 
06:05 Złotopolscy 07:05 Sto tysięcy bocianów 
07:30 M jak miłość 08:25 Barwy szczęścia 
09:25 Zacisze gwiazd 10:00 Wojciech 
Cejrowski - boso przez świat 10:30 W oku 
cyklonu - serial  11:30 Makłowicz w podróży 
12:05     Prywatna wojna majora Bensona 
 - komedia, USA `55
14:00     Familiada 
 - teleturniej
14:35     Złotopolscy 
 - telenowela 
15:10     Szansa na Sukces - Kora 
16:10     Na dobre i na złe 
 - serial 
17:10     Piłka ręczna mężczyzn - Mistrzostwa  
 Świata - Chorwacja 2009: Finał
18:15     Panorama - (w przerwie meczu)
19:25     Tak to leciało! 
 - teleturniej
20:20     Bajki według Kabaretu 
 Moralnego Niepokoju 
21:15     Szybki jak błyskawica 
 - fi lm fabularny, USA `90
23:05     Radość pisania 
 - Wisława Szymborska
00:05     ... gra Leszek Możdżer
00:30     Panorama
00:50     Gustavo Santaolalla i zespół   
 Bajofondo Tango Club - koncert 
01:45     Kontrolerzy 
 - fi lm obyczajowy, `2003
03:40     Zakończenie dnia

04.55 Lenny Kravitz – Univesal Love 
tour - Koncert  05.50 Dekoratornia 06.20 
Jazda Figurowa 07.20 mała Carna 08.20 
Australijskie oceanaria – serial 08.50 W sercu 
Afryki - fi lm 11.00 Galileo 12.00 KINOmaniak
12.30     Dekoratornia 
13.00     Exposed: Life through a lens 
 – rozrywkowy
14.00     Dharma i Greg – serial komediowy
14.30     PlusLiga Kobiet – Farmutil Piła
  - Aluprof Bielsko-Biała
17.00     Istne Szaleństwo 
 – program rozrywkowy
18.00     Jazda Figurowa – program Michała  
 Figurskiego 
19.00     Galileo 
 – program popularno-naukowy
20.00     Włatcy Móch – serial animowany
20.30     Żandarm z Saint Tropez – komedia  
 Francja, Włochy, 1964; reż.:  
 Jean Girault; wyst.: Louis De  
 Funes, Genevieve Grad, Michel  
 Galabru, Jean Lefebvre, Daniel 
 Cauchy, Maria Pacôme;  
 Kultowa komedia, w której  
 Louis de Funes stworzył jedną  
 ze swych najlepszych ról.  
 Sierżant Cruchot (de Funes)  
 zostaje mianowany szefem  
 brygady i przeniesiony do Saint-
 Tropez. 
22.35     Hebrajski młot – komedia USA, 
00.25     Krokodyl zabójca 
 – horror USA, 2000.
02.25     Lenny Kravitz – Univesal Love tour 

05:30 Wstawaj! Gramy!, odc.783 06:15 
Kapitan Flamingo, odc.25 06:45 Yin! Yang! 
Yo!, odc.25 07:15 Action Man A.T.O.M., odc.1
07:45 Action Man A.T.O.M., odc.2 08:15 
Hugo, odc.188 08:45 Pasjonaci, odc.137
09:15      Ewa gotuje
09:45      Rodzina zastępcza, odc.288
10:45      Magiczne buty; USA, 2002; r. John  
 Schultz; w. Bow wow, Brenda  
 Song, Jesse Plemons, Robert  
 Forster, Morris Chestnut,  
 Crispin Glover.
12:45      Czarodziejki, odc.132
13:45      Dom nie do poznania, odc.135
14:45      SIĘ KRĘCI, odc.100
15:45      Wielka Stopa w Afryce; Niemcy,  
 Włochy, 1978; r. Steno; w.  
 Bud Spencer, Baldwyn Dakile,
 Dagmar Lassander.  
 Komedia sensacyjna. 
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.32
20:00      Pracująca dziewczyna; USA, 1988; 
 r. Mike Nichols; w. Melanie  
 Griffi th, Harrison Ford, Sigurney  
 Weaver, Baldwin Alec, Cusack  
 Joan, Kevin Spacey. 
22:00      Studio Lotto
22:30      Moje Ja; Wielka Brytania / USA,  
 2003; r. Roland Suso Richter;  
 w. Ryan Phillippe, Robert Sean 
 Leonard, Stephen Lang,  
 Piper Perabo. Thriller sci-fi . 
00:20      Rytuał; USA, 2001; r. Avi Nesher; w. 
 Jennifer Grey, Craig Sheffer, 

05:30 Wstawaj! Gramy!, odc.783 06:15 
Szalony Jack, pirat, odc.5 06:45 Miejskie 
szkodniki, odc.5 07:15 Gadżet i Gadżetinis, 
odc.15 07:45 Gadżet i Gadżetinis, odc.16 
08:15 Power Rangers, odc.2308:45 Power 
Rangers, odc.24 09:15 Troskliwe Misie: Nowe 
pokolenie; Kanada / USA, 1986; r. Dale Schott 
Film animowany. 
10:45     Kosmaty snowbordzista
12:45     Dzień świstaka; USA, 1993; r. Harold  
 Ramis; w. Bill Murray, Brian  
 Doyle-Murray, Andie MacDowell,  
 Chris Elliott, Stephen Tobolowsky  
 Kultowa komedia romantyczna.
14:45     Szogun, cz. 6
16:45     Świat według kiepskich, odc.260
17:15     Świat według kiepskich, odc.261
17:45     AGENTKI, odc.5
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     I kto tu rządzi?, odc.33
20:00     CSI: Kryminalne zagadki Miami,  
 odc.133
21:00     Wzór, odc.21
22:00     Studio Lotto
22:05     Mesjasz: Zemsta będzie moja;  
 Wielka Brytania, 2002; r. David  
 Richards; w. Ken Stott, Michelle  
 Forbes, Frances Grey, Edward  
 Woodward.
00:05      Obcy w domu; USA, 1989; r.  
 Matthew Patrick; w. Gary Busey,  
  Mimi Rogers   
01:50       Magazyn sportowy

05:35 Uwaga! - magazyn 05:55 Telesklep
08:00 Pascal: po prostu gotuj 08:30 Dzień 
dobry TVN - magazyn 10:55 Ale zima
11:30     Na Wspólnej - serial obyczajowy 
13:15      You can dance - Po prostu tańcz
  - reality show
14:45      Brzydula - serial komedia
16:55      Stare lwy
  - fi lm obyczajowy, USA `03
19:00      Fakty, Sport, Pogoda
19:45      Uwaga! 
 - mag. reporterów
20:00      Niania
  - serial komedia
21:00      Tajemnica Brokeback Mountain 
 - fi lm fabularny, USA `05
 Film powstał na podstawie  
 noweli zdobywczyni Nagrody  
 Pulitzera, Annie Prolux, oraz  
 scenariusza Diany Ossany  
 i Larry’ego McMutry’ego  
 „Wzgórze Brokeback”. To tam  
 przecinają się drogi życiowe 
 Jacka Twista (Jake Gyllenhaal)  
 i Ennisa Del Mar (Heath  
 Ledger). Tam także rodzi się  
 między nimi głęboka zażyłość  
 i dochodzi do wydarzeń, które  
 na zawsze ich zmienią. Kiedy 
 się rozstają, nie zdają  
 sobie sprawy, że tajemnica  
 Brokeback Mopuntain   
 połączyła ich nierozerwalnie.  
 Mijające lata nie są w stanie  
 osłabić ich więzi, jednak sekret  
 coraz trudniej jest ukrywać  
 przed światem.
23:45      Różowy cadillac 
 - fi lm komedia, USA 1989

05:35 Uwaga! 05:55 Telesklep 08:00 Maja 
w ogrodzie  08:30 Dzień dobry TVN  10:55 
Kawa na ławę 
11:45     Idealny facet dla mojej dziewczyny  
 - kulisy `09
12:20     Trzy po trzy - numery z kwatery 
 - serial komedia, `07
12:50     Gremliny rozrabiają 
 - fi lm S-F, USA `84
14:55     Mam talent - reality show
16:35     Co za tydzień - magazyn
17:00     Szymon Majewski Show 
 - pr. rozrywkowy 
18:00     Niania - serial komedia
19:00     Fakty, Sport, Pogoda 
19:45     Uwaga! - mag. reoprterów
20:00     Kod Biblii - miniserial sensacyjny  
 (1/2), Włochy `08
21:55     39 i pół - serial komedia
22:55     W roli głównej - Robert Kozyra
23:25     Seks w wielkim miescie 
 - serial komedia, USA `00
00:00     Porywacze - fi lm sensacyjny, 
 Kanada `98, Akcja fi lmu  
 rozpoczyna się w czasie   
 Bożego Narodzenia. Mimo  
 świątecznego nastroju Gordon  
 Trout (Martin Landau)   
 przeżywa trudne chwile.  
 Właśnie oszukał go wspólnik,  
 który uciekł z ich pieniędzmi  
 do Acapulco.
01:45     Nocne granie - pr. muzyczny
02:45     Telesklep
03:05     Uwaga! - magazyn

05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.784 06:00 Żar 
młodości, odc.107 07:00 TV Market 07:15 
Wielka Wygrana, odc.428 08:00 Magia 
Niagary, odc.1 09:00 Łowcy skarbów, odc.21
10:00     Rodzina zastępcza, odc.259
11:00     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.149
11:30     Samo życie, odc.1209
12:00     Czarodziejki, odc.48
13:00     Chirurdzy, odc.30
14:00     Pierwsza miłość, odc.841
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.150
15:15     Zwariowany świat Malcolma, odc.66
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.19
16:30     Mamuśki, odc.21
17:00     Chirurdzy, odc.37
18:00     Pierwsza miłość, odc.842
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1210
20:00     MEGA HIT - Szklana pułapka; USA,  
 1988; r. John McTiernan; w. 
 Bruce Willis, Bonnie Bedelia,  
 Alan Rickman, Alexander  
 Godunov, Devoreaux White
22:00     Studio Lotto
23:00     El Mariachi; USA/Meksyk, 1992; r. 
 Robert Rodriguez; w. Carlos  
 Gallardo, Jaime de Hoyos,
00:45     Fala zbrodni, odc.80

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 06:40 Spróbujmy razem 
07:05 Ulica lemurów 07:35 Poezja łączy ludzi 
07:45 M jak miłość 08:35 Barwy szczęścia 
09:35 Alternatywy 4 10:40 Nie tylko dla pań 
11:40     Autokar szczęścia 
 - komedia, USA `81
13:15     Święta wojna
  - serial komedia
13:45     Kulisy Hit Generatora
14:00     Familiada 
 - teleturniej
14:35     Złotopolscy 
 - telenowela 
15:10     Dzieciaki górą 
 - teleturniej
16:05     Dzieciaki mojej siostry 
 - komedia familijna, `01
17:30     Rodzina Trendych
 - widowisko
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama 
19:05     Tak to leciało! 
 - teleturniej
20:05     Pojedynek nie na żarty - Łowcy. B/ 
 Grupa Mo Carta 
21:00     Kabaretowa Scena Dwójki 
 - pr. rozrywkowy
22:00     Zabójczy układ - fi lm sensacyjny,  
 USA `98
23:25     Słowo na niedzielę 
23:35     Wideoteka dorosłego człowieka 
00:30     Panorama
00:50     Kosmiczna gorączka 
 - fi lm S-F, USA `08
02:20     Karnawał w Dwójce 
03:10     Noc Zagadek 
 - teleturniej 
04:10     Zakończenie dnia

05.05 Sztukateria 05.25 VIP 05.50 
KINOmaniak 06.20 V Max 06.50 Gram.tv
07.20 Ręce, które leczą 07.50 Beverly Hills 
90210 – serial 08.50 Dzika Ameryka – fi lm 
11.00 Galileo 12.00 Gram.Tv
12.30     V-max – magazyn motoryzacyjny 
13.00     VIP – magazyn kulturalny 
13.30     Piękni – serial obyczajowy  
14.30     PlusLiga – Asseco Resovia Rzeszów 
 - Domex Tytan Częstochowa
17.00     Istne Szalenstwo 
 – program rozrywkowy
17.55     Wieczne żywy Lenin
  – fi lm dokumentalny 
19.00     Galileo 
 – program popularno-naukowy 
20.00     III wojna – thriller USA, 2001;  
 reż.: Robert Mandel; wyst.:  
 Timothy Hutton, Lane Smith, 
 Marin Hinkle, Michael   
 Constantine, Terry O’Quinn;  
 Terroryści atakują Stany 
 Zjednoczone za pomocą  
 śmiercionośnego wirusa.  
 Giną setki pasażerów   
 luksusowego statku i tysiące  
 kibiców oglądających na  
 stadionie mecz baseballu. Na  
 ciele jednej z ofi ar odnaleziona 
 zostaje deklaracja   
 wypowiadająca wojnę Ameryce. 
21.50     Miłość i wściekłość – dramat Irlandia/
 Niemcy, 1998; reż.: Cathal  
 Black; wyst.: Daniel Craig,  
 Greta Scacchi, Stephen Dillane; 
23.55     Koszmary wojny – fi lm wojenny  
 USA, 2006; reż.: Peter John 
02.00     Winny czy niewinny – serial 
03.00     Winny czy niewinny – serial 
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Po wielu tygodniach ocze-
kiwań i ciężkiej pracy kil-
ku bardzo zaangażowanych 
osób udało się. Powstał 
nowy ofi cjalny internetowy 
serwis klubu WKS Gryf 
Wejherowo! Wyrazy po-
dziękowań chcielibyśmy 
skierować ku Grzegorzowi 

Miszewskiemu i Robertowi 
Małachowiczowi, którzy 
stworzyli ten portal oraz 
Zarządowi Klubu i sponso-
rowi tytutularnemu fi rmie 
Orlex. Od dziś wszyscy 
możemy z niego korzystać. 
Zapraszamy do rejestro-
wania się na stronie oraz 

uczestnictwa w forum dys-
kusyjnym. W profesjonal-
nej galerii można oglądać 
zdjęcia, które za bieżąco 
będziemy dodawać. Zmie-
nił się również adres pod, 
którym znaleźć można naj-
obszerniejsze informacje o 
naszym klubie: www.gry-

fwejherowo.com. Strona ta 
stworzona została na jubi-
leusz czterech lat istnienia 
portalu internetowego o 
wejherowskim klubie. 
Ze sportowym pozdrowie-
niem Łukasz Nowaczyk i 
Łukasz Kolasa. 

Nowy ofi cjalny serwis klubu WKS Gryf Wejherowo

Przeciwnikiem gryfi tów 
był inny czwartoligowiec 
zajmujący piąte miejsce w 
tabeli zespół Startu Mrze-
zino. Zawody były 
rozgrywane na bar-
dzo grząskim te-

Pierwszy 
sprawdzian na remis
W sobotę 24 stycznia Gryf Orlex Wejherowo pod wodzą trenera Wojciecha Waśka rozegrał 
pierwszy mecz kontrolny w ramach przygotowań do rundy wiosennej IV ligi. 

Wtedy też dowiemy się z 
kim zagrają oba zespoły 
Gryfa. Podopieczni trenera 
Wojciecha Waśka rozpocz-
ną rundę nieco wcześniej 
niż inne zespoły. To za 
sprawą zaległego meczu, 
który miał się planowo od-
być w listopadzie. Mowa tu 
oczywiście o wyjazdowym 
pojedynku z Pogonią Lę-
bork, spotkanie to przeło-
żono na 10 marca. 

Oto wstępna kadra za-
wodników Gryfa Orlex 
Wejherowo:
Maciej Szlaga (1983), Ro-
bert Skonieczny (1989), 
Sławomir Toruńczak 
(1989), Wojciech Klem-
czyk (1985), Maciej Pliński 

(1984), Paweł Politowski 
(1985), Krzysztof Jezierski 
(1976), Jakub Przybylski 
(1989), Tomasz Rytlewski 
(1980), Piotr Tusk (1983), 
Adam Wolszlegier (1985), 
Jakub Banaszak (1986), 
Sławomir Kiełb (1983), 
Maciej Szymański (1988), 
Mateusz Wesserling 
(1992), Przemysław Łaga 
(1992), Sebastian Kowalski 
(1992), Krzysztof Wicki 
(1990), Krzysztof Czarnoc-
ki (1988), Oskar Bąkowski 
(1990), Mateusz Filipski 
(1989), Jarosław Felisak 
(1987), Łukasz Król (1983), 
Jakub Gronowski (1983), 
Łukasz Kozłowski (1983). 

Zawodnik Gryfa Orlex Wejherowo Bartosz Gałek grający na pozycji napastnika od kilku dni znajduję się na testach 
w Ruchu Chorzów. W klubie występującym w polskiej ekstraklasie próbuje do siebie przekonać trenera Bogusława 
Pietrzaka. Na przełomie kilku następnych dni Gałek dowie się czy jego osoba wzmocni klub ze Śląska. Życzymy 
Powodzenia!

Bartosz Gałek na testach w Ruchu Chorzów

Czas na biegnie 
nieubłaganie
Do rozpoczęcia rozgrywek rundy wiosennej IV 
ligi zostało zaledwie półtora miesiąca. Czwarto-
ligowcy na boiska wyjdą 15 marca, a 7 marca 
niektóre zespoły rozegrają mecze w ramach Pu-
charu Polski na szczeblu regionalnym. Losowa-
nie drużyn odbędzie się na początku lutego.

renie co nie pozwalało za-
wodnikom na płynną grę. 
Spotkanie zakończyło się 
remisem 2:2, a do przerwy 

gospodarze prowadzili 
1:0. Oba gole dla Gry-
fa trafi ł osiemnastolet-
ni Krzysztof Wicki po 

dośrodkowaniach Oska-
ra Bąkowskiego. „Bardzo 
się cieszę, że mogliśmy 
po raz pierwszy od 
dwóch miesięcy zagrać 

na pełno wymiarowym 
trawiastym boisku. 

Wynik nie jest naj-
ważniejszy w spa-
ringach, ja skupiłem 
się na grze moich za-
wodników. „ mówił 

po meczu trener 
Wasiek. 

Zespół Gryfa podzielony 
został na dwa składy, jeden 
zagrał pierwsze 45 minut, 
a drugi wystąpił w drugiej 
połowie pojedynku. Dru-
żyna Startu Mrzezino na-
stawił się grę z kontrataku 
i z takich sytuacji strzelili 
dwie bramki.  Gryfi ci na-
tomiast starli się stworzyć 
sobie sytuacje do strzele-
nia bramki, jednak w tych 
trudnych warunkach nie 
zawsze się to udawało. 
„Popełniliśmy kilka błędów 
w destrukcji, jako całość. 
Jednakże ten sprawdzian 
był bardzo przydatny, już 
wiem mniej więcej gdzie 
mamy bolączki i nad czym 
trzeba ostro popracować. 
„ tymi słowami zakończył 

szkoleniowiec żółto – czar-
nych. 
Pierwszy skład Gryfa Or-
lex Wejherowo: 
M. Szlaga – K. Jezierski, 
M. Pliński, J. Przybylski, 
P. Tusk, M. Wesserling, 
Ł. Kozłowski, J. Felisiak, 
S. Kiełb, J. Gronowski, Ł. 
Król. 

Drugi skład Gryfa Orlex 
Wejherowo:
R. Skonieczny – O. Bą-
kowski, M. Pliński, S. Ko-
walski, W. Klemczyk, A. 
Wolszlegier, K. Wicki, P. 
Łaga, J. Banaszak, M. Fi-
lipski, K. Czarnocki. 

Łukasz Nowaczyk
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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
12:35      Telesklep
13:30      Salon Gry 
 - pr. interaktywny
14:20      Detektywi 
 - serial dokument
14:55      Milionerzy
  - teleturniej
15:50      Rozmowy w toku 
 - talk show
16:55      Sąd rodzinny 
 - serial dokument
17:55      Brzydula 
 - serial komedia
18:25      Detektywi 
 - serial dokument
19:00      Fakty, Sport, Pogoda
19:50      Uwaga!
  - mag. reporterów
20:05      Na Wspólnej 
 - serial obyczajowy
20:45      W-11 Wydział Śledczy
  - serial dokument
21:30      Gdzie są moje dzieci?
  - dramat, USA `94
23:25      Kuba Wojewódzki - talk show
00:30      Multikino - mag. reporterów
00:55      Uwaga! - magazyn
01:15      Nocne granie - pr. rozrywkowy
02:15      Telesklep

06:15 Złotopolscy 06:50 Pomocnik św. Mikoła-
ja  07:15 Telezakupy 07:35 M jak miłość 08:30 
Pytanie na śniadanie 09:30 Panorama 10:45 
Święta wojna - serial 11:15 Bulionerzy 
11:50     Co ludzie powiedzą?
12:20     Magnum - serial, USA `81
13:25     Gwiazdy tańczą na lodzie 
 - wid. rozrywkowe
15:10     Dla niesłyszących - Złotopolscy 
16:10     Niewiarygodne przygody 
 Marka Piegusa 
16:40     Radiostacja Roscoe - serial 
17:10     Na wariackich papierach - serial 
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:00     Jeden z dziesięciu - teleturniej
19:35     Dzięki Bogu już piątek! 
 - magazyn 
20:05     Barwy szczęścia 
 - serial obyczajowy 
20:40     Dr House 
 - serial obyczajowy 
21:30     System zero dziewięć 
 - cykl dokumentalny
22:30     Magazyn kryminalny 997 
 - Michała Fajbusiewicza 
23:00     Warto rozmawiać 
23:50     Czy świat oszalał? 
 - Uzależnienie 
00:30     Panorama
00:50     Czy świat oszalał?
  - fi lm dokumentalny
01:50     Europa da się lubić 
02:35     Zakończenie dnia

05:45 Notacje 06:00 Kawa czy 
herbata? 07:50 Leksykon PRL
08:00 Wiadomości 08:15 Kwadrans 
po ósmej 08:30 Buli - serial anim.
08:40 Jedynkowe Przedszkole 09:10 
Mały rycerz El Cid 09:45 Łowcy 
smoków 10:10 Szkoła złamanych 
serc 11:00 Kuchnia z Okrasą 
11:25 W-skersi 11:40 Telezakupy
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes - magzyn
12:20     Europa bez miedzy
12:40     Plebania - telenowela 
13:05     Klan - telenowela
13:35     Jaka to melodia?
14:00     Errata do biografi i
14:30     My Wy Oni - magazyn
15:00     Wiadomości, Pogoda
15:15     Złota sobota - wid. rozr.
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     Mistyfi kacja - thriller
21:55     Sprawa dla reportera
22:35     Pryzmat - pr. publicystyczny
23:15     Tsunami - cz. 2, Wlk. Bryt. 
00:55     Łossskot! - magazyn
01:25     Siedmiu wspaniałych 
 - serial

05:45 Notacje 06:00 Kawa czy 
herbata? 08:00 Wiadomości 08:15 
Kwadrans po ósmej 08:30 Buli
08:40 Jedynkowe Przedszkole 09:10 
Mały rycerz El Cid 09:35 Łowcy 
smoków 10:05 Szkoła złamanych 
serc 10:55 Między mamami 11:10 
Schudnij 11:25 Pora na doktora 
11:40     Telezakupy
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes
12:20     Tak jak w Unii
12:40     Plebania - telenowela
13:10     Klan - telenowela 
13:40     Jaka to melodia?
  - teleturniej 
14:05     Podróżnik 
14:25     Ktokolwiek widział, 
 ktokolwiek wie...
15:00     Wiadomości, Pogoda
15:15     300 % normy - teleturniej
15:50     Co by tu jeszcze... 
 Przeboje kabaretu
16:05     Moda na sukces - serial 
17:00     Teleexpress 
17:20     Celownik - magazyn
17:35     Klan - telenowela 
18:00     Jaka to melodia? 
18:30     Plebania - telenowela 
19:00     Wieczorynka
19:30     Wiadomości 
20:20     Wymarzona druhna 
 - thiller, Kanada `06
22:00     Wydział Zabójstw
  - serial kryminalny
22:35     Misja specjalna 
 - mag. śledczy
23:05     W górę Jangcy - fi lm dok
00:45     Cop Land - dramat, USA 

 

06:10 Złotopolscy 06:40 Pomocnik św. 
Mikołaja 06:55 Telezakupy 07:10 Terespol-
skie kolędowanie 07:35 M jak miłość 08:30 
Pytanie na śniadanie 09:30 Panorama 
10:40    Codzienna 2 m. 3
11:15     Bulionerzy 
 - serial
11:45     Co ludzie powiedzą? 
 - serial komediowy
12:20     Magnum
  - serial, USA 
13:10     Caravaggio
  - serial dokumentalny 
14:10     Telekamery Teletygodnia 2009 
16:05     Karino 
 - serial 
16:40     Radiostacja Roscoe 
 - serial 
17:10     Na wariackich papierach 
 - serial komediowy 
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
 - program informacyjny
19:05     Koło fortuny 
 - teleturniej
19:35     Magazyn Kocham Kino
20:05     Barwy szczęścia 
 - serial obyczajowy 
20:40     M jak miłość 
 - serial 
21:30     Kulisy serialu „M jak miłość” 
21:40     Magazyn Ekspresu Reporterów 
22:20     W stronę morza 
 - dramat, Francja `04
00:30     Panorama
00:50     Belle epoque - fi lm fabularny,
  Hiszpania `93
02:40     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 
08:40 Domisie 09:05 Mały rycerz 
El Cid 09:30 Łowcy smoków 10:00 
Szkoła złamanych serc 10:50 Super-
wnętrze 11:20 Zapytaj prawnika
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? 
14:00     Księżyc na sprzedaż 
 - fi lm dokumentalny
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     Gra o dziecko 
 - dramat, Kanada `07
22:00     Wydział Zabójstw - serial
22:30     Bronisław Wildstein 
 - talk show
23:15     Psy wojny -fi lm sensacyjny
01:05     Moskiewska saga 

06:05 Złotopolscy 06:40 Pomocnik św. Miko-
łaja 06:55 Telezakupy 07:10 Znaki czasu
07:35 M jak miłość 08:30 Pytanie na śniadanie 
09:30 Panorama 10:50 Święta wojna 
11:20      Bulionerzy 
11:50     Co ludzie powiedzą?
  - serial komediowy
12:30     Magnum - serial, USA 
13:20     Gwiazdy tańczą na lodzie 
 - wid. rozrywkowe
15:05     Dla niesłyszących - M jak miłość 
16:00     Niewiarygodne przygody Marka  
 Piegusa - serial przygodowy 
16:35     Radiostacja Roscoe - serial `03
17:10     Na wariackich papierach 
 - serial komediowy
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:05     Jeden z dziesięciu 
 - teleturniej
19:40     Młodzi twórcy mistrzom 
 - cykl dokumentalny
20:05     Barwy szczęścia 
 - serial obyczajowy 
20:40     Dzieci i ryby 
 - komedia, Polska `97
22:25     Czarny piątek 
 - thriller, USA `07
23:55     Niezwykły lot Boeinga 737
  - fi lm dok.
00:30     Panorama
00:50     Trop z Blackwater - fi lm sensacyjny,  
 Australia `96
02:35     Smaczne Go! - mag. kulinarny
03:25     Zakończenie dnia

04.20 Saint Tropez 05.10 VIP 05.30 Muzyczne 
listy 06.40 TV Market 07.15 Saint Tropez – 
serial  08.25 Kasa na bank 09.25 Beverly Hills 
90210 – serial 10.25 Zbuntowani – serial
11.25     mała Czarna 
12.25     Lalola – serial komediowy 
13.25     VIP – magazyn kulturalny 
13.55     Dziewczyny fortuny 
14.55     Lalola – serial komediowy 
16.00     Beverly Hills 90210 – serial USA 
17.00     mała Czarna 
18.00     KŁAMCZUCH 
  –  program rozrywkowy
19.00     Zbuntowani – serial obyczajowy
20.00     Rodzinne grzechy – dramat USA,  
 2004; reż.: Graeme Clifford;  
 wyst.: Kirstie Alley, Deanna  
 Milligan, Will Patton, Kathleen  
 Wilhoite, Kevin McNulty; Dra 
 mat oparty na prawdziwej  
 historii. Brenda Geck (Kirstie  
 Alley) przez wiele lat uchodziła  
 wśród sąsiadów za wzorową  
 obywatelkę, matkę i żonę. Była  
 gorliwą parafi anką, znaną ze  
 swej hojności na cele dobro 
 czynne. Nigdy nikomu nie  
 odmówiła pomocy. 
21.55     J & J – czyli Jola i Jarek 
 – reality comedy Polska
22.55     Obiekt Pożądania 
 – fi lm USA 
00.50     mała Czarna – talk show 
01.50     Miłość i wściekłość – dramat Irlandia/
 Niemcy, 1998; reż.: Cathal Black;  
 wyst.: Daniel Craig, Greta  
 Scacchi, Stephen Dillane; Oparty  
 na faktach dramat opowiadający 
 historię romantycznej obsesji.

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 
12.25     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     Krokodyl zabójca 
 – fi lm sensacyjny USA
22.00     J & J – czyli Jola i Jarek
  – reality comedy Polska
23.00     Konwojent – fi lm USA
01.00     mała Czarna – talk show 
02.00     Hebrajski młot – komedia  USA,  
 2003; reż. Jonathan Kesselman; 
 wyst.: Adam Goldberg, Judy  
 Greer, Andy Dick, Mario Van  
 Peebles, Peter Coyote, Nora  
 Dunn, Sean Whalen, Tony Cox;  
 Kontrowersyjna komedia,  
 która zyskała niemały rozgłos.  
 Dzielny ortodoksyjny   
 młodzieniec żydowski, Mor- 
 dechaj, toczy walkę ze złym  
 synem Świętego Mikołaja,  
 Damianem, który nie cofa się  
 przed niczym, by pozbyć się z  
 kalendarza święta Hanukka.

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 
13.25     Dekoratornia – magazyn 
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     Cień – fi lm sensacyjny USA
22.15     Geneza – serial sensacyjny 
23.25     Kruk – thriller USA, 1994; reż.:  
 Alex Proyas; wyk. Brandon Lee,  
 Ernie Hudson, Michael Wincott,  
 Bai Ling, Sofi a Shinas, Anna 
 Levine. Brutalnie zamor- 
 dowana gwiazda rocka, Eric 
 Draven (Brandon Lee),   
 po roku powraca do życia, by  
 pod okiem tajemniczego kruka 
 dokonać zemsty na sw-  
 ych prześladowcach. 
 Obdarzony umiejętnościami  
 paranormalnymi i nadludzką  
 siłą, Eric kolejno lik  
 widuje członków gangu.
01.35     mała Czarna – talk show 
02.35     Muzyczne listy – magazyn muzyczny 
03.30     Sztukateria – magazyn 

05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.785 06:00 Żar 
młodości, odc.108 07:00 TV Market 07:15 
Wielka Wygrana, odc.429 08:00 Magia 
Niagary, odc.2 09:00 Łowcy skarbów, odc.22 
10:00     Rodzina zastępcza, odc.260
11:00     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.150
11:30     Samo życie, odc.1210
12:00     Czarodziejki, odc.49
13:00     Chirurdzy, odc.31
14:00     Pierwsza miłość, odc.842
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.151
15:15     Zwariowany świat Malcolma, odc.67
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.20
16:30     Mamuśki, odc.22
17:00     Chirurdzy, odc.38
18:00     Pierwsza miłość, odc.843
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1211
20:00     Znamię; 2002
22:00     Studio Lotto
22:20     CSI: Kryminalne zagadki Miami,  
 odc.9
23:15     CSI: Kryminalne zagadki Miami,  
 odc.10
00:15     Ocean dusz, odc.1; Wielka Bryta- 
 nia, 2004; r. James Hawes,  
 Nick Willing, Richard Laxton;  
 w. Bill Paterson(dr Douglas  
 Monaghan), Archie Panja- 
 bi(Megan Sharma), Peter  
 McDonald.
02:15     Nagroda gwarantowana, odc.127
03:15     Tajemnice losu, odc.107

05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.786 06:00 Żar 
młodości, odc.109 07:00 TV Market 07:15 
Wielka Wygrana, odc.430 08:00 Magia Niaga-
ry, odc.3 09:00 Łowcy skarbów, odc.23 10:00 
Rodzina zastępcza, odc.261
11:00     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.151
11:30     Samo życie, odc.1211
12:00     Czarodziejki, odc.50
13:00     Chirurdzy, odc.32
14:00     Pierwsza miłość, odc.843
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.152
15:15     Zwariowany świat Malcolma, odc.68
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.21
16:30     Mamuśki, odc.23
17:00     Chirurdzy, odc.39
18:00     Pierwsza miłość, odc.844
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1212
20:00     Świat według kiepskich, odc.246
20:30     Świat według kiepskich, odc.248
21:00     U progu sławy
22:00     Studio Lotto
23:45     Szczęście na raty; Chiny, 2000; r.  
 Zhang Yimou; w. Benshan Zhao, 
 Ben Niu, Biao Fu, Qibin Leng,  
 Xuejian Li, Jie Dong, Lifan  
 Dong Premiera. 
01:45     Saloon Gier, odc.1
02:00     Saloon Gier, odc.2

05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.787 06:00 Żar 
młodości, odc.110 07:00 TV Market 07:15 
Wielka Wygrana, odc.431 08:00 Magia Niaga-
ry, odc.4 09:00 Łowcy skarbów, odc.24 10:00 
Rodzina zastępcza, odc.262
11:00     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.152
11:30     Samo życie, odc.1212
12:00     Czarodziejki, odc.51
13:00     Chirurdzy, odc.33
14:00     Pierwsza miłość, odc.844
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.153
15:15     Zwariowany świat Malcolma, odc.69
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.22
16:30     Mamuśki, odc.24
17:00     Chirurdzy, odc.40
18:00     Pierwsza miłość, odc.845
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1213
20:00     CSI: Kryminalne zagadki Nowego  
 Jorku, odc.49
21:00     Wzór, odc.22
22:00     Studio Lotto
22:05     Gotowe na wszystko, odc.87
23:10     Dorota Gawryluk - Konfrontacje,  
 odc.24
00:10     Threshold - strategia przetrwania,  
 odc.1
01:05     Threshold - strategia przetrwania

05:40 Uwaga! 06:00 Telesklep 07:00 Granie 
na śniadanie 08:00 Na Wspólnej  08:30 
Dzień dobry TVN 11:00 Przyjaciele - serial, 
USA
12:00     Brzydula - serial
12:35     Telesklep
13:30     Salon Gry 
 - pr. interaktywny
14:20     Detektywi 
 - serial dokument
14:55     Milionerzy 
 - teleturniej
15:50     Rozmowy w toku - talk show
16:55     Sąd rodzinny
  - serial dokument
17:55     Brzydula - serial, Polska
18:25     Detektywi 
 - serial dokument
19:00     Fakty, Sport, Pogoda 
19:50     Uwaga!
  - mag. reporterów
20:05     Na Wspólnej 
 - serial obyczajowy
20:45     W-11 Wydział Śledczy 
 - serial dokument
21:30     Dowody zbrodni 
 - serial 
 kryminalny, USA `06
22:30     Teraz albo nigdy
  - serial, Polska
23:25     Californication 
 - serial komediodramat 
00:05     Szkoła Auto 
 - reality show
00:25     Kuba Wojewódzki
  - talk show
01:25     Uwaga! - magazyn
01:45     Nocne granie - pr. rozrywkowy
02:45     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 
12:00     Brzydula - serial, Polska
12:35     Telesklep
13:30     Salon Gry
  - pr. interaktywny
14:20     Detektywi
 - serial dokument
14:55     Milionerzy
  - teleturniej
15:50     Rozmowy w toku
  - talk show
16:55     Sędzia Anna Maria Wesołowska
  - serial dokument 
17:55     Brzydula - serial komedia
18:25     Detektywi 
 - serial dokument
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:50     Uwaga! - mag. reporterów
20:05     Na Wspólnej 
 - serial, Polska
20:45     W-11 Wydział Śledczy 
 - serila dokument
21:30     Pan życia i śmierci 
 - dramat Francja `05
00:00     Szymon Majewski Show 
 - pr. rozrywkowy
01:05     Superwizjer 
 - magazyn
01:35     Uwaga! 
 - magazyn
01:55     Nocne granie 
 - pr. rozrywkowy
02:55     Telesklep

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN
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