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- Zgłoszenie o pożarze na 
Abrahama otrzymaliśmy tuż 
po godz. 15 – informował 
dyżurny Jednostki Ratow-
niczo Gaśniczej w Rumi. 
- Na miejsce natychmiast 
skierowano dwa zastępy 
strażaków i pogotowie ra-
tunkowe. Powiadomiliśmy 
też pogotowie gazowe.
Akcja rozpoczęła się od 
ewakuowania starszego 
małżeństwa mieszkającego 
na parterze domku. Zostali 
oni przekazani pod opiekę 
załogi karetki pogotowia. 
W domku paliły się strych 
i poddasze. Strażacy podali 
trzy prądy wody w natarciu 
przez okna i drzwi. 

Strażacy w akcji
Groźny pożar wybuchł w domku jednorodzinnym przy ul. Abrahama w Rumi. W akcji jego gaszenia brały udział 3 zastępy Stra-
ży Pożarnej. Na miejsce przyjechało też pogotowie ratunkowe, gazowe, Straż Miejska i policja.

Paliło się poddasze i strych budynku.
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Twój

Ważne telefony
POGOTOWIE

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

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

POLICJA
WEJHEROWO

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

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

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

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

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

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

URZĘDY
- Starostwo Powiatowe w Wejherowie ........................................................... (058) 572 94 00
- Urząd Miejski w Wejherowie  ..................................................................... (058) 677 70 00
- Urząd Gminy w Wejherowie ........................................................................ (058) 677 97 01
- Urząd Miejski w Rumi ................................................................................. (058) 679 65 00
- Urząd Miejski w Redzie .............................................................................. (058) 678-80-26
- Urząd Gminy w Choczewie ......................................................................... (058) 572 39 40
- Urząd Gminy w Szemudzie ......................................................................... (058) 676 11 85
- Urząd Gminy w Gniewinie .......................................................................... (058) 676 76 77
- Urząd Gminy w Luzinie ............................................................................... (058) 678 20 68
- Urząd Gminy w Łęczycach .......................................................................... (058) 678 91 25
- Urząd Gminy w Linii ..................................................................................  (058) 676 85 82

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

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

REKLAMA

DRUK

WYDAWCA

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

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

„Nordapress” P.P.H.U.

AGORA SA

0601-300-143

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

Nakład 9 000 egz.

Kronika kryminalna
2 redakcja: 058 736 16 92  - reklama: 601 300 1436 lutego 2009  POWIAT  AKTUALNOŚCI

REKLAMA

Może pomóc
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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

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
Wpadł po śladach 
18-latek, który chciał się włamać do zakładu usługowego w 
Rumi i został spłoszony przez okolicznych mieszkańców, 
wpadł... bo policjanci zobaczyli świeże ślady na śniegu. 
- Funkcjonariusze poszli tym tropem i na ulicy zauważy-
li młodego mężczyznę, który na ich widok zaczął uciekać 
– mówi mł. asp. Anetta Potrykus z wejherowskiej policji. 
Gdy 18-latek trafi ł do aresztu przyznał się do włamania. 

Pobił bo chciał resztę  
Mieszkaniec Rumi pobił w minioną niedzielę... automat do 
kawy na dworcu PKP. Zapytany o powód powiedział poli-
cjantom, że automat nie wydał mu reszty. 22-latek trafi ł do 
aresztu. Miał ponad promil alkoholu we krwi. 

Ukradła i oddała  
Na policję zgłosił się mężczyzna, któremu ukradziono tele-
fon komórkowy w punkcie skupu złomu. Policjanci wyty-
powali kobietę, która mogła być złodziejką. Poszli do niej 
do domu. W mieszkaniu był jej brat. W czasie, gdy z nim 
rozmawiali nadeszła złodziejka. Widząc, co się dzieje, sama 
oddała ukradziony telefon. Teraz grozi jej więzienie. 

13-latek przed sądem 
Do sądu trafi ła już sprawa 13-latka z wejherowskiej szkoły 
podstawowej. Chłopak odpowie za rozboje i pobicia. Za-
częło się od tego, że przez ponad dwa miesiące wymuszał 
od swoich kolegów pieniądze i zakupy w szkolnym skle-
piku. Gdy policja dowiedziała się o tym funkcjonariusze 
przesłuchali go. Ale nastolatka to nie zraziło. Niedługo póź-
niej pobił jednego  z uczniów. Sprawą zajął się wejherowski 
sąd rodzinny i nieletnich.     (ds) 
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INFORMACJE ZE STAROSTWA POWIATOWEGO

W WEJHEROWIE

www.powiat.wejherowo.pl

Starostwo Powiatowe
w Wejherowie
ul. 3 Maja 4

84-200 Wejherowo

WYDZIAŁY I KONTAKT:

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydział Edukacji:
tel. 0-58 572-94-29

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

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

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

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

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

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

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

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

w Biuletynie Informacji Publicznej 
Starostwa Powiatowego w Wejherowie pod adresem:

www.bip.powiat.wejherowo.pl 
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ZARZĄD  POWIATU  WEJHEROWSKIEGO

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

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA

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

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

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

Przewidywana kwota na realizację powyższych zadań wynosi 
 70.000 zł.

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

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

Wnioski o granty
 ZARZĄD  POWIATU  WEJHEROWSKIEGO

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

ZAPRASZA DO SKŁADANIA WNIOSKÓW 
O PRZYZNANIE DOTACJI

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

Dotacje na zabytki

CELE  FESTIWALU:
 -    kultywowanie pieśni postnej i pasyjnej,
 -    podnoszenie poziomu wykonawczego amatorskich zespołów 
chóralnych,
-    dzielenie się doświadczeniami, nawiązywanie kontaktów,
-    promowanie i inspirowanie wartościowej twórczości muzycznej o 
przeznaczeniu liturgicznym.

Zaproszenie na festiwal w Kielnie 
Starostwo Powiatowe w Wejherowie zaprasza zaintereso-
wane zespoły do wzięcia udziału w III Pomorskim Festiwalu 
Pieśni Wielkopostnej, który  odbędzie się  w dniu 28 marca 
2009 r. w kościele pw. św. Wojciecha w Kielnie.

GŁÓWNY ORGANIZATOR:   
Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie
84-217 Szemud,   ul.  Szkolna 4a 
WSPÓŁORGANIZATORZY:
-    ks. prałat Franciszek Rompa - Dziekan Dekanatu Kielno
-    Józef Reszke – Starosta Wejherowski
-    Zbigniew Engelbrecht – Wójt Gminy Szemud

więcej informacji na: www.powiat.wejherowo.pl
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Z okazji Jubileuszu 50-le-
cia służby Bogu i Ojczyźnie 
Starosta Wejherowski Józef 
Reszke przyznał Księdzu 
Infułatowi Albinowi Po-
trackiemu Nagrodę Starosty 
Wejherowskiego „Bursz-
tynowy Gryf”- za wielką 
dbałość o pomnażanie dzie-
dzictwa kultury duchowej i 

materialnej na Ziemi Wej-
herowskiej i Pomorskiej. To 
kolejne wyróżnienie przy-
znane księdzu przez samo-
rząd powiatu. 30 września 
2005 roku ks. inf. A. Potrac-
ki otrzymał od Rady Powia-
tu Wejherowskiego Medal 
za Zasługi dla Powiatu Wej-
herowskiego.               (PP)

Ksiądz infułat 
uhonorowany

Działania utrudniało duże 
zadymienie. Uruchomiono 
więc także specjalną dmu-
chawę. Ugaszenie pożaru 
wymagało też częściowej 
rozbiórki drewnianej kon-
strukcji sufi towej. 
- Ze wstępnych ustaleń po-

licjantów, którzy byli na 
miejscu zdarzenia wynika 
– mówi Błażej Bąkiewicz 
z Zespołu Prasowego KWP 
w Gdańsku, - że prawdo-
podobną przyczyną pożaru 
mogło być zwarcie insta-
lacji elektrycznej. Jednak 

wyniki ostatecznych usta-
leń będzie można podać 
dopiero po wypowiedzi 
biegłego z zakresu pożar-
nictwa. Teren miejsca zda-
rzenia zabezpieczali funk-
cjonariusze policji i Straży 
Miejskiej. Cała akcja trwała 

blisko trzy godziny, a brało 
w niej udział 12 strażaków 
(2. zastępy PSP z Rumi i 1. 
zastęp OS z Redy). Udało 
się uratować mienie warto-
ści 100 tys. złotych, a straty 
wstępnie oszacowano na 70 
tys.                       (ANGO)

Strażacy w akcji na ul. Abrahama w Rumi

- Sprzęt który uległ wy-
padkowi nie był typową 
piaskarką, a tzw „nakładką 
zimową” w której zbiornik 
z piaskiem - mówi Roman 
Mach z PUK w Rumi. Tym 
samym środek ciężkości 
pojazdu znajduje się dosyć 
wysoko. Z kolei profi l jezdni 
na rondzie ma dosyć spory 
spad. Podczas zakręcania te 
dwa czynniki spowodowały, 
że ładunek piasku najpraw-
dopodobniej przemieścił się 
na lewą stronę, zmieniając 
nagle środek ciężkości i po-
jazd się przewrócił. Wszyst-
ko działo się bardzo powoli 
przy niewielkie prędkości, o 
czym świadczyć może fakt, 
że upadek pojazdu zamor-
tyzował piasek wysypujący 
się ze zbiornika.
Fakt, że nietypowa pia-
skarka jechała bardzo po-

Niebezpieczny przechył
W sobotę po godzinie  9. na rondzie przy dworcu PKP w Rumi przewróciła się piaskarka należąca do 
Przedsiębiorstwa Usługo Komunalnych w Rumi. Na szczęście w pobliżu nie było innych samocho-
dów. Przyczyną wywrotki było najprawdopodobniej kilka czynników, a m.in. pochyły profi l jezdni i 
wysoko umieszczony ładunek piasku.

woli potwierdzają naocz-
ni świadkowie. Bardzo 
szczęśliwym zbiegiem 
okoliczności w pobliżu nie 
było ani przechodniów, 
ani innych pojazdów. Bez 
szwanku również wyszedł 
z całego zdarzenia kierow-
ca piaskarki. Na miejsce 
zdarzenia przyjechała Straż 

Pożarna, która zabezpie-
czyła miejsce. Zneutralizo-
wano także powstała plamę 
oleju i uprzątnięto rozsypa-
ny piasek. Do podniesienia 
piaskarki trzeba było użyć 
ciężkiego dźwigu. Straty 
oszacowano na ok. 5 tys. zł. 
- Już samo rondo jest dosyć 
małe, ale kiedy je projekto-

wano i budowano nikt nie 
przypuszczał, że tuż obok 
powstanie Castorama – 
mówi Andrzej Oglęcki, na-
czelnik Wydziału Inżynierii 
Miejskiej Urzędu Miasta w 
Rumi. -  Zgadzam się z tym, 
że przechył na rondzie jest 
dosyć duży, więc potrzeba 
dużego skrętu kół, szcze-
gólnie kiedy jedzie się po 
wyprofi lowanej opasce z 
kostki. Jednak jest chyba to 
pierwszy przypadek takiego 
wypadku, a przynajmniej o 
jakim mi wiadomo. Z pew-
nością nie sama pochyłość 
była przyczyną, a nałożenie 
się na siebie kilku okolicz-
ności: spad, duży skręt kół, 
przemieszczenie ładunku, 
nagła zmiana środka cięż-
kości, a pewnie śliska na-
wierzchnia kostki.                         
         (ajg)

Do podniesienia piaskarki trzeba było użyć ciężkiego dźwigu.

Dwie osoby trafi ły do 
szpitala w wyniku wy-
padku, do którego 
doszło w sobotni wie-
czór na skrzyżowaniu 
ulic Chopina z krajowa 
„szóstką”. Kierowca opla 
vectry wjechał na skrzyżo-
wanie i tam zderzył się w 
golfem. Auto zawinęło się i 
wjechało w słupek na pasie 
rozdzielczym. Czarna vectra 
nadaje się już tylko do ka-

sacji. Niewiele zostało też z 
maski vw golfa. Policja bę-
dzie ustalać, który z kierow-
ców powinien był ustąpić 
drugiemu. Oba auta zostały 
odholowane na policyjny 
parking. Sprawcy będzie 
grozić więzienie. Tymcza-
sem dwie osoby trafi ły do 
wejherowskiego szpitala - 
kierowca i pasażerka vectry. 
Ich życiu nie zagraża nie-
bezpieczeństwo.          (TM) 

Dwie osoby ranne

Akcja zaczęła się w piątko-
we popołudnie i trwała do 
niedzielnego poranka. Po 
mieście jeździło więcej ra-
diowozów. Było też więcej 
patroli pieszych. Więcej, bo 
na weekend do Wejherowa 
przyjechali specjalnie poli-
cjanci z gdańskich oddzia-
łów prewencji. - Co jakiś 
czas organizujemy takiej 
akcje – mówi mł. asp. Anet-
ta Potrykus z wejherowskiej 

policji.  Wcześniej, w akcji 
przeprowadzonej m.in. na 
terenie gmin Szemud i Li-
nia policjantom pomaga-
li członkowie komisji ds. 
rozwiązywania problemów 
alkoholowych. Podczas 
kontroli młodych ludzi na 
Śmiechowie okazało się, że 
jeden z nich ma przy sobie 
komórkę, której kradzież 
została zgłoszona ponad 
roku temu.                 (TM) 

Kontrolowali wszystkich
Tym razem akcja odbyła się w Wejherowie. Przez 
dwa weekendowe dni policjanci kontrolowali 
wszystkich jak leci. 

Sopocki wydział za-
miejscowy prokura-
tury krajowej przejął 
śledztwo w sprawie 
strzelaniny na ulicy 3 
maja w Wejherowie. 

Przypomnijmy całe zdarze-
nie: w ubiegłą środę wie-
czorem w Wejherowie 
spotkali się gangsterzy z 
trójmiejskiego półświatka 
- jeden był z Gdyni, 
drugi z Gdańska. Jest to 
o tyle ciekawe, że taka 
współpraca niezbyt często 

ma miejsce. Gdy byli 
przy cmentarzu na ulicy 3 
maja w okolicy pojawiły 
się samochody. Najpierw 
mercedes, a potem jesz-
cze jedno auto. Wtedy - z 
kilku pistoletów - padło 
kilkanaście  strzałów. Było 
to po godzinie 22. Potem 
samochody spokojnie 
odjechały... 
Jeszcze tej nocy dwój-
ka mężczyzn z ranami 
postrzałowymi trafi ła do 
wejherowskiego szpi-
tala. Pogotowie od razu 

powiadomiło policję, a ta 
prokuraturę. Sprawa została 
zgłoszona wyżej. Raptem - 
po jednym dniu od zdarze-
nia - zapadła decyzja, że 
wszystkie materiały i łuski, 
które zostały znalezione 
na miejscu, mają zostać 
dostarczone do Sopotu, a 
sprawę przejmuje Proku-
ratura Krajowa - nazwiska 
postrzelonych były dobrze 
znane śledczym. 
Tymczasem w szpitalu na 
straży gangsterów stała 
policja. Ale następnego 

dnia rano - po nocnej ope-
racji - jeden z mężczyzn 
zmarł. Organizm 32-latka 
nie potrafi ł  dojść do sie-
bie po kilku kulach, które 
trafi ły go m.in. w klatke 
piersiową. Stan drugiego 
był lepszy - został postrzel-
ony tylko w okolice biodra. 
O tyle lepszy, że po dwóch 
dniach młody, 26-letni 
gdańszczanin wypisał się. 
Sprawę trójmiejskich pora-
chunków wyjaśnia Proku-
ratura Krajowa.                          
             (TM) 

Pod nadzorem  prokuratury
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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

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

Niestety nie brakuje u nas polity-
ków, którzy tych, co przy Okrą-
głym Stołu reprezentowali opo-
zycję demokratyczną i Kościół 
uważają za  zdrajców Ojczyzny, 
a to co się działo potem, określają 
pasmem narodowych nieszczęść.  
Uchwała nie jest długa, dlatego 
zamiast omówienia zdecydowa-
łem się przytoczyć ją w całości: 
„Dwadzieścia lat temu, na po-
czątku lutego 1989 r., przy Okrą-
głym Stole zasiedli do wspólnych 
rozmów przedstawiciele opozy-
cji demokratycznej, władz PRL i 
Kościoła.   W wyniku zawartego 
porozumienia 4 czerwca przepro-
wadzono wybory, które – choć nie 
były w pełni demokratyczne – do-
wiodły masowego poparcia Pola-
ków dla politycznych przemian. 
We wrześniu powołano pierwszy 
po wojnie niekomunistyczny rząd, 
na czele którego stanął Tadeusz 
Mazowiecki.
Wydarzenia te rozpoczęły w Eu-
ropie Środkowo-Wschodniej de-
mokratyczne przemiany, które 
zmieniły oblicze Polski i całego 
kontynentu. Oznaczały także za-
kończenie zimnej wojny i koniec 
porządku jałtańskiego.
W 1989 r. Polska odzyskała wol-
ność bez uciekania się do prze-

mocy i bez ofi ar. Jednak droga 
do Okrągłego Stołu znaczona 
jest wysiłkiem polskiego narodu, 
który przez blisko 50 lat wielo-
krotnie podejmował walkę w celu 
obalenia narzuconego systemu. 
To ten wysiłek, niejednokrotnie 
naznaczony krwią ofi ar wolno-
ściowych zrywów, przyczynił się 
do korozji totalitaryzmu w latach 
osiemdziesiątych XX w. i wymusił 
na władzach PRL podjęcie dialo-
gu ze społeczeństwem przy Okrą-
głym Stole.
Dialog ten podjęli ludzie różnych 
przekonań i różnych stronnictw, 
pochodzący z opozycyjnych obo-
zów politycznych – z „Solidarno-
ści” i z obozu ówczesnej władzy. 
Gotowość do zawarcia kompro-
misu pozwoliła sprostać wyzwa-
niu historycznej chwili.
Pokojowe przekazanie władzy 
otworzyło drogę do budowy sta-
bilnej demokracji w państwie 
o bezpiecznych granicach i do-
brych relacjach z sąsiadami. Po 
dziesięciu latach Polska przystą-
piła do NATO, a po piętnastu la-
tach – do Unii Europejskiej.
Z perspektywy dwudziestu lat 
trzeba zauważyć i docenić to, że 
wielu spośród najwybitniejszych 
polityków i przywódców III Rze-
czypospolitej Polskiej odegrało 
znaczącą rolę w czasie rozmów 

ZNACZENIE OBRAD  
OKRĄGŁEGO STOŁU
Na ostatnim posiedzeniu Sejm uczcił 20 - tą rocznicę rozpo-
częcia obrad Okrągłego Stołu. Uchwałę w tej sprawie pod-
jęto jednogłośnie, przez aklamację, co  warte jest podkre-
ślenia, bo ocena tego, jakże ważnego wydarzenia,  wciąż 
jeszcze dzieli Polaków.

przy Okrągłym Stole. Do rangi 
symbolu urasta fakt, że w wyniku 
bezpośrednich wyborów prezy-
dentami zostali uczestnicy obrad 
Okrągłego Stołu: Lech Wałęsa, 
Aleksander Kwaśniewski i Lech 
Kaczyński.
Dziś, w dwudziestą rocznicę tych 
wydarzeń, Sejm wyraża uznanie 
dla mądrości i dalekowzroczności 
autorów ówczesnych przemian”.  
 
Od siebie na koniec dodam, że 
mając świadomość ówczesnych 
uwarunkowań geopolitycznych  
(o czym niektórzy nie chcą pa-
miętać) obiema rękoma podpi-
suję się pod każdym  zdaniem 
powyższego tekstu..

                                                                                                      
Jerzy Budnik

                                                                                                   
Poseł na Sejm RP

Archiwalne felietony posła 
można przeczytać na stronie 

www.budnik.pl 
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W Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Bolszewie 
odbyła się konferencja 
naukowa pt. Piaśni-
ca 1939-1941. Kolejne 
spotkanie w ramach 
obchodów Roku Pia-
śnickiego zgromadziło 
sporo zainteresowa-
nych historią II wojny 
światowej. 
Dyrektor placówki Janina 
Borchmann odczytała ży-
ciorys błogosławionej sio-
stry Alicji Kotowskiej, któ-
ra została rozstrzelana 11 
listopada 1939 roku w la-
sach Piaśnicy na Pomorzu. 
Zaprezentowała też obraz 
z wizerunkiem zakonnicy, 
który namalował na płótnie 

farbami olejnymi Maciej 
Tamkun z Redy. Słowo 
wstępne do zebranych wy-
głosił wójt gminy Wejhero-
wo Jerzy Kepka.
- Konferencja naukowa ma 
służyć pogłębianiu wiedzy 
o zbrodni piaśnickiej, do-
konanej przez Niemców na 
początku wojny – mówił 
wójt Jerzy Kepka. - Gmi-
na, która jest gospodarzem 
największej na Pomorzu 
nekropolii wojennej, jest 
szczególnie zobowiąza-
na nie tylko do troski o to 
miejsce martyrologii, ale 
także o szeroko rozumiane 
dziedzictwo duchowe ofi ar 
Piaśnicy.
Wśród słuchaczy konferen-

Odsłanianie zbrodni piaśnickiej

cji nie zabrakło też pisarzy 
i historyków, nauczycieli i 
bibliotekarzy z gminnych 
szkół, młodzieży i duchow-
nych. Wysłuchali oni re-
feraty profesora Andrzeja 

Gąsiorowskiego o zbrodni 
w Piaśnicy na tle innych 
miejsc kaźni na terenie 
okupowanej Polski,  dr Elż-
biety Grot o ludobójstwie w 
Piaśnicy z uwzględnieniem 

losów mieszkańców powia-
tu wejherowskiego i Adama 
Kleiny o Piaśnicy w poezji. 
Ponad trzygodzinna debata 
zachęciła większość osób 
do ostrej dyskusji, do której 
żywo włączyli się też ks. 
Daniel Nowak, Bogusław 
Breza i Zygmunt Rohda. 
- Tamte wydarzenia okryte 
były tajemnicą przez sa-
mych niemieckich opraw-
ców, a później poddane 
cenzurze ówczesnych 
władz polskich, dla któ-
rych przeszkodą w pozna-
niu prawdy były ofi ary 
zbrodni – dodaje Elżbieta 
Grot z Muzeum Stutthof. 
- Inteligencji pomorskiej, 
która z zaangażowaniem i 

odpowiedzialnością praco-
wała dla dobra odrodzonej 
Polski.
Prelegenci byli zgodni co 
do błędu statystycznego, 
odnośnie ilości ludności, 
która faktycznie zginęła w 
Lasach Piaśnickich. Bada-
cze zbrodni hitlerowskiej 
podają różną liczbę ofi ar 
(ok. 12 tys.). W toku żmud-
nych badań nie ustalono też 
do tej pory nazwisk więk-
szości zgładzonych osób. 
Miejmy nadzieję, że uczest-
nicy konferencji wynieśli 
jak najwięcej wiedzy, która 
będzie istotnym wkładem 
do obchodów Roku Pia-
śnickiego 2009.

(DD)
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Przypomnijmy, że powyż-
sze nagrody i wyróżnienia 
„Zasłużony dla Kościoła i 
Narodu” przyznawane przez 
Radę Koordynacyjną Gdań-
skich Stowarzyszeń Katolic-
kich, otrzymują osoby, które 
w sposób wyrazisty przez 
dłuższy czas w społeczno-
ści lokalnej dają czytelne 
świadectwo swojej wiary, 
angażują się bezinteresow-
nie w działania społeczne 
i ewangelizacyjne na rzecz 
społeczeństwa i Kościoła.
- Przed wręczeniem 
odznaczenia przez Me-
tropolitę Gdańskiego 
w uzasadniającej lau-
dacji przewodniczący 
Rady Koordynacyjnej 
Gdańskich Stowarzy-
szeń Katolickich Anto-
ni Szymański wymienił 
Pani wieloletnią ak-
tywność w Akcji Kato-
lickiej działającej przy 
parafi i pw. św. Anny 
w Wejherowie. Która 
z wielu wymienionych 
wspólnotowych aktyw-
ności przynosi Pani 
szczególną radość?
- Połączenie  działalności 
z aktywnością społeczną 
w Kościele, w mojej para-
fi i daje szczególną radość 
spełniania się i świadomość 
bycia na swoim miejscu. 
Polacy, chrześcijanie mają 

Oby chciało się nam chcieć
Z tegoroczną laureatką Jolantą Noske, wyróżnioną prestiżowym odznaczeniem „Pro Ecclesia et Po-
pulo” rozmawia Franciszek Sychowski.

wielką wrażliwość na dru-
giego człowieka i przy 
odrobinie dobrej woli chęt-
nie podejmują się zadań 
które wykraczają ponad 
podstawowe, codzienne 
obowiązki. Zauważmy, że 
to, co udaję się nam ofi aro-
wać naszym najbliższym, 
np. swoim dzieciom – mo-
żemy przetransportować 
na Ferie z Jezusem dla 
około 200 dzieci. To się 
udaje, trzeba tylko chcieć.
- Pani szczególna ak-
tywność w Akcji Ka-
tolickiej połączona z 
umiejętnością pracy ze-
społowej coraz bardziej 
się rozszerza i „wcią-
ga” coraz liczniejsze 
kręgi. Jakie grupy spo-
łeczne włączyła Pani 
do ewangelizacyjnych 
działań podejmowa-
nych przez Akcje Kato-
licką i inne wspólnoty?
- Jestem wzruszona i za-

kłopotana moim wyróż-
nieniem, skoro wszystkie 
te wymienione w laudacji 
dzieła podejmowaliśmy ra-
zem, w ramach wspólnoty 
naszego parafi alnego Od-
działu Akcji Katolickiej, we 
współpracy ze wszystkimi 
pozostałymi wspólnota-
mi parafi alnymi, naszymi 
duszpasterzami, a także 
przy życzliwości pracow-
ników i włodarzy Urzędów 
Miasta, Gminy i Starostwa. 
I to nie wszyscy! Bo z jakim 
sercem wspiera nas WCK, 
Straż Pożarna, Straż Miej-
ska, MZK, ZUK i ZHR! Nie 
godzi się pominąć Dyrek-
cji i pracowników Szkoły 
nr 6, wejherowskiego me-
dyka (WZSP), Wyższej 
Szkoły Kaszubsko – Po-
morskiej i fi rmy Transbus. 
Wiele fi rm różnych branży, 
które od wielu lat wspoma-
gają nas rzeczowo i gro-
szem, tańszą usługą, kiedy 
potrzeba dla dzieci na Ferie 
z Jezusem, lub na Katolic-
ki Festyn Rodzinny, gdzie 
przecież nie ma sprzedaży 
alkoholu i nie ma reklam 
używek. A jakże nieoce-
niona jest pomoc wspólnot 
zakonnych Sióstr Alberty-
nek, Zmartwychwstanek, 
Szarytek i Ojców Francisz-
kanów. W organizację Kon-
kursu Biblijnego angażują 

się wszystkie wejherowskie 
odziały Akcji Katolickiej, 
katecheci ze szkół Wejhero-
wa i niemal z całego powiatu.
- Przed nami Świato-
wy Dzień Chorego. Jak 
praktycznie świeccy 
mogą pomóc chorym w 
archidiecezjalnych litur-
gicznych obchodach, 
które odbędą się w na-
szym wejherowskim 
Maryjno - Pasyjnym 
Sanktuarium uzdrowie-
nia na ciele i duszy? 
- Trudno tu nie wspomnieć 
naszych taksówkarzy co 
roku przywożących do 
klasztoru i odwożących do 
domów ciężko chorych, 
którzy zapragną osobiście 
uczestniczyć w uroczysto-
ściach z okazji Dnia Cho-
rego. Oni wszyscy mają 
udział w moim wyróżnie-
niu! Jakże wiele anonimo-
wych osób... Im wszystkim 
z całego serca dziękuje i 
gorąco zapraszam do dal-
szej współpracy, podejmo-
wania wypracowanych już 
i zupełnie nowych zadań. 
Oby chciało się nam chcieć.
Pozdrawiam z całego 
serca wszystkich czy-
telników Ekspresu Po-
wiatu Wejherowskiego!
W imieniu czytelników gra-
tuluję i dziękuję za rozmo-
wę.

Nowy „plac zabaw” 
nie tylko dla dzieci 
rusza w Redzie – w 
niedzielę otwiera się 
lodowisko. 
 Nie będzie to zwykłe lo-
dowisko pokryte wodą, 

ale ze specjalną wykładzi-
ną, która bedzie imitacją 
lodu.
Lodowisko będzie otwarte 
od 8. lutego do 22.  - Pod-
pisaliśmy umowę z pry-
watną fi rmą na dzierżawę 

terenu, ale  mieszkancy 
będą mieli godziny za dar-
mo - mówi Konrad War-
gin, kierownik redzkiego 
MOSiR-u. Wcześniej ta 
sama fi rma wynajęła teren 
przy rumskich kortach te-

nisowych. To lodowisko 
będzie działać do najbliż-
szej soboty. W niektórych 
dniach uczniowie – po 
okazaniu legitymacji – 
mogli korzystać z niego za 
darmo. Podobnie będzie w 

Redzie. Od 9. od 15.lute-
go od godziny dziewiątej 
do 12., a od 16. lutego od 
godziny dziesiątej.
 - W tym czasie będzie 
też odbywać się dla dzieci 
nauka jazdy na łyżwach, 

a animatorka zapewni im 
zabawę. Te zajęcia będą 
darmowe – dodaje Konrad 
Wargin. - Po tym czasie 
lodowisko będzie normal-
nie odpłatne. 

(TM) 

Czas na świetną zabawę na lodowisku w Redzie

Najpierw radni uchwalili 
budżet na rok 2009; do-
chody oraz wydatki - co i 
za ile oraz jak duży kredyt 
miasto musi na to wziąć. 
Z kolei na styczniowej se-
sji radni upoważnili bur-
mistrza do zaciągnięcia 
kredytu już na konkretne 
zadanie. Na termomo-
dernizację szkół zostało 
„przeznaczone” prawie 3 
miliony złotych. Remon-
towana będzie Szkoła 
Podstawowa nr 2 oraz Ze-
spół Szkół nr 1. 
- Teraz czekamy na po-
zwolenie na budowę - 
mówi Janusz Molak, za-
stępca burmistrza miasta. 
- Dokumenty są opracowa-
ne - dodaje Danuta Basen-
dowska, dyrektor redzkiej 
podstawówki. - To będzie 
„załatwione” komplek-
sowo. Budynek zostanie 
docieplony, część okien 
- które wcześniej nie zo-
stały wymienione - będzie 
wymieniona teraz, a do 
tego szkoła będzie mieć 
nowe drzwi zewnętrzne. 

Podobny remont czeka Ze-
spół Szkół nr 1. Wszystko 
będzie robione wczesną 
wiosną, gdy uczniowie 
będą mieli zajęcia. - Nie 
robi się termomoderniza-
cji, jak są upały - zwra-
ca uwagę Janusz Molak. 
- Szkoły nabiorą innego 
blasku. Chcemy to zakoń-
czyć w tym roku i nie zo-
stawiać tego na przyszły 
rok, bo bieżące remonty 
są robione co roku. 
Remont ominie - sąsiadu-
jący z Zespołem Szkół nr 
1 - Zespół Szkół Ponad-
gimnazjalnych, która jest 
już odnowiona. - Na prze-
strzeni ostatnich 5 lat w tę 
szkołę włożono olbrzymie 
pieniądze - mówi „Expres-
sowi” Rafał Maliszewski, 
dyrektor placówki. 
W najbliższym czasie 
Reda wybierze fi rmę, 
która zrealizuje projekt, 
a zaraz potem zaciągnie 
kredyt. Wtedy rozpoczną 
się wszystkie prace. 

(TM) 

Szkoły będą 
cieplejsze 
Poważne remonty czekają dwie szkoły w Redzie. 
Miasto zaplanowało ich termomodernizację. 
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Aktorka zaprezentowała 
autorską książkę w formie 
poradnika, z elementami 
biografi cznymi „Jak być 
zawsze młodą, piękną i bo-
gatą”. Nietypowy poradnik 
opublikowało Wydawnic-
two Bliskie, trafi ł już do 
księgarń i jest dostępny w 
sprzedaży.
- Trochę jest to poradnik, 
gdyż znajdziemy tu garść 
niebanalnych podpowiedzi, 
jak sobie radzić w trudnych 

sytuacjach życiowych, 
rady dotyczące pielęgnacji 
zdrowia i urody oraz orygi-
nalne przepisy kulinarne – 
mówi Grażyna Wolszczak.
Jak oceniają recenzenci, 
jednak przede wszystkim 
jest to książka o kobiecie 
w ogóle, zawierająca cie-
kawe wątki autobiografi cz-
ne, anegdotki, opisująca 
zabawne i smutne epizody 
z życia aktorki Grażyny 
Wolszczak-Sikory. Całość 

napisana jest z wielkim 
temperamentem i bezpre-
tensjonalnie. 
- Nie jestem nikim nadzwy-
czajnym, jestem po prostu 
kobietą, dobrym, pogod-
nym człowiekiem – dodaje 
artystka. - Czytając książkę 
ma się wrażenie uczestni-
czenia w sympatycznych 
babskich pogaduszkach, jest 
trochę zwierzeń, parę łez i 
mnóstwo radości z życia.
I choć biesiada literacka 

nie spotkała się z dużym 
zainteresowaniem wej-
herowian to ci, którzy w 
niej uczestniczyli nie mają 
czego żałować, gdyż nie 
często można osobiście 
porozmawiać z znaną ak-
torką m.in. z seriali tele-
wizyjnych „Matki, żony i 
kochanki” i „Na Wspólnej” 
oraz z fi lmów „Wiedźmin” 
i „Ja wam pokażę”. 

(DD. BM)

Tematem jest klęska, 
a udział w konkursie 
mogą brać dzieci od 6 
do do 16 lat.  
Ogólnopolski Konkurs Pla-
styczny pod hasłem „Klę-
ska – powódź czy huragan 
– straż pożarna ci pomaga 
h odbywa się w tym roku 
po razy dziewiąty. Organi-
zuje go Komenda Główna 
Państwowej Straży Pożar-
nej, a pomagają urzędy 
miast. 

- Gdy „zejdą’” już do nas 
wszystkie prace powołamy 
komisję i po 5 najlepszych 
prac z każdej grupy wie-
kowej wyślemy do uczest-
nictwa w następnym etapie 
- mówi Adam Pacek, szef 
referatu obrony cywilnej i 
zarządzania kryzysowego 
w rumskim magistracie. 
Z kolei w Redzie czas do-
piero pokaże, czy dzieci 
wezmą udział w konkur-
sie. Informacje z propozy-

cjami zostały rozesłane do 
szkół. 
W całym konkursie chodzi 
o naukę przez zabawę i to, 
żeny dzieci nauczyć bez-
piecznych zachowań, gdy 
powstanie zagrożenie i 
zainteresować je służbami 
ratowniczymi. 
Dzieci, które przejdą przez 
etap gminny, wezmą udział 
w zawodach powiatowych. 
Z kolei w kwietniu odbędą 
się eliminacje wojewódz-

kie, a później wielki fi nał 
w Komendzie Głównej 
Państwowej Straży Pożar-
nej Warszawie. Grupy wie-
kowe zostały podzielone 
na pierwsza młodszą (dla 
dzieci od 6 do 8 lat), druga 
średnią (w wieku od 9 do 
12 lat) oraz trzecią starszą 
(w wieku od 13 do 16 lat). 
Czwarta grupa to ucznio-
wie niepełnosprawni (bez 
żadnych ograniczeń wie-
kowych).                  (TM) 

Katarzyna Piasecka znana 
jest z zajęć konferansjer-
skich i współtworzenia 
scenariuszy rozrywkowych 
programów telewizyjnych, 
Jarosław Sobański jest kon-
feransjerem i prowadzi cy-
kliczny program kulturalny, 
emitowanego przez TVP3 
Wrocław, a Tomasz Łupak 
to wokalista, znajdujący się 
na podium niemalże każ-
dego konkursu, w którym 
bierze udział. 
Kabaret z powodzeniem 
koncertował w Wejhero-
wie, gdyż dopisała pu-
bliczność nie tylko pod 
względem wieku ale i miej-
scowości. Ponad godzinny 
zbiór skeczy i piosenek, 
wśród których znajdowały 
się również te, które stały 
się wizytówką kabaretu, 
rozbawił widownię do łez. 
Oklaskom nie było końca, 
a i zadowolenie z mile spę-
dzonego wieczoru było wi-
doczne na wielu twarzach. 

- Skecze wielokrotnie pre-
zentowano w telewizji pod-
czas Kabaretonu w Opolu 
i Koszalinie – mówi ka-
bareciarz Jarosław Sobań-
ski. - Niektóre ze skeczy, 
zagościły na antenie TVP2 
w ostatnim czasie i można 
zobaczyć je na koncertach. 
Nasze piosenki, w krótkim 
czasie stały się przebojem 
za sprawą telewizji i kilku 
powtórkom programu Pa-
rodia jest dobra na wszyst-
ko.
W ciągu swojej działalno-
ści kabaret zdobył wiele 
nagród podczas ogólnopol-
skich festiwali kabareto-
wych, m.in. pierwsze miej-
sca w Dąbrowskiej Ściemie 
Kabaretowej, II Ogólno-
polskim Festiwalu Piosenki 
Kabaretowej w Poznaniu, 
Mazurskim Lecie Kabare-
towym w Ełku, Trybunale 
Kabaretowym i KOKS w 
Kielcach.

(DD)

Biesiada z aktorką

Popularna aktorka teatralna, fi lmowa i telewizyjna odwiedziła w miniony weekend 
Wybrzeże i spotkała się z mieszkańcami w kilku miastach w ramach Biesiady Li-
terackiej. Gościło ją m.in. Wejherowskie Centrum Kultury oraz  Dom Kultury Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Janowo” w Rumi. Miało to szczególny wymiar ponieważ 
pomimo tego, że Grażyna Wolszczak jest gdańszczanką, jej ojciec, Henryk Wolsz-
czak był założycielem i pierwszym prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo.

Komiczne 
sceny kabaretu
W Wejherowskim Centrum Kultury wystąpił zna-
ny i lubiany Kabaret „Słuchajcie”. W spektaklu 
satyryczno-rozrywkowym swoje umiejętności za-
prezentowali trzej kabareciarze. 

Konkurs plastyczny dla dzieci 
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Zespoły uczestniczyły 
w pięciu konkurencjach. 
Prezentowały produkt 
tradycyjny pochodzenia 
zwierzęcego, baśń lub le-
gendę o swojej wsi, swoją 
miejscowość w starej foto-
grafi i, scenkę kabaretową 
pt. Wakacje u mojej bab-
ci i bezpieczny roboczy 
strój w rolnictwie. - mówi 

Tomasz Fopke, naczelnik 
Wydziału Kultury i Spraw 
Społecznych Starostwa 
Powiatowego.Przy pre-
zentacji kuchni regional-
nej podziwiano dekoracje 
stołów, degustowano po-
trawy kuchni 
kaszubskiej, przygotowa-
ne w podobny sposób od 
pokoleń do chwili obecnej. 

Jury zachwyciła różnorod-
ność potraw, dania staro-
dawne i współczesne m.in. 
zupy, dania mięsne, ciasta, 
wina, ryby, śledzie, okrasa, 
chleb, smalec ze skwarka-
mi, ogórki i ziemniaki. Po-
dziw wzbudziły też stroje 
a także treści przekazanej 
baśni i legendy. Scenki 
bardzo wymowne, przygo-

towane na wysokim aktor-
skim i bogate w stroje. 
- dodaje Andrzej Koss z 
Pomorskiej IzbyRolniczej
Jury w składzie Michał 
Machnikowski z Wydzia-
łu Ochrony środowiska 
Starostwa, Barbara Ditrich 
z Pomorskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w 
Gdańsku, Andrzej Koss z 

Wśród nich znaleźli się lu-
dzie biznesu i przedsiębior-
czości, oświaty i kultury, 
działacze samorządowi i 
społeczni. Stałym elemen-
tem zabawy jest licytacja 
dzieł sztuki i przedmio-
tów użytkowych, taniec z 
różami, loteria fantowa i 
koncert życzeń. Pozyskane 
z tej formy środki fi nan-
sowe pomogą w zakupie 
specjalistycznego sprzętu 
rehabilitacyjnego dla bar-
dzo chorych dzieci - czte-
roletniej Weroniki z Gości-
cina, sześcioletniego Igora 
z Bolszewa i pięcioletniej 

Pomorskiej Izby Rolniczej 
i Hanna Janiak z Wydziału 
Kultury i Spraw Społecz-
nych Starostwa, przyznała 
zaszczytne Grand Prix go-
spodyniom z Leśna. Pozo-
stałe koła gospodyń wiej-
skich otrzymały pierwsze 

miejsca oraz zostały wy-
różnione za prezentacje 
poszczególnych konkuren-
cji. Organizatorami turnie-
ju było Starostwo Powia-
towe i Powiatowy Zespół 
Doradztwa Rolniczego w 
Wejherowie.              (DD)

Grand Prix dla Koła Gospodyń Wiejskich w Leśnie.Jury przy degustacyjnej ocenie potraw mięsnych.
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Charytatywny bal Wójta Gminy Wejherowo
Ponad 45 tysięcy złotych zebrano podczas VI Balu Charytatywnego Wójta Gminy Wejherowo, który odbył się w sali balowej hotelu Victoria 
w Bolszewie.Dobroczynny charakter balu sprawia, że za każdym razem pojawia się coraz więcej gości. 

Wiktorii z Gowina. Ze-
brano także fundusze na 
letni wypoczynek dzieci 
z rodzin potrzebujących 
wsparcia, z terenu gminy 
Wejherowo. 
- Tak jak w latach poprzed-
nich zaprosiłem przyjaciół 
i miłośników gminy Wej-
herowo, aby łącząc dobrą 

zabawę i miłe spotkanie 
towarzyskie, osiągnąć 
szczytny cel charytatywny 
– mówi wójt Jerzy Kepka. 
– Dziękuję za szczodrość 
i hojne wsparcie nasze-
go dzieła, za podarowany 
dzieciom uśmiech, gdyż z 
pieniędzy pozyskanych z 
balów zrodziło się już wie-

le owocnych dzieł.  
Większość z licytowanych 
przedmiotów osiągnęła 
zawrotne kwoty i to nie 
ze względu na ich wartość 
lecz cel, któremu ta aukcja 
przyświecała. W sumie ze-
brano 38.600 zł z czego za 
poszczególne obrazy olej-
ne 1500zł, 4000zł, 1300zł, 

„Fundusze 
pozyska-

no nie tylko 
z aukcji, lecz 
także z biletów 
wstępu,  tańca 
z różami, loterii 
fantowej i kon-
certu życzeń.”

Podczas balu zebrano ponad 45 tysięcy złotych.
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4500zł, 2500zł i 6000zł, 
za książki z autografami 
Ireny Jarockiej 1000zł, 
ks. Stanisława Dziwisza 
4000zł i Danuty Stenki 
500zł, kufer 1500zł i tar-
czę Bractwa Kurkowego 
1500zł, za piłkę koszyko-
wą Prokomu z podpisami 
zawodników wraz z ga-
dżetami 1200zł, świecznik 

metalowy 2200zł, szopkę 
kolędniczą 600zł, rzeźbę 
1000zł, za sześć krzeseł 
stołowych 2500zł, kosz 
wędlin 1800zł i za ser-
wetę szydełkową 1000zł. 
Fundusze pozyskano nie 
tylko z aukcji, lecz także 
z biletów wstępu,  tańca z 
różami, loterii fantowej i 
koncertu życzeń.       (DD)

Gospodynie wiejskie na zawodach
Już po raz dziesiąty w Wejherowie odbył się Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich. Po raz kolejny nagrodę Grand Prix otrzymały panie z Leśna. W 
turnieju wzięło udział sześć kół, reprezentujących powiat wejherowski - KGW Strzepcz, Brzeźno Lęborskie, Leśno, Luzino, Sasino i Perlino. 
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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 
Wejherowie 42m, cena 182 tys. zł, tel. 888 
797 223, ul. 1000 lecia, po generalnym 
remoncie
- SZUKAM mieszkania lub pokoju 
do wynajęcia tylko w Rumi od zaraz 
tel.668-566-467
- SOPOT-Kamienny Potok, mieszkanie 
49,5 m2 - p.3/10, nowe okna plastikowe, 
podłogi 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
- 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 przy-
rodę, 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
- KAWALER 33 lata pozna ciepłą i 
tolerancyjną, sympatyczną, miłą, szczerą 
Panią ceniącą uczciwość, z poczuciem 
humoru. Tel. 791-329-465

- 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, lubwsm8, 
w dobrym stanie, tel. 058 689 90 10
- 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, naj-
chętniej 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 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-space-
rowy Chicco Enjoy z fotelikiem samocho-
dowym,mało używany,kolor pomarańczo-
wo-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. 
kloszami - 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 kom SE k530i bez 
simloka gwaracja do lutego 2010 stan b. 
dobry, pudelko cena 280 zl 889284052 
Wejherowo 
- 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
- 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, oryginalnie 
zapakowana, instrukcja, w kolorze melanż 
z różowymi dodatkami, cena do uzgod-
nienia, 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
- DWA ŁÓŻKA z Ikei z materacami, 
cena 200 zł, tel. 058 677 13 11 (od godz. 
18.00 dzwonić)
- DAM REKLAMĘ na auto tel 
889284052

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, płatki, kolorowe 
chipsy, 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

MULTIMEDIA POLSKA
NOWE OFERTY, ATRAKCYJNE CENY   

* Telewizja Kablowa
* Internet
* Telefon
* Telewizja cyfrowa HDTV
Informacje i zamówienia:

tel. 0 500 759 989

Sprzedam 
opla astrę, 

1992 r. - rozbity przód, 1,8 
+gaz, tel. 601 300 143
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Kolejny dobry występ za-
notowali najmłodsi piłka-
rze Gryfa Wejherowo rocz-
nik 2000 i młodsi zajmując 
IV miejsce.

Wyniki Gryfa
eliminacje:

Gryf – Rozjazdy 2:0
Gryf – Arka II 0:1
Gryf – Bałtyk 1:0
półfi nał:
Gryf – Arka I 1:6
mecz o III miejsce:
Gryf – Lechia 0:2
Turniej wygrała Arka I 

pokonując w fi nale Arkę 
II 3:1.
Skład Gryfa:
Jakubowski Mikołaj, Lu-
biewski Krzysztof (kapitan 
drużyny) – 1 bramka, 
Petk Adrian, Czeszewski 
Maciej – rocznik 2002 

(najmłodszy zawodnik tur-
nieju), Krauza Patryk – 1 
bramka, Koszałka Maciej, 
Bystrzanowski Konrad, 
Gniech Dawid – 1 bramka, 
Kątny Fabian, Dorsz Alek-
sander, Wenta Paweł – 1 
bramka.                    (SM)

GDYNIA CUP 2009

W Gdyni odbył się Halowy Turniej Piłki Nożnej Gdynia CUP dla rocznika 2000 i młodsi. Organizato-
rem turnieju była Arka Gdynia, wzięło w nim udział 9 zespołów: Zawisza Bydgoszcz, Lechia Gdańsk, 
Jedynka Reda, Bałtyk Gdynia, Rozstaje Gdańsk, Arka Gdynia oraz Gryf Wejherowo.

To był mecz godny fi na-
łu. Gorzowianki, wicemi-
strzynie Polski z ubiegłego 
roku, długo dotrzymywały 
kroku gdyniankom. Do 25 
minuty mecz był „na styku” 
a koszykarki VBW GTK 
prowadziły różnicą zaled-
wie kilku punktów. Wtedy 
jednak nastąpiła wspaniała 
seria Oliwii Tomiałowicz, 
która cztery razy z rzędu 
trafi ła za 3 punkty i odebrała 
rywalkom nadzieje na złoto. 
Gdynianki odskoczyły ry-
walkom na prawie 20 punk-
tów i spokojnie, do końca 
kontrolowały przebieg wy-
darzeń na boisku. Najwię-
cej punktów w tym meczu 

Mistrzowskie juniorki
Koszykarki VBW GTK Gdynia mistrzyniami Polski juniorek starszych. Gdynianki w fi nale pokonały 
AZS Gorzów Wielkopolski 90:75. Tytuł MVP fi nałów dla Oliwii Tomiałowicz. „Oliwka” została też 
najskuteczniejszą zawodniczką turnieju, trafi ła też do najlepszej piątki. 

- 27 - zdobyła Tomiałowicz 
(7 razy za 3 punkty). Mło-
de koszykarki VBW GTK 
Gdyni wygrywając w fi -
nale zrewanżowały się go-
rzowiankom za porażkę w 

meczu grupowym. Wtedy 
to podopieczne Andrzeja 
Curyla i Macieja Schwarza 
przegrały 58:65. W fi nale 
nie było jednak już watpli-
wości, kto jest lepszy. Do fi -

nału gdynianki awansowały 
po wygranym meczu z Or-
łem Polkowice (71:50). W 
całym turnieju zespół VBW 
GTK rozegrał 5 meczów, z 
których wygrał 4. W meczu 
o brązowy medal Chrobry 
Basket Głuchołazy zwycię-
żył Orła Polkowice 90:76. 
Klasyfi kacja końcowa
1. VBW GTK Gdynia - 
Mistrz Polski 2009
2. AZS PWSZ Gorzów 
Wlkp.
3. Chrobry Basket Głucho-
łazy
4. Orzeł Polkowice
5. Korona Kraków
6. Lider Pruszków     

 (JK)

Tradycyjnie siedem zespo-
łów w drodze losowania po-
dzielono na dwie grupy. W 
grupie A zagrali Jokery, Ma-
ster Team i Paczkery. Nato-
miast w grupie B - Astra, 
Mega Grześki, Squadra So-
dro i Gimnazjum 1. Co każ-
dą rundę dwa najsłabsze ze-
społy z I ligi będą spadać do 
II ligi i analogicznie dwie 
najlepsze z II ligi będą uzy-
skiwać awans do I ligi. Tym 
samym w rozgrywkach I ligi 
w następnej rundzie wystą-
pią zespoły Astry oraz Joke-
rów. Trzecie miejsce przy-
padło w udziale zawodni-
kom Squadry Sodro, którzy 
mogą doliczyć sobie 8 punk-
tów do klasyfi kacji general-
nej zawodów. Wygrali oni z 
Paczkerami 2:0. Natomiast 

w walce o pierwsze miejsce 
spotkały się drużyny Astry 
oraz Jokerów. Młodzi siat-
karze z Ciechocina pokona-
li bardziej doświadczonych 
kolegów z Astry wynikiem 
2:0. Asem w rękawie Joke-
rów okazał się Piotr Kisie-
lewski, który z powodze-
niem ustanowił taki wynik 
dla zespołu. W zwycięskiej 
drużynie liderów zagrali 
Mateusz Zieliński, Marek 
Kilan, Ryszard Szweming, 
Mateusz Abraham, Adam 
Walter, Mateusz Filip. Po-
konana Astra walczyła w 
składzie - Janusz Maciejew-
ski, Piotr Stypk, Grzegorz 
Dettlaff, Janusz Pawłowski, 
Grzegorz Lewandowski, 
Krzysztof Walter.

(DD)

Siatkarska liga
W Redzie odbyły się pierwsze mecze trzeciej 
rundy II ligi siatkówki, której organizatorem był 
Miejski Ośrodek, Kultury, Sportu i Rekreacji. 

W Redzie odbyły się 
miejskie mistrzostwa 
w mini piłce ręcznej 
dziewcząt i chłop-
ców ze szkół podsta-
wowych. W kategorii 
dziewcząt w wielkim 
fi nale zagrały zawod-
niczki z SP nr 2 i SP nr 
4. Na parkiecie widać było 
ogromne zaangażowanie 
oraz wolę walki u wszyst-
kich graczy. Pierwsze 
skrzypce w drużynie SP 2 
grała Martyna Wróbel, któ-
ra rzuciła 10 z 15 bramek, 
jakie zdobyła w tym meczu 
szkoła. Dlatego też dziew-
częta z „dwójki” pokona-
ły swoje przeciwniczki z 
„czwórki” wynikiem 15:2. 
W składzie zwycięskiej 
drużyny zagrały Katarzy-
na Jasiak, Paulina Chyła, 
Martyna Wróbel, Michali-
na Stolińska, Julianna Flo-
rek, Julia Stec, Dominika 
Grzyb, Klaudia Lessnau, 
Martyna Niećko, Kornelia 
Labudda, Alicja Grudnow-

ska, Agnieszka Mostow-
ska, Patrycja Peplińska. W 
kategorii chłopców wiele 
emocji dostarczył mecz 
fi nałowy pomiędzy SP nr 
2 i SP nr 4.Niecodzien-
ny wynik jaki padł w tym 
spotkaniu 2:1, był zasługą 
świetnie dysponowanych 
tego dnia bramkarzy obu 
szkół. Szybkie tempo spo-
tkania, twarda walka, akcja 
za akcję i zaangażowanie 
do ostatnich sekund me-
czu. W efekcie chłopcy z 
SP 4 pokonali rywali z SP 
2 wynikiem 2:1. Natomiast 
w kolejnych meczach SP 4 
pokonała SP 3 10:1 a SP 2 
rozgromiła SP 3 wynikiem 
5:2. Liderzy z SP 4 zagrali 
w składzie Nicol de Nito, 
Sebastian Świst, Krzysztof 
Żuchowski, Damian Janu-
szewski, Przemysław Kru-
szyński, Michał Rutyna, 
Kamil Gaczowski, Oskar 
Rojek, Mateusz Elwart, 
Oskar Staniszewski, Seba-
stian Gąmbrowicz.     (DD)

Mistrzostwa szczypiornistów 

Za nami już 3 kolejka Ligi 
Sołeckiej. Na jej czele 
nadal drużyna Luzino, 
która nie zwalnia tempa 
i dosłownie zmiata par-
kietu kolejne zespoły. 
Tym razem wygrała ona z 
Milwinem  aż 14:1. Na dru-
gie miejsce spadł zwycięzca 
poprzedniej edycji Tępcz, 
który podzielił się punktami 
z  zawsze groźnym Zelewem 
remisując 4:4. W meczu 
Kochanowo z Barłominem 
lepsi okazali się ci pierwsi i 
mimo bardzo walecznej po-
stawy debiutantów z Barło-
mina wygrali z nimi pewnie 
5:2. Swoje pierwsze zwy-

cięstwo w tych rozgryw-
kach zanotowali zawodnicy 
Robakowa, którzy wygrali 
z Kębłowem 7:1. Niestety 
nie doszedł do skutku mecz 
Sychowo z Wyszecinem, ci 
drudzy nie dojechali na swój 
mecz , tak więc Sychowo 
wygrało ten mecz walkowe-
rem 3:0. Warto dodać , że te 
rozgrywki toczą się w bar-
dzo sportowej atmosferze , 
co jest zasługą wszystkich 
uczestników oraz sędziów i 
organizatorów i mamy na-
dzieję , że ta atmosfera spor-
towej integracji utrzyma się 
do końca rozgrywek.

(PK)

Na czele Luzińskiej Ligi Sołeckiej

W Turnieju uczestniczyło 
12 drużyn zaproszonych 
przez organizatorów, ze-
społów, które były najbar-
dziej aktywne w organi-
zowanych w poprzednim 
roku w Hali Widowisko-
wo-Sportowej w Luzinie 
turniejów dla nieformal-
nych drużyn piłkarskich( 
warto dodać, że podobnych 
imprez było w 2008 roku 

ponad 20). Rozgrywki 
grupowe nie przyniosły 
większych niespodzianek i 
prawdziwe emocje zaczęły 
się w ćwierćfi nałach. W tej 
fazie rozgrywek pożegnały 
się z turniejem wielokrotni 
zwycięscy wcześniejszych 
imprez m in. Giganci Ro-
bakowo, FC Sprite, Nowy 
Sącz oraz Ketchup. W 
pierwszym półfi nale spo-

tkały się drużyny GKS Lu-
zino i Bez Nazwy z Nazwą 
Luzino, lepsi minimalnie, 
wygrywając 1:0 okazali 
się zawodnicy GKS, drugi 
półfi nał to pojedynek Włat-
cy Móch Kębłowo  z Zim-
nymi Frytkami Zelewo, tu 
lepsi okazali się faworyci z 
Kębłowa wygrywając 3:1. 
W fi nale spotkały się dwa 
najlepsze zespoły turnieju 

Włatcy Móch oraz GKS 
Luzino, po bardzo dobrym 
meczu lepsi okazali się za-
wodnicy GKS, którzy za-
wdzięczają zwycięstwo w 
turnieju bardzo dobrej po-
stawie swojego bramkarza 
Patryka Kotłowskiego. 
Pierwsza trójka turnieju
GKS Luzino
Włatcy Móch Kębłowo
Zimne Frytki Zelewo (PK)

GKS Luzino zwycięzcą GIEWAŁD CUP
Bardzo wyrównany przebieg miał organizowany przez Piotra Klecha i Tomasza Joryna z GOSRIT Luzino 
Zimowy Halowy Turniej Piłki Nożnej dla młodzieży urodzonej w 1990 roku i młodszej GIEWAŁD CUP.
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05:45 Notacje 06:00 Kawa czy 
herbata? 07:50 Leksykon PRL 
08:00 Wiadomości 08:15 Kwadrans 
po ósmej 08:30 Buli 08:40 Moliki 
książkowe - magazyn 08:50 Świat 
małej księżniczki 09:05 Mały rycerz 
El Cid 09:40 Łowcy smoków 10:05 
Weterynarz 11:40 Telezakupy
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes 
12:20     Kurs na zysk 
 - mag. ekonomiczny 
12:45     Plebania - telenowela 
13:10     Klan - telenowela 
13:40     Jaka to melodia? 
14:05     Roztoczański Park  
 Narodowy 
15:00     Wiadomości, Pogoda
15:15     Hannah Montana - serial
15:40     Śmiechu warte 
 - pr. rozrywkowy 
16:05     Moda na sukces - serial 
16:50     Przed meczem Litwa
  - Polska - reportaż
17:00     Teleexpress 
17:20     Celownik - magazyn 
17:35     Klan - telenowela
18:00     Jaka to melodia? 
 - teleturniej
18:30     Plebania - telenowela 
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości 
20:20     Crusoe - serial przygodowy 
21:05     Wyścig o kasę - komedia,  
 Niemcy `03 
22:50     Pod osłoną nocy - serial,  
 USA `07 
23:40     Kukułka - dramat, Rosja
01:25     Bez pardonu IV - serial, 

 
 
 06:20 Złotopolscy 06:45 Pomocnik św. 
Mikołaja 07:10 Telezakupy 07:25 Niezłomni 
07:35 M jak miłość 08:30 Pytanie na 
śniadanie 09:30 Panorama 
10:45     Sam w lesie
  - fi lm przygodowy, `95
12:15     Dolina Kreatywna - co słychać
12:25     Koło fortuny 
 - teleturniej 
13:30     Orzeł czy reszta
  - talk show 
14:25     Dla niesłyszących
  - Daleko od szosy
15:55     Niewiarygodne przygody Marka  
 Piegusa - serial przygodowy
16:30     Przygody pana Michała - serial 
 historyczno-przygodowy
17:00     Pucuł i Grzechu 
 - serial animowany 
17:05     Na wariackich papierach 
 - serial, USA
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:05     Fort Boyard
  - reality show
20:05     Na dobre i na złe 
 - serial 
21:05     Powrót do życia 
 - serial, USA `07
22:00     Niezwykła podróż Mary Bryant
  - fi lm, Wielka Brytania `05
23:40     Brzydula Betty 
 - serial komediowy, USA 
00:30     Panorama 
00:50     Druga noc poślubna 
 - dramat, Włochy `05
02:30     Noc Zagadek 
 - teleturniej
03:30     Zakończenie dnia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04.20 Saint Tropez  (odc.45) 05.10 Gram.TV 
05.30 Muzyczne listy 06.40 TV Market 07.15 
Saint Tropez  (odc.46) 08.25 Kasa Na Bank  
– program interaktywny 09.25 Beverly Hills 
90210  (odc.13) – serial USA 1994-1995; reż. 
Michael Lange; wyst.: Jason Priestley 
10.25     Zbuntowani 
11.25     mała Czarna  
12.25     Lalola   (odc. 61) 
13.25     Gram.Tv 
13.55     Dziewczyny fortuny  
14.55     Lalola   (odc. 62) 
16.00     Beverly Hills 90210  (odc.14) – serial 
17.00     J & J – czyli Jola i Jarek, 
 reality comedy
18.00     Exposed: Life through a lens, (odc.2) 
19.00     Zbuntowani (odc.28) serial
20.00     Włatcy Móch  serial animowany 
 – odc.52
20.30     Sex FM   serial komediowy (odc.14)
21.05     Geneza  (odc. 22), serial sensacyjny,  
 Hiszpania 2006, reż.: Ignacio  
 Mercero
22.15      Jazda Figurowa  
 – program Michała Figurskiego. 
23.15     Namiętność zbrodniarza,
  fi lm USA, 2000
01.15     Żołnierz najemny, Francja, Hiszpania,  
 Włochy, 1976; reż.: Pasquale  
 Festa Campanile; wyst.: Bud  
 Spencer, Andréa Ferréol, Enzo  
 Cannavale, Franco Agostini,  
 Jacques Dufi lho, Philippe Leroy;  
 Komedia przygodowa  
 rozgrywająca się w   
 średniowiecznej Europie. 
03.25     Muzyczne listy
04.15     Drogówka
04.30     Komenda

05:40 Uwaga! 06:00 Telesklep 07:00 Granie 
na śniadanie 08:00 Na Wspólnej 08:30 Dzień 
dobry TVN 11:00 Przyjaciele 12:00 Brzydula 
12:35     Telesklep 
13:30     Salon Gry 
 - pr. interaktywny
14:20     Detektywi 
 - serial dokuemnt `06 
14:55     Milionerzy 
 - teleturniej
15:50     Rozmowy w toku `06 
16:55     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 - serial dokument 
17:55     Brzydula 
 - serial komedia
18:25     Detektywi 
 - serial dokuemnt `07
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:50     Uwaga! 
 - mag. reporterów
20:00     Pasażer 57 - fi lm akcji, USA 1992 
 Bezwzględny terrorysta  
 Charles Rane przejmuje  
 kontrolę nad samolotem  
 lecącym z Florydy do Los  
 Angeles. Rane jest już   
 oskarżony o porwanie kilku  
 samolotów i właśnie w Los  
 Angeles ma się odbyć proces  
 przeciwko niemu. 
21:50     Wehikuł czasu - fi lm S-F, USA 2002 
 Ekranizacja jednej z   
 najwybitniejszych powieści 
 fantastycznych w historii  
 literatury. 
23:40     Kuba Wojewódzki 
 - talk show `07 
00:40     Uwaga! - magazyn
01:00     Nocne granie 

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN
05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.788 06:00 Żar 
młodości, odc.11107:00 TV Market
07:15 Wielka Wygrana, odc.432 08:00 Magia 
Niagary, odc.5 09:00 Łowcy skarbów, odc.25 
10:00 Rodzina zastępcza, odc.263
11:00     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.153
11:30     Samo życie, odc.1213
12:00     Czarodziejki, odc.52
13:00     Chirurdzy, odc.34
14:00     Pierwsza miłość, odc.845
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.154
15:15     Zwariowany świat Malcolma, odc.70
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.23
16:30     Mamuśki, odc.25
17:00     Chirurdzy, odc.41
18:00     Pierwsza miłość, odc.846
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1214
20:00     Pan Magoo; USA, 1997; r. Stanley 
 Tong; w. Leslie Nielsen,   
 Ernie Hudson, Jennifer Garner, 
 Malcolm McDowell, Miguel  
 Ferrer, Stephen Tobolowsky,  
 Kelly Lynch, Matt Keeslar,  
 Nick Chinlund Komedia z  
 Leslie Nielsenem w roli głównej. 
 Pan Magoo (Nielsen)  
 jest energicznym i   
 przedsiębiorczym milionerem 
22:00     Studio Lotto
22:05     Wilk; USA, 1994; r. Mike Nichols;  
 w. Jack Nicholson
00:35     Autostrada

REKLAMA

Po zmianie stron pierwsze 
minuty to dobra gra Ru-
chu, ale zespół Łączpolu 
znów szybko przejął ini-

cjatywę i kontrolował wy-
nik. Taka sytuacja pozwo-
liła trenerowi na wprowa-
dzenie do gry wszystkich 

Pewne zwycięstwo 
Łączpolu w Chorzowie
PO DOBRYM MECZU GDYNIANKI PEWNIE POKONAŁY ZESPÓŁ RUCHU 
CHORZÓW. WYRÓWNANY MECZ TRWAŁ TYLKO DO 15 MINUTY, KIEDY TO 
ŻADNA Z DRUŻYN NIE POTRAFIŁA WYPRACOWAĆ PRZEWAGI BRAMKO-
WEJ. ALE OD TEGO MOMENTU ŁĄCZPOL ZDECYDOWANIE POPRAWIŁ 
GRĘ W OBRONIE. GDYNIANKI WYPROWADZAŁY SKUTECZNE KONTRATA-
KI SYSTEMATYCZNIE ZWIĘKSZAJĄC RÓŻNICĘ BRAMEK I SCHODZIŁY NA 
PRZERWĘ PROWADZĄC 9:16.

zawodniczek. 
Zdekoncentrowane wy-
sokim prowadzeniem 
gdynianki popełniły jed-
nak kilka błędów, które 
spowodowały, że na kilka 
minut przed końcem Ruch 
zmniejszył przewagę i 
doprowadził do wyniku 
21:25. Taki przebieg wy-
darzeń podziałał mobi-
lizująco na zawodniczki 
Łączpolu, które zdobyły 
3 ostatnie bramki w me-
czu wygrywając 21:28. 
Podkreślić należy bardzo 
dobry występ Moniki An-
drzejewskiej, która zdoby-
ła 10 bramek, jak również 
bardzo udany debiut w 
drużynie z Gdyni Karoliny 
Szwed, która po zastąpie-
niu w pierwszej połowie 
Moniki Aleksandrowicz 
zaraz po wejściu na boisko 
zdobyła kilka bramek po-
zwalających uzyskać gdy-
niankom wysokie prowa-
dzenie do przerwy. 
Ruch Chorzów – Łączpol 

Gdynia 21:28 (9:16)
Łączpol: Jurkowska, Szy-
wierska – Sulżycka 3, An-
drzejewska 10, Szejerka 
1, Stachowska 1, Musiał 
2, Całużyńska 3, Szott 1, 
Aleksandrowicz, Szwed 7, 
Koniuszaniec, Kulwińska. 
Trener: G. Gościński.
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06:20 Złotopolscy 06:50 Milly i Molly 
07:05 Telezakupy 07:20 Przystanek praca 
07:35 M jak miłość 08:30 Pytanie na śniadanie 
10:35 Codzienna 2 m. 3 11:05 Bulionerzy - 
serial 
11:40     Co ludzie powiedzą? 
 - serial komediowy 
12:15     Magnum - serial, USA 
13:05     Anna Dymna - spotkajmy się 
13:35     Znaki czasu - magazyn 
14:00     Kabaret Paranienormalni 
 - pr. rozrywkowy 
14:55     Dla niesłyszących - Na dobre i na złe 
16:00     Niewiarygodne przygody Marka  
 Piegusa - serial 
16:35     Dzika przyszłość 
 - serial dokumentalny 
17:05     Na wariackich papierach 
 - serial komediowy, USA 
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama 
19:05     Gala Wolontariatu 
20:05     Barwy szczęścia - serial obyczajowy 
20:35     M jak miłość - serial 
21:30     Kulisy serialu „M jak miłość” 
21:40     Tomasz Lis na żywo - talk show 
22:35     Kryminalne zagadki Las Vegas 
 - serial sensacyjny, `05 
23:30     dekalog... po Dekalogu - Ósme 
 fi lm dokumentalny
24:00     Obrobić VIP`a
  - serial komediowy, USA 
00:30     Panorama 
00:50     Miłość i muzyka - portret Witolda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04.20 Saint Tropez  (odc.46) 05.10 V-max 
05.30 Muzyczne listy  06.40 TV Market 
07.15 Saint Tropez  (odc.47) 08.25  Kasa na 
bank 09.25  Berlin, Berlin  (odc.10) 10.25  
Zbuntowani (odc.28) serial obyczajowy
11.25      mała Czarna 12.25  Lalola  (odc.62)
13.25      V-max 
13.55      Dziewczyny fortuny  
14.55      Lalola  (odc.63)
16.00     Beverly Hills 90210  (odc.15) 
17.00      mała Czarna  
18.00      KŁAMCZUCH  – program   
 Krzysztofa Ibisza  program  
 rozrywkowy, Polska, 2008
20.00      Włatcy Móch  serial animowany  
 (odc.54) 
20.30      Sex FM   serial komediowy (odc.15);  
 Polska 2007 r.; reż. : Jakub  
 Miszczak
21.05      Katastrofy budowlane. Film   
 dokumentalny
22.10      J & J – czyli Jola i Jarek, reality
23.10     Właściwy Cel; USA, 1997; reż.  
 Sheldon Lettich; wyst. Daniel  
 Bernhardt, Jim Pirri, Robert  
 Englund Agent David Benson  
 (Daniel Bernhardt) po   
 nieudanej akcji w Iranie trafi a  
 do jednej z bananowych  
 republik Ameryki Łacińskiej. 
01.10  mała Czarna  
02.10  Berlin, Berlin  (odc.10) Niemcy 2001  
 – 2005; reż: Franziska Meyer  
 Price, Gudrun Scheerer

 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05:40 Uwaga! 06:00 Telesklep 07:00 Granie 
na śniadanie 08:00 alleZIMA! 08:30 Dzień 
dobry TVN 11:00 Przyjaciele 12:00 Brzydula
12:35     Telesklep 
13:30     Salon Gry 
 - pr. interaktywny
14:20     Detektywi 
 - serial dokument `06
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 obyczajowy
20:45     W-11 Wydział Śledczy 
 - serial dokument
21:30     Detektyw Monk - serial, USA `06 
22:30     Teraz my! 
 - pr. publicystyczny
23:15     Superwizjer - magazyn
23:50     alleZIMA! nocą 
00:20     Nie z tego świata 
 - serial S-F, USA `06 
01:15     Co za tydzień - magazyn
01:40     Uwaga! - magazyn
02:00     Nocne granie - pr. muzyczny
03:00     Telesklep 

05:50 Notacje 06:00 Kawa czy 
herbata? 07:50 Leksykon PRL 
08:00 Wiadomości 08:15 Kwadrans 
po ósmej 08:30 Buli - serial anim.
08:35 Budzik 09:05 Mały rycerz El 
Cid 09:35 Łowcy smoków
10:05     Szkoła złamanych serc 
10:55     Bądź modna 
11:40     Laboratorium XXI wieku
12:00     Wiadomości 
12:10     Agrobiznes - magazyn
12:20     Taki pomysł - cykl reportaży 
12:40     Plebania - telenowela 
13:05     Klan - telenowela 
13:35     Jaka to melodia? 
14:25     Zwierzęta świata - serial
15:00     Wiadomości, Pogoda 
15:15     Kofta, Kreczmar, Janczarski 
16:05     Moda na sukces - serial
16:50     Przed meczem Walia 
 - Polska - reportaż
17:00     Teleexpress 
17:20     Celownik - magazyn 
17:30     Klan - telenowela 
18:00     Jaka to melodia? 
18:30     Plebania - telenowela 
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości 
20:00     Gwiazdy Pedro’s Cup 
20:10     Pogoda 
20:20     Pieniądze innych ludzi
  - spektakl teatralny 
22:05     Megaloteria TVP
22:20     Ośmiorniczka - fi lm 

06:00 Pani Prezydent 06:45 Smaki 
polskie 07:00 Dzień dobry w sobotę 
07:35 Rok w ogrodzie 08:00 
Wiadomości 08:15 Pod prasą 08:35 
Hurtownia książek 08:55 Buli 09:05 
Ziarno - magazyn 09:30 Siódme 
niebo - serial 10:20 Śmiechu warte
10:45     Czterej pancerni i pies 
 - serial
11:50     Kuchnia z Okrasą
12:15     Od słów do głów 
 - magazyn 
12:30     Szkoda gadać 
 - pr. rozrywkowy 
13:00     Wiadomości 
13:10     300 % normy 
 - rozwiązanie konkursu
13:20     Skrzywdzone przez mafi ę 
 - cz. 1, dramat, Włochy
15:00     Ja wam pokażę! 
 - serial obyczajowy 
15:50     Puchar Świata w skokach  
 narciarskich - Willingen
16:50     Teleexpress 
18:00     Komisarz Rex 
 - serial kryminalny
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości 
20:05     Mecz towarzyski w piłce  
 nożnej: Litwa - Polska 
22:25     Imperium 
 - fi lm akcji, USA `02 
00:05     Weekendowy magazyn  
 fi lmowy 
00:30     Głos zza grobu 
 - thriller, USA `06 
02:00     Bracia - dramat, 
 Dania `04 
03:55     Zakończenie dnia

06:00 Pani Prezydent 06:40 Wielki 
skok 07:00 Transmisja Mszy Świętej 
z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 
w Krakowie - Łagiewnikach 08:00 
Tydzień 08:25 Klub przyjaciół 
Myszki Miki 08:55 Domisie
09:40 Teleranek 10:10 Gwiezdne 
wojny - serial animowany 
10:35     Amerykańska opowieś 
 - fi lm animowany
12:00     Anioł Pański
12:15     Między ziemią a niebem
13:00     Wiadomości 
13:10     Stół... - reportaż 
13:35     Świry - serial kryminalny
14:20     Puchar Świata w skokach  
 narciarskich - Willingen 
17:00     Teleexpress 
17:20     Ojciec Mateusz 
 - serial kryminalny 
18:10     Jaka to melodia? 
 - teleturniej
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości 
20:00     Gwiazdy Pedro’s Cup 
20:05     Pogoda 
20:15     Ranczo - serial obyczajowy 
21:15     Czas wojny, czas miłości 
 - fi lm, Włochy `07 
23:10     Królowie Mambo 
 - dramat, Francja `92
00:55     Rok komety - fi lm  
 fabularny, USA `92
02:25     Wokół wielkiej sceny
02:50     Zakończenie dnia

05:20 Dla niesłyszących - Słowo na niedzielę 
05:25 Dla niesłyszących - Radio Romans 
05:50 Złotopolscy - telenowela 06:50 Ostoja 
07:20 M jak miłość 08:15 Barwy szczęścia 
09:15 Zacisze gwiazd 09:50 Wojciech 
Cejrowski- boso przez świat 10:20 W 
oku cyklonu - serial dokumentalny 11:15 
Makłowicz w podróży 11:40 Pucuł i Grzechu 
- serial 
11:45     Chartum - dramat, 
 Wielka Brytania `66 
14:00     Familiada - teleturniej 
14:30     Złotopolscy - telenowela 
15:10     Mini Szansa - Doda 
16:10     Na dobre i na złe - serial 
17:05     Orzeł czy reszta 
 - talk show 
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama 
19:05     Tak to leciało! - teleturniej 
20:05     Kabaret Ani Mru Mru 
 - pr. rozrywkowy
21:05     Operacja Samum 
 - fi lm sensacyjny, Polska `99 
22:55     Z tamtej strony Wisły 
 - fi lm dokumentalny 
24:00     Wyznania lekarzy i pielęgniarek
  - Wlk. Bryt. `02 
00:30     Panorama 
00:45     Mieczysław Karłowicz
  - Koncert skrzypcowy A - dur 
01:20     Pokolenie 
 - fi lm dokumentalny 
02:20     Włóczęga - fi lm fabularny, USA `99 
03:55     Zakończenie dnia

05.20 Kylie Minogue - Showgirl - Koncert  
06.15 Dekoratornia  06.45 Magiczne pałeczki, 
Australia, Francja, Niemcy, 1987; reż.: Petar 
Keglevic; wyst.: Chico Hamilton, George 
Kranz
08.35     Australijskie oceanaria  (odc.6), serial  
 dok., Australia/Nowa Zelandia  
 2005 r.; reż. Greg Hay, Leon  
 Sefton, Belinda Simpson
09.05     Powrót na  Zaczarowaną Górę; USA,  
 1995; reż.: Peter Rader; wyst.:  
 Robert Vaughn, Elisabeth  
 Moss, Erik von Detten
11.00     Galileo  
12.00     KINOmaniak 
12.30     Dekoratornia  
13.00     Ikony popkultury (odc. 2),
  program rozrywkowy
14.00      Dharma i Greg (odc.3) serial  
 komediowy USA, 2001
14.30     PlusLiga Kobiet – MKS Dąbrowa  
 Górnicza - Farmutil Piła
17.00      J & J – czyli Jola i Jarek 
18.00      Jazda Figurowa  – program Michała  
 Figurskiego 
19.00      Galileo  - program popularno- 
 naukowy (odc. 34)
20.00     Włatcy Móch  serial animowany  
 (odc.53)
20.30     Żandarm w Nowym Jorku;  
 Francja, Włochy, 1965; reż.:   
 Jean Girault; wyst.: Louis De  
 Funes, Michel Galabru
22.40    Hotel New Hampshire; Kanada, USA,  
 Wielka Brytania, 1984

05:30 Wstawaj! Gramy!, odc.789 06:15 
Kapitan Flamingo, odc.26 06:45 Yin! Yang! 
Yo!, odc.26 07:15 Action Man A.T.O.M., odc.3
07:45 Action Man A.T.O.M., odc.4 08:15 
HUGO 08:45 Pasjonaci 09:15 Ewa gotuje, 
odc.49
09:45     Rodzina zastępcza, odc.290
10:45     Magiczny zegar; USA, 2000; r. Steven 
 Schachter; w. Mark Harmon,  
 Bill Cobbs, Catherine Hicks,  
 Philip Casnoff, Tiplady Brittany,  
 David Lereaney, Mary   
 McDonnell. Dramat sci-fi . 
12:45     Czarodziejki, odc.133
13:45     Dom nie do poznania, odc.136
14:45     SIĘ KRĘCI
15:40     Czarna kula; Wielka Brytania, 2003; 
 r. Mel Smith; w. Paul Kaye
17:45     Festiwal Kabaretowy Ryjek - Rybnik,  
 odc.2
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     I kto tu rządzi?, odc.34
20:00     Miłosna samba; USA, 1998; r. 
 Randa Haines; w. Vanessa L.  
 Williams, Chayanne, Kriss  
 Kristofferson, Beth Grant, 
 Jane Krakowski, Rick   
 Valenzuela Młody Kubańczyk  
 Rafael (Chayanne) po śmierci  
 matki przybywa do Houston, by  
 po raz pierwszy spotkać się ze  
 swoim ojcem. 
22:00     Studio Lotto
22:45     Barwy nocy; USA, 1994; r. Richard  
 Rush; w. Bruce Willis
01:35     Nagroda gwarantowana
02:35     Tajemnice losu, odc.111

05:30 Wstawaj! Gramy!, odc.790 06:15 
Szalony Jack, pirat, odc.6 06:45 Miejskie 
szkodniki, odc.6 07:15 Gadżet i Gadżetinis, 
odc.17 07:45 Gadżet i Gadżetinis, odc.18 08:15 
Power Rangers, odc.25 08:45 Power Rangers, 
odc.26
09:15     Karolek i Przyjaciele; Francja, 2004; r.  
 Jean-Luc François. Premiera. Film  
 animowany. 
10:45     Minkey detektyw; Kanada, 2006;
  r. Robert Vince   
12:35     Król kosza; USA, 1994; r. Paul M.  
 Glaser; w. Kevin Bacon
14:50     Gwardia Królewska; USA, 2000; r.  
 Jonathan Tydor; w. Eric Roberts
16:45     Świat według kiepskich, odc.246
17:15     Świat według kiepskich, odc.248
17:45     AGENTKI, odc.6
18:50     Wydarzenia 18:50
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     I kto tu rządzi?, odc.35
20:00     CSI: Kryminalne zagadki Miami,  
 odc.134
21:00     Wzór, odc.23
22:00     Studio Lotto
22:05     Mesjasz: Zemsta będzie moja, cz. 2;  
 Wielka Brytania, 2002; r.  
 David Richards; w. Ken Stott, 
 Art Malik, Edward Woodward,  
 Frances Grey, Michelle Forbes  
 Premiera. 
00:05     Zrozumieć ciszę; USA, 1994; 
 r. Bruce Beresford
02:05     Magazyn sportowy

05:35 Uwaga! 05:55 Telesklep 08:00 Pascal: 
po prostu gotuj  08:30 Dzień dobry TVN 
10:55 alleZIMA! 11:30 Na Wspólnej 
Omnibus - serial
13:15      You can dance - Po prostu tańcz! 
 - reality show
14:55      Brzydula omnibus - serial, Polska
17:20      Akademia policyjna VI: Operacja  
 Chaos - fi lm komedia, USA 1989 
19:00      Fakty, Sport, Pogoda 
19:45      Uwaga! - mg. reporterów
20:00      Niania - serial komedia
21:00      Naciągacze - fi lm komedia, USA 
 2003.Fałszerz i drobny oszust  
 Roy Waller razem ze swoim  
 młodszym wspólnikiem  
 Frankiem Mercerem żyją z 
 namawiania ludzi na kupno  
 całkowicie niepotrzebnych  
 rzeczy po zawyżonej cenie. Roy 
 jest perfekcyjnym oszustem,  
 jednak w życiu prywatnym  
 ciągle ponosi porażki. Cierpi  
 na wiele fobii i ma nerwowe tiki.  
 Frank namawia go na wizytę u 
 psychiatry. Podczas spotkań  
 terapeutycznych Roy dowiaduje  
 się, że ma 14-letnią córkę 
 Angelę. 
23:25      Relikt - fi lm horror, Wielka  
 Brytania `97; Amerykański  
 antropolog przebywający w  
 Brazylii wysyła eksponaty do  
 Muzeum Historii Naturalnej  
 w Chcago. 
01:40      Uwaga! - magazyn
02:00      Nocne granie
  - pr. muzyczny
03:00      Telesklep 

05:35 Uwaga! 05:55 Telesklep 08:00 Maja 
w ogrodzie 08:30 Dzień dobry TVN 10:55 
Kawa na ławę 
11:45     Superniania
  - reality show
12:45     Gremliny II 
 - fi lm S-F, USA `90
14:55     Mam talent
  - reality show
16:35     Co za tydzień
 - magzyn
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, 
 Włochy `08
22:00     39 i pół 
 - serial komedia
23:00     W roli głównej
  - Tomasz Raczek,
23:30     Seks w wielkim miescie 
 - serial komedia, USA
00:05     Poszukiwany przez mafi ę
  - fi lm sensacyjny, USA `99
01:50     Nocne granie 
 - pr. muzyczny
02:50     Telesklep 
03:10     Uwaga
 - magazyn

05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.79106:00 Żar 
młodości, odc.112 07:00 TV Market 07:15 
Wielka Wygrana, odc.433 08:00 Magia 
Niagary, odc.6 09:00 Łowcy skarbów, odc.26
10:00 Rodzina zastępcza, odc.264
11:00     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.154
11:30     Samo życie, odc.1214
12:00     Czarodziejki, odc.53
13:00     Chirurdzy, odc.35
14:00     Pierwsza miłość, odc.846
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.155
15:15     Zwariowany świat Malcolma, odc.71
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.24
16:30     Malanowski i Partnerzy, odc.1
17:00     Chirurdzy, odc.42
18:00     Pierwsza miłość, odc.847
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1215
20:00     MEGA HIT - Wydział zabójstw,  
 Hollywood; USA, 2003; r. Ron  
 Shelton; w. Harrison Ford,  
 Dwight Yoakam, Isaiah   
 Washington, Keith David
22:00     Studio Lotto
22:35     Tsotsi; Wielka Brytania/RPA, 2005;
  r. Gavin Hood; 
00:35     Fala zbrodni, odc.81
01:30     Nagroda gwarantowana, odc.132

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

05:30 Dla niesłyszących 06:05 WOW - serial 
06:30 Spróbujmy razem 07:00 Czas zamknięty 
w kamieniu 07:25 Ulica lemurów 07:50 
Poezja łączy ludzi 08:00 Barwy szczęścia 
08:35 Alternatywy 4 - serial 09:45 Nie tylko 
dla pań - serial 
10:50     Zabawna dziewczyna - komedia,  
 USA `68
13:15     Święta wojna
  - serial komediowy
13:45     Pucuł i Grzechu
  - serial animowany 
13:45     Kulisy Hit Generatora
14:00     Familiada - teleturniej 
14:30     Złotopolscy - telenowela 
15:10     Dzieciaki górą 
 - teleturniej 
16:05     Dzieciaki mojej siostry na śniegu 
 - komedia familijna, Dania `02
17:30     Rodzina Trendych
  - widowisko
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:05     Tak to leciało! - teleturniej
20:05     Kabaret Neo - Nówka
  - program kabaretowy 
21:00     Pojedynek nie na żarty
  - widowisko rozrywkowe 
21:55     Prosty plan
  - fi lm akcji, USA `98
23:55     Słowo na niedzielę 
24:00     Wideoteka dorosłego człowieka 
00:30     Panorama 
00:50     Trójkąt bermudzki
  - fi lm kryminalny, Polska `88
02:20     Ona i On - wojna płci - talk show 
03:15     Noc Zagadek 
 - teleturniej
04:15     Zakończenie dnia

05.00 Drogówka 05.20 Sztukateria 05.45 Ręce, 
które leczą 06.10 VIP 06.40 KINOmaniak 
07.10 V Max 07.40 Gram.tv 08.10 Beverly 
Hills 90210  (odc.14) 
09.10     Magiczne pałeczki, Australia, Francja,  
 Niemcy, 1987; reż.: Petar  
 Keglevic; wyst.: Chico Hamilton
11.00     Galileo  - program popularno
 -naukowy (odc. 35)
12.00     Gram.Tv 
 - program rozrywkowy
12.30     V-max 
13.00     VIP   
13.30     Piękni  (odc.5) 
 - serial
14.30     PlusLiga – AZS Olsztyn 
 - Asseco Resovia Rzeszów
16.50     J & J – czyli Jola i Jarek, 
 reality comedy Polska, 2008
17.50      Katastrofy budowlane. 
 Film dokumentalny
19.00     Galileo - program popularno
 -naukowy (odc. 35)
20.00      Żołnierz najemny. Francja,  
 Hiszpania, Włochy, 1976; reż.:  
 Pasquale Festa Campanile;  
 wyst.: Bud Spencer, Andréa  
 Ferréol
00.20      Cień; USA, 1994; reż. Russell  
 Mulcahy; wyst. Alec Baldwin, Ian  
 McKellen
02.35      Sztukateria  
03.00      Drogówka
 - program
03.25      Komenda 
 - program
03.50      TV Market  
04.05      Zakończenie programu 
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Jak się Pan czuje po 
powrocie do Gryfa Or-
lex Wejherowo?
Tak naprawdę czuję się 
tak samo dobrze, jak przed 
odejściem z zespołu. W 
większości zawodnikami 
znam się, ponieważ grałem 
z nimi w Wejherowie w 
poprzednim sezonie. Nato-
miast z tymi z którymi się 
nie znam, od razu na pierw-
szych treningach znala-
złem wspólny język i na tą 
chwilę współpraca z nimi 
układa się wzorowo. Mam 
w zespole dużo przyjaciół. 
Są młodzi, pełni ambicji, a 
wśród takich ludzi czuje się 
najlepiej. 
Czym była spowodo-
wana Pana decyzja o 
powrocie do zespołu 
ze Wzgórza Wolności? 
Tak naprawdę zdecydowa-
ły dwie kwestie co do mo-

jej decyzji o powrocie: 
Pierwsza - tak jak wcze-
śniej wspomniałem świetna 
atmosfera w drużynie, a po
drugie zadecydował typo-
wo walor sportowy czyli 
większa i lepsza perspekty-
wa rozwoju zarówno moich 
umiejętności jak i rozwoju 
klubu. 
Jakie ma Pan plany 
względem gry w wejhe-
rowskiej drużynie?
Nie ukrywam, że przycho-
dzę tutaj po to żeby pomóc 
zespołowi awansować do 
III ligi i to jest zarówno 
mój, jak i zespołu priorytet. 
Tak naprawdę nie wyobra-
żam sobie innego rozwią-
zania. Druga kwestia jest 
taka, że jestem już troszkę 
zmęczony ciągłymi zmia-
nami klubów, więc przy 
awansie zespołu chciałbym 
się na dłużej zadomowić w 

Wejherowie jeśli oczywi-
ście będzie
taka chęć ze strony działa-
czy klubu.
Jak się Panu układa 
współpraca z trenerem 
Waśkiem?
Po moim odejściu z zespo-
łu myślałem że moje po-
nowne przyjście będzie nie 
do przyjęcia przez trenera, 
natomiast pewne kwestie 
sobie wyjaśniliśmy i po-
nownie trafi łem do zespołu 
Gryfa. Na to chwilę na-
sza współpraca przebiega 
bardzo dobrze, staram się 
realizować zalecenia trene-
ra, przekładając je na plac 
gry. Z trenerem znam się 
również z boiska, graliśmy 
razem w  zespole żółto – 
czarnych, więc wiążą nas 
również koleżeńskie kon-
takty poza boiskiem.
Czy Pana skuteczność 

będzie tak dobra, jak 
przed odejściem?
Z tą skutecznością tak na-
prawdę nigdy nie było u 
mnie dobrze. Często mar-
nuje dogodne sytuacje, 
natomiast staram się to 
rekompensować wypra-
cowywaniem sytuacji do 
strzelenia bramki kolegom 
z drużyny oraz waleczno-
ścią, ambicją i chęcią zwy-
cięstwa w każdym meczu. 
Nie chce obiecywać ilości
strzelonych bramek, nato-
miast mogę obiecać że na 
boisku będę dawał z siebie 
wszystko. Tak naprawdę 
nie ważne kto strzela bram-
ki, najważniejsze dla mnie 
będzie realizacja zamierzo-
nego celu jakim jest awans 
do III ligi.
Dziękuję za rozmowę

Wywiad tygodniaz Jakubem Gronowskim
„Najważniejsze dla mnie będzie realizacja zamierzonego celu, jakim jest awans do III ligi.” Z Jakubem 
Gronowskim – napastnikiem Gryfa Orlex Wejherowo rozmawia Łukasz Nowaczyk. 
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W niedziele pierwsze-
go lutego Gryf II Orlex 
Wejherowo pod wodzą 
trenera Wojciecha Bor-
ka rozegrał pierwsze w 
okresie przygotowaw-
czym spotkanie kontro-
lne. Ich przeciwnikiem był 
Damor Rumia, a pojedynek 
był rozgrywany na boisku 
w Rumi. Sparing zakończył 
się zwycięstwem przyjezd-
nych 2:3, do przerwy gry-
fi ci prowadzili 0:2. Bramki 

dla żółto – czarnych zdo-
byli Jarosław Rompca (4’ 
i 65’) oraz padł jeden gol 
samobójczy dla Gryfa. 
Skład I: Katzor – Bogucki, 
Hallmann, Kaleta, Mali-
nowski, Michalak, Kwi-
dziński, Rompca, Kostuch, 
Klein, Tomecki. 
Skład II: Skonieczny – Bo-
gucki, Hallmann, Wicon, 
Michalak, Oberzig, Kaleta, 
Malinowski, Kwidziński, 
Rompca, Kostuch.     (ŁN)

Gryf Orlex Wejherowo 
rozegrał kolejne spo-
tkanie kontrolne w ra-
mach przygotowań do 
rundy rewanżowej IV 
ligi. Ich przeciwnikiem 
był zespół zajmują-
cy czwarte miejsce w 
III lidze „Bałtyckiej” 
– Zatoka Puck. Puccza-
nie wygrali to spotkanie 
rozgrywane na sztucznym 
boisku gdyńskiego Gosir 
-u 2:3, do przerwy przegry-
wając z Gryfem 2:1. Bram-
ki dla wejherowian zdobyli 
Łukasz Król i Sławomir 
Kiełb. Podopieczni trenera 
Wojciecha Waśka podobnie 
do ostatniego sparingu za-
grali na dwa składy, w dru-

giej części pojedynku tre-
ner postawił na młodzież i 
to było głównym powodem 
stracenia dwóch bramek. „ 
Pierwsze 45 minut oceniam 
bardzo przyzwoicie, zdo-
byliśmy dwie bramki, mecz 
ułożył się po naszej myśli. 
Druga część spotkania to 
już prawie sama młodzież 
na boisku w moim zespole 
i wkradło się trochę cha-
osu. Ogólnie jestem zado-
wolony, na razie ekspery-
mentujemy z ustawieniami, 
mam bardzo szeroką kadrę 
i mogę pozwolić sobie na 
testowanie różnych taktyk. 
„ mówił po meczu trener 
Gryfa Wojciech Wasiek. 

(ŁN)

Redakcja serwisu www.
gryfwejherowo.com 
pragnie poinformować, 
że poszukujemy osób 
chętnych do pomocy 
przy tworzeniu i aktuali-
zowaniu najobszerniej-
szego źródła informacji 
o wejherowskim klubie. 
Zapraszamy wszystkie oso-
by chętne i zainteresowane. 
Mamy kilka działów, który-

mi można się zająć, możesz 
również zostać fotorepor-
terem. Potrzeba tylko tro-
szeczkę chęci i entuzjazmu. 
Na pewno nic nie stracisz! 
Chętne osoby prosimy o 
kontakt: klakiero@interia.
eu lub pod numerem telefo-
nu 500-640-358. 
Redakcja www.gryfwejhe-
rowo.com 

(ŁN)

Szukamy redaktorów

Drugi sparing z Zatoką

Sparing drugiej drużyny
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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 12:00 Brzydula 
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     Na łasce zabójcy
  - fi lm sensacyjny, USA 1999
23:15     Kuba Wojewódzki 
 - talk show `07
00:15     Multikino 
 - mag. fi lmowy
00:40     Puchar Świata zawodowców 
 w siłowaniu na rękę
01:10     Uwaga! - magazyn
01:30     Nocne granie
  - pr. muzyczny
02:30     Telesklep

06:15 Złotopolscy 06:50 Globert przedstawia 
niezwykły świat natury 07:35 M jak miłość 
08:30 Pytanie na śniadanie 10:45 Święta wojna
11:15      Przygody Tarzana - serial 
11:45     Co ludzie powiedzą?
  - serial komediowy 
12:20     Magnum - serial, USA 1981
13:15     Gwiazdy tańczą na lodzie
  - widowisko rozrywkowe 
15:00     Dla niesłyszących - Złotopolscy 
16:05     Niewiarygodne przygody Marka 
 Piegusa - serial przygodowy TVP
16:35     Radiostacja Roscoe - serial, Kanada 
17:05     Na wariackich papierach
  - serial komediowy, `88 
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama 
19:05     Jeden z dziesięciu - teleturniej 
19:35     Dzięki Bogu już piątek! 
 - magazyn 
20:05     Barwy szczęścia - serial obyczajowy 
20:40     Dr House- serial obyczajowy, USA `06 
21:30     System 09 - cykl dokumentalny, Polska
22:25     Magazyn kryminalny 997
  - Michała Fajbusiewicza 
23:00     Warto rozmawiać 
23:55     Czy świat oszalał?
  - Uzależnienie 
00:30     Panorama 
00:50     Czy świat oszalał? 
 - fi lm dokumentalny
02:45     Europa da się lubić 
03:25     Noc Zagadek - teleturniej 
04:30     Zakończenie dnia

05:45 Notacje 06:00 Kawa czy 
herbata? 07:50 Leksykon PRL 08:00 
Wiadomości 08:15 Kwadrans po 
ósmej 08:35 Buli 08:40 Jedynkowe 
Przedszkole 09:10 Mały rycerz El 
Cid 09:40 Łowcy smoków 10:10 
Szkoła złamanych serc 11:00 Kuch-
nia z Okrasą 11:25 W-skersi 
12:00     Wiadomości 
12:10     Agrobiznes - magazyn
12:20     Europa bez miedzy 
12:40     Plebania - telenowela 
13:05     Klan - telenowela 
13:35     Przebojowa noc 
14:05     Zagadki tamtych lat 
 - cykl reportaży 
14:30     My Wy Oni - magazyn
15:00     Wiadomości, Pogoda 
15:15     Złota sobota 
 - wid. rozrywkowe
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     Głosy zza ściany
  - fi lm, Kanada `03
22:00     Sprawa dla reportera 
22:40     Pryzmat - pr. publicystyczny 
23:20     W pułapce ognia - USA `04 
01:00     Łossskot! - mag. kulturalny 

05:45 Notacje 06:00 Kawa czy 
herbata? 07:50 Leksykon PRL 
08:00 Wiadomości 08:15 Kwa-
drans po ósmej 08:35 Buli 08:40 
Jedynkowe Przedszkole 09:10 Mały 
rycerz El Cid 09:40 Łowcy smoków 
10:05 Szkoła złamanych serc 10:55 
Między mamami - mag.
11:10     Schudnij
11:25     Pora na doktora 
12:00     Wiadomości 
12:10     Agrobiznes - magazyn
12:20     Wójt Roku 2008 - sylwetki 
12:40     Plebania - telenowela 
13:10     Klan - telenowela 
13:40     Jaka to melodia? 
14:05     Podróżnik
  - Belize San Ignacio 
14:25     Szpital odzyskanej nadziei 
15:00     Wiadomości, Pogoda 
15:15     300 % normy - teleturniej 
15:50     Co by tu jeszcze... 
 Przeboje kabaretu 
16:05     Moda na sukces - serial 
16:50     Przed meczem Walia 
 - Polska 
17:00     Teleexpress 
17:20     Celownik - magazyn 
17:30     Klan - telenowela 
18:00     Jaka to melodia? 
 - teleturniej 
18:30     Plebania - telenowela 
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości 
20:20     Lawina - katastrofi czny
22:00     Wydział Zabójstw - serial
22:35     Misja specjalna - mag. 
23:05     A jeśli się uśmiecham - dok
00:10     No to pięknie - komedia `05

 

06:05 Złotopolscy 06:40 Milly i Molly - serial 
06:55 Telezakupy 07:10 Polska w ekumenicz-
nej Europie  07:35 M jak miłość 08:30 Pytanie 
na śniadanie 10:40 Codzienna 2 m. 3 - serial
11:10 Bulionerzy - serial 
11:45     Co ludzie powiedzą? 
 - serial
12:20     Magnum 
 - serial, USA `81 
13:10     Potęga sztuki 
 - serial dokumentalny
14:10     Fort Boyard 
 - reality show 
15:05     Dla niesłyszących - M jak miłość 
16:00     Niewiarygodne przygody 
 Marka Piegusa - serial 
16:35     Radiostacja Roscoe - serial, 
 Kanada `03 
17:05     Na wariackich papierach 
 - serial komediowy
18:00     Lekkoatletyka- Halowy Mityng  
 Pedros Cup - Bydgoszcz 2009 
18:30     Panorama 
18:45     Lekkoatletyka - Halowy Mityng  
 Pedros Cup - Bydgoszcz 2009 
20:05     Barwy szczęścia 
 - serial obyczajowy 
20:35     M jak miłość - serial 
21:30     Kulisy serialu „M jak miłość” 
 odc. 395
21:40     Magazyn Ekspresu Reporterów 
22:20     Nazywał się Bagger Vance 
 - fi lm obyczajowy, USA `00 
00:30     Panorama 
00:50     Zezowate szczęście 
 - komediodramat, Polska `59 
02:45     Noc Zagadek 
 - teleturniej 
03:45     Zakończenie programu

05:50 Notacje 06:00 Kawa czy 
herbata? 07:50 Leksykon PRL 
08:00 Wiadomości 08:15 Kwadrans 
po ósmej 08:35 Buli 08:40 Domisie 
09:10 Mały rycerz El Cid 09:35 
Łowcy smoków 10:05 Szkoła złama-
nych serc 10:55 Superwnętrze 
11:25     Zapytaj prawnika 
11:40     Telezakupy 
12:00     Wiadomości 
12:10     Agrobiznes 
12:20     Siła z natury - magazyn 
12:40     Plebania - telenowela 
13:05     Klan - telenowela 
13:35     Jaka to melodia? 
14:10     Raj - magazyn 
14:40     Wiadomości, Pogoda 
14:55     Klan - telenowela 
15:25     Plebania - telenowela 
15:50     Puchar Świata w skokach  
 narciarskich - Klingen- 
 thal 
16:50     Teleexpress
  - w przerwie transmisji 
17:55     Mecz towarzyski w piłce  
 nożnej: Walia - Polska 
19:00     Wieczorynka 
20:10     Wiadomości 
21:05     Zrujnowane życie - fi lm  
 obyczajowy, USA `07
22:35     Bronisław Wildstein  
 przedstawia 
23:15     Uwikłana - fi lm, Kanada `03
00:50     Moskiewska saga - serial 
02:40     Zakończenie dnia

06:05 Złotopolscy 06:35 Milly i Molly - serial 
animowany 06:50 Telezakupy 07:10 Znaki 
czasu 07:35 M jak miłość 08:30 Pytanie na 
śniadanie 10:45 Święta wojna - serial 11:20 
Przygody Tarzana - serial 
11:45     Co ludzie powiedzą?
  - serial komediowy 
12:25     Magnum - serial, USA 
13:15     Gwiazdy tańczą na lodzie 
 - widowisko rozrywkowe 
15:00     Dla niesłyszących 
 - M jak miłość - serial 
15:55     Niewiarygodne przygody Marka  
 Piegusa - serial 
16:35     Radiostacja Roscoe - serial, Kanada 
17:05     Na wariackich papierach 
 - serial komediowy, `88 
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama 
19:05     Jeden z dziesięciu - teleturniej 
19:35     Kocham Kino - magazyn fi lmowy
20:05     Barwy szczęścia - serial obyczajowy 
20:40     Lepiej być piękną i bogatą 
 - komedia, Niemcy/Polska `93 
22:25     Szaleństwo lokatorki
 - thiller, USA `98 
00:05     Reportaż
00:30     Panorama 
00:50     Dolina cieni
  - horror, Niemcy `99 
02:35     Smaczne Go! 
 - mag. kulinarny 
03:20     Noc Zagadek 
 - teleturniej
04:25     Zakończenie dnia

04.20 Saint Tropez  (odc.47) 05.10 VIP  
05.30 Muzyczne listy 06.40  TV Market 
07.15 Saint Tropez  (odc.48) 08.25 Kasa na 
bank  09.25 Beverly Hills 90210 10.25 Zbun-
towani  (Rebelde 2) 11.25 mała Czarna  12.25 
Lalola  (odc.63) 13.25 VIP 
13.55      Dziewczyny fortuny  
14.55      Lalola  (odc.64)
16.00      Beverly Hills 90210  (odc.16) 
17.00      mała Czarna  
18.00      KŁAMCZUCH  – program Krzysz- 
 tofa Ibisza  program rozrywkowy,  
 Polska, 2008
19.00     Zbuntowani (odc.30) 
 serial obyczajowy
20.00      Zdjęcie w godzinę; USA, 2002; reż.: 
 Mark Romanek; wyst.: Robin 
 Williams, Connie Nielsen,  
 Michael Vartan, Dylan Smith,  
 Erin Daniels, Eriq La Salle,  
 Gary Cole; Dramat/thriller.  
 Przypadkowy klient supermar- 
 ketu Savmart nie zwróciłby  
 większej uwagi na mężczyznę  
 krzątającego się za ladą ekspre- 
 sowego punktu fotografi cznego  
 ”Zdjęcie w godzinę”.
22.00      J & J – czyli Jola i Jarek , reality  
 comedy Polska, 2008
23.00      Przysługa; dramat. Nastoletni Lincoln  
 Muller (Gummersall) nie cierpi  
 szkoły, uwielbia za to szaloną  
 zabawę. Kiedy nieco starsza,  
 atrakcyjna Alex Langley (Arqu 
 ette) stawia mu piwo, chłopak  
 sądzi, że to początek wspaniałej  
 znajomośći. Szybko okaże się, jak  
 bardzo się mylił...
01.10       mała Czarna 

04.20 Saint Tropez  (odc.48) 05.10 KINOma-
niak  05.30 Muzyczne listy 06.40 TV Market 
07.15 Saint Tropez  (odc.49) 08.25 Kasa na 
bank   09.25 Beverly Hills 90210 10.25  Zbun-
towani (odc.30) 11.25  mała Czarna  12.25 
Lalola   (odc. 64) 13.25 KINOmaniak  13.55 
Dziewczyny fortuny 
14.55     Lalola (odc. 65) ( Lalola ), 
 serial komediowy
16.00      Beverly Hills 90210  (odc.17) 
17.00      mała Czarna  
18.00      KŁAMCZUCH  – program Krzyszto- 
 fa Ibisza  program rozrywkowy
19.00      Zbuntowani  (odc.31) 
 serial obyczajowy;
20.00     Sztorm; USA, 1996; reż.: Ridley  
 Scott; wyst.: Caroline Goodall,  
 Jeff Bridges, Jeremy Sisto, John  
 Savage, Ryan Phillippe, Scott  
 Wolfe; Dramat przygodowy  
 oparty na prawdziwych wyda- 
 rzeniach zrealizowany przez  
 Ridleya Scotta (”Obcy-ósmy  
 pasażer Nostromo”, ”Łowca  
 androidów”, ”Gladiator”,  
 ”Helikopter w ogniu”). Grupa  
 kadetów szkoły morskiej  
 wyrusza w rejs dwumasztowym  
 jachtem dowodzonym przez  
 kapitana Sheldona.
22.40     Rajdowe Mistrzostwa Świata 
 – Rajd Irlandii
23.40     Napiętnowane miasto; USA, 1998
01.50     mała Czarna 
02.50     Pokusa; Francja/Australia/USA, 2001

04.25 Saint Tropez (odc.49) 05.15 Dekorator-
nia 05.35 Muzyczne listy 06.40 TV Market 
07.15 Saint Tropez (odc.50) 08.25 Kasa na 
bank 09.25 Beverly Hills 90210 (odc.17) 10.25 
Zbuntowani (odc.31) 11.25 mała Czarna 12.25 
Lalola  (odc.65) 13.25 Dekoratornia 
13.55     Dziewczyny fortuny  
14.55     Lalola  (odc.66)
16.00     Beverly Hills 90210  (odc.18) 
17.00      mała Czarna  
18.00      KŁAMCZUCH  – program Krzyszto- 
 fa Ibisza  program rozrywkowy
19.00      Zbuntowani; (odc.32) 
 serial obyczajowy
20.00     Predator, cz. 1; USA, 1987; reż.:  
 John McTiernan; wyst.: Arnold  
 Schwarzenegger, Carl We- 
 athers, Elpidia Carrillo, Bill  
 Duke, Jesse Ventura; Klasyka  
 kina akcji z Arnoldem Schwa- 
 rzeneggerem w roli głównej.  
 Major Dutch Schaeffer (Schwa- 
 rzenegger) i jego elitarny  
 oddział komandosów zostaje  
 wynajęty przez CIA w celu od-
 bicia zakładników przetrzymy- 
 wanych przez partyzantów w  
 południowoamerykańskiej  
 dżungli.
22.15     Ikony popkultury;  (odc. 3), program  
 rozrywkowy, a kto wie - może  
 nawet któryś z członków rodziny  
 królewskiej...
01.45      mała Czarna 

05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.792 06:00 Żar 
młodości, odc.113 07:00 TV Market
07:15 Wielka Wygrana, odc.434 08:00 Magia 
Niagary, odc.7 09:00 Łowcy skarbów, odc.27 
10:00 Rodzina zastępcza, odc.265
11:00     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.155
11:30     Samo życie, odc.1215
12:00     Czarodziejki, odc.54
13:00     Chirurdzy, odc.36
14:00     Pierwsza miłość, odc.847
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.156
15:15     Zwariowany świat Malcolma, odc.72
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.25
16:30     Malanowski i Partnerzy, odc.2
17:00     Chirurdzy, odc.43
18:00     Pierwsza miłość, odc.848
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1216
20:00     W akcie desperacji; USA, 1998;  
 r. Barbet Schroeder; w. Mi- 
 chael Keaton, Efrain Figueroa,  
 Erik King, Janel Moloney,  
 Joseph Cross, Andy Garcia,  
 Brian Cox, Marcia Gay Harden  
 Thriller sensacyjny.
22:00     Studio Lotto
22:15     CSI: Kryminalne zagadki Miami,  
 odc.11
23:10     CSI: Kryminalne zagadki Miami,  
 odc.12
00:05     Ocean dusz, odc.2; Wielka Brytania,  
 2004; r. James Hawes
01:50     Nagroda gwarantowana, odc.133

05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.793 06:00 Żar 
młodości, odc.114 07:00 TV Market 07:15 
Wielka Wygrana, odc.435 08:00 Magia Niaga-
ry, odc.8 09:00 Łowcy skarbów, odc.28 10:00 
Rodzina Zastępcza, odc.266 11:00 Sabrina 
- nastoletnia czarownica, odc.156 11:30 Samo 
życie, odc.1216
12:00     Czarodziejki, odc.55
13:00     Boston Public, odc.45
14:00     Pierwsza miłość, odc.848
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.157
15:15     Zwariowany świat Malcolma, odc.73
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.26
16:30     Malanowski i Partnerzy, odc.3
17:00     Chirurdzy, odc.44
18:00     Pierwsza miłość, odc.849
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1217
20:00     Świat według kiepskich, odc.252
20:30     Świat według kiepskich, odc.256
21:00     Kasa albo życie; USA, 2002; r.  
 Bruce McCulloch; w. Jason  
 Lee, Tom Green, Dennis Farina,  
 Leslie Mann, Megan Mullally,  
 Chris Penn, John C. McGinley 
22:00     Studio Lotto
22:55     Spisek; USA, 2002; r. Bix Skahill 
00:55     Saloon Gier, odc.3
01:10     Saloon Gier, odc.4
01:25     Nagroda gwarantowana, odc.134

05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.794 06:00 Żar 
młodości, odc.115 07:00 TV Market 07:15 
Wielka Wygrana, odc.436 08:00 Magia Niaga-
ry, odc.9 09:00 Łowcy skarbów, odc.29
10:00     Rodzina Zastępcza, odc.267
11:00     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.157
11:30     Samo życie, odc.1217
12:00     Czarodziejki, odc.56
13:00     Boston Public, odc.46
14:00     Pierwsza miłość, odc.849
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.158
15:15     Zwariowany świat Malcolma, odc.74
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.27
16:30     Malanowski i Partnerzy, odc.4
17:00     Chirurdzy, odc.45
18:00     Pierwsza miłość, odc.850
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1218
20:00     CSI: Kryminalne zagadki Nowego  
 Jorku, odc.50
21:00     Wzór, odc.24
22:00     Studio Lotto
22:05     Sztorm stulecia, odc.1
00:05     Threshold - strategia przetrwania,  
 odc.3
01:00     Threshold - strategia przetrwania,  
 odc.4; USA, 2005
01:50     Nagroda gwarantowana, odc.135

05:40 Uwaga!06:00 Telesklep 07:00 Granie 
na śniadanie 08:00 Na Wspólnej 08:30 Dzień 
dobry TVN 11:00 Przyjaciele - serial 12:00 
Brzydula - serial
12:35      Telesklep 
13:30      Salon Gry 
 - pr. interaktywny
14:20      Detektywi 
 - serial dokument `06
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 dokuemnt
21:30      Dowody zbrodni
  - serial kryminalny, USA `06
22:30      Teraz albo nigdy
  - serial, Polska
23:25      Californication 
 - serial komediodramat, USA
00:05      Kuba Wojewódzki 
 - talk show 
01:05      Uwaga! 
 - magzyn
01:25      Nocne granie 
 - pr. muzyczny
02:25      Telesklep 

05:40 Uwaga! 06:00 Telesklep 07:00 Granie 
na śniadanie 08:00 Na Wspólnej 08:30 Dzień 
dobry TVN 11:00 Przyjaciele - serial 12:00 
Brzydula - serial
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 `06
16:55     Sędzia Anna Maria Wesołowska
  - serial dokument 
17:55     Brzydula - serial komedia
18:25     Detektywi
  - serial dokuemnt
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     Epidemia - fi lm sensacyjny, 
 USA `95 
00:10     Szymon Majewski Show 
 - talk show `08 
01:15     Superwizjer
  - magazyn
01:45     Uwaga! - magazyn
02:05     Nocne granie 
 - pr. muzyczny
03:05     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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