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Wizyta Prezydenta RP
Spotkanie na rynku z mieszkańcami miasta, rozmowy z samorządowcami i spacer po Kalwarii to tylko niektóre z wy-
darzeń, które towarzyszyły pierwszej wizycie Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Wejherowie. 
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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
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- Obwodowy Urząd Pocztowy w Wejherowie ............................................... (058) 672 22 81
- Państwowa Inspekcja Pracy w Wejherowie ................................................. (058) 672 13 45
- Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wejherowie .................. (058) 672 21 70
- Prokuratura Rejonowa w Wejherowie  ........................................................ (058) 672 98 72
- Sąd Rejonowy w Wejherowie ...................................................................... (058) 672 23 13
- Areszt Śledczy w Wejherowie  ..................................................................... (058) 672 23 92
- Urząd Skarbowy w Wejherowie .................................................................. (058) 677 34 64
- Urząd Stanu Cywilnego w Wejherowie  ..................................................... (058) 677 71  31 
- Pomorski Urząd Wojewódzki (paszporty) ................................................... (058) 672 45 56
- Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie  ...................................................... (058) 672 21 62 
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Wejherowie ....................................... (058) 572 97 00 
- Informacja PKS ........................................................................................... (058) 672 29 14 
- Informacja SKM ......................................................................................... (058) 721 21 70
- Informacja MZK ......................................................................................... (058) 672 31 38
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W Rumi nie ma jeszcze de-
cyzji kto będzie to realizo-
wać i w jaki sposób. Na ra-
zie wiadomo, że szczepie-
nia będą. - W budżecie na 
ten rok mamy przeznaczone 
na ten cel pieniądze – mówi 
z kolei Krzysztof Krzemiń-
ski, burmistrz Redy. Wła-
dze Wejherowa mają inne 
zdanie na ten temat. Miasto 
nie zdecydowało się prze-
znaczyć w tegorocznym 
budżecie na to pieniędzy. 
Okazało się, że od zdro-
wia kobiet ważniejsze jest 
przestawianie czołku czy 
ekspozycja przedstawiają-
ca wóz strazacki.
- Te szczepienia są ważne - 
ripostuje Mirosław Ruciń-
ski, lekarz i wejherowski 
radny. 
Tymczasem każda kobieta 
z Wejherowa, która chce 
się zaszczepić, będzie mu-
siała sama za to zapłacić, 
a cena szczepionki prze-
kracza 1000 zł. W Rumi i 
Redzie za wszystko będzie 
płacić miasto, włącznie z 
samym szczepieniem, któ-
re jest podzielone na trzy 
etapy. Oba miasta zwracają 

uwagę na to samo: termi-
ny trzeba ułożyć tak, żeby 
dwa pierwsze szczepienia 
odbyły się jeszcze w tym 
roku szkolnym, a trzecie 
gdy dziewczynki już wró-
cą do szkoły po wakacjach 
(szczepione będą nastolat-
ki).  
Reda zarezerwowała w bu-
dżecie 150 tysięcy złotych, 
bo w tej miejscowości ma 
być zaszczepionych w 
tym roku około 100 - 120 
dziewczynek. - Oczywi-
ście chcemy ten program 
upowszechnić, ale również 
pokazać problem - dodaje 
Krzysztof Krzemiński, - bo 
wiedza w Polsce na temat 
wirusa hpv i możliwości 
zabezpieczenia się przed 
skutkami jest bardzo niska. 
Tymczasem każdego dnia 
w wyniku „działania” wi-
rusa HPV umiera kilka 
kobiet i coraz więcej miast 
zwraca uwagę na szcze-
pienia, ale ich przeciwnicy 
też maja argument w ręce 
- czas działania szczepion-
ki. Dr Ruciński zwraca jed-
nak uwagę na to, że jest to 
„młoda” szczepionka, więc 

nie można wykluczyć, ze 
za „ileś lat” panie będą mu-
siały się po prostu doszcze-
pić. - Ale żeby te szczepie-
nia miały sens muszą wejść 
na stałe do budżetu gminy, 
aby nie było to rocznik wy-
brany - zwraca uwagę. 
Właśnie w ten sposób do 
sprawy chcą podejść radni 
w Redzie, którzy progra-
mem szczepień zajmą się 
na najbliższej sesji na prze-
łomie lutego i marca. - To 
to nie ma być jednorazowa 
akcja, ale program, któ-
ry będzie trwał minimum 
3 lata - mówi Krzysztof 
Krzemiński. - Kolejne 
dziewczynki byłby co roku 
szczepione. Teraz zasta-
nawiamy się nad wybo-
rem rocznika. Narodowy 
Fundusz Zdrowia sugeru-
je, żeby były to 12-letnie 
dziewczynki, ale mamy 
tutaj wątpliwości, czy nie 
szczepić dziewczynek star-
szych, bo szczepionka ma 
trafi ć do nastolatek, które 
nie rozpoczęły jeszcze ży-
cia seksualnego. 
W Rumi do zaszczepienia 
jest ponad 300 dziewczy-

nek z rocznika 1997. 
Miasto nie zna jeszcze ceny, 
jaką zapłaci za szczepionki, 
ponieważ przetarg dopiero 
się odbędzie. Czy będzie to 
kwota 1500 zł, o której się 
mówi dość często? Wiado-
mo, że przy większych za-
kupach kwota jest niższa.  
Niezależnie od tego, jak 
zakończą się przetargi oba 
miasta zgadzają się jeszcze 
w jednej kwestii: szczepie-
nia poprzedzi cykl szkoleń 
dla rodziców. I te spotka-
nia mają spowodować to, 
żeby nie było problemu ze 
zgodą.  - Szereg spotkań z 
rodzicami to też wiedza do-
tycząca profi laktyki - doda-
je Krzysztof Krzemiński. - 
Kontaktowaliśmy się rów-
nież z Gdynią, jako że w 
tym mieście program został 
już uruchomiony i wiele 
czerpaliśmy z wiedzy Gdy-
ni. Ten program chcemy 
uruchomić i to zrobimy. Na 
najbliższej sesji podejmie-
my uchwałę o wprowadze-
niu szczepień na - przynaj-
mniej - trzy lata, być może 
pięć.             
             (TM) 

Do 5 lat więzienia grozi dwóm mieszkańcom Wej-
herowa, którzy kradli... drzewa. Złodzieje wpadli na 
gorącym uczynku. Policjanci zauważyli ich, gdy już wycięli 
kilkanaście brzóz z polany znajdującej się przy jednym z je-
zior pod Wejherowem. Drzewa zdążyli pociąć i zapakować 
do samochodu. Policjanci znaleźli też dwie piły motorowe. 
- Jak ustalili funkcjonariusze okazało się, że kradzieże te 
trwały już drugi dzień - poinformowała rzecznik wejherow-
skiej policji.                                                                   (DS)

Będą szczepić (ale nie w Wejherowie) 
W Małym Trójmieście Kaszubskim decyzje już zapadły. Reda i Rumia postanowiły, że zaszczepią nastolatki 
przeciw HPV. Wejherowo z kolei mówi „nie”. A chodzi o wirusa, którego efektem jest rak szyjki macicy. 
Szczepionki są bardzo drogie, ale miasta zdecydowały się, że znajdą na to pieniądze. Przynajmniej niektóre.  

Kradli drzewa aż wpadli 
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Bardzo często nie ma to 
związku z powstaniem po-
żaru, a wynika jedynie z 
niewłaściwej eksploatacji 
budynku i znajdujących się 
w nich urządzeń i instalacji 
grzewczych - paliwa stałe-
go, ciekłego lub gazowego. 
Najbardziej tragiczny na 
terenie powiatu wejherow-
skiego, pod względem ilości 
zdarzeń w sezonie grzew-
czym, był okres od września 
2005 r. do kwietnia 2006 r., 
gdzie powstały aż 142 zda-
rzenia w wyniku, których 
rannych zostało 40 osób i 
3 ofi ary śmiertelne. W bie-
żącym okresie od września 
2008 roku do lutego 2009 
roku stwierdzono na terenie 
naszego powiatu 56 zdarzeń 
i interwencji jednostek stra-
ży pożarnych, związanych z 
nieprawidłową eksploatacją 
urządzeń grzewczo-komino-
wych, w tym 25 pożarów sa-
dzy w kominie, 15 pożarów 
kotłowni, 16 zdarzeń zwią-
zanych z przekroczeniem 
niebezpiecznych dla zdrowia 
i życia ludzi stężeń tlenku 
węgla w powietrzu. Zostało 

Doskonały zabójca
Trwa sezon grzewczy a wraz z nim wzrasta zagrożenie zatrucia czadem. Każdego roku z powodu 
zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, umiera kilkadziesiąt osób. 

poszkodowanych 19 osób, 
w tym również dzieci. Całe 
szczęście, że nie było ofi ar 
śmiertelnych. Zjawiska wy-
stępują równomiernie na te-
renie całego powiatu z tym, 
że więcej ich jest w miastach 
Małego Trójmiasta Kaszub-
skiego. Niebezpieczeństwo 
zaczadzenia wynika z faktu, 
że tlenek węgla jest gazem 
niewyczuwalnym zmysłami 
człowieka i blokuje dostęp 
tlenu do organizmu, poprzez 
zajmowanie jego miejsca w 
czerwonych ciałkach krwi, 
powodując przy długotrwa-
łym narażeniu śmierć przez 
uduszenie.
- Głównym źródłem zatruć 

w budynkach mieszkalnych 
jest niesprawność prze-
wodów kominowych, wen-
tylacyjnych, spalinowych 
i dymowych – wyjaśnia 
st.asp. Zenon Frankowski, 
rzecznik prasowy Komen-
danta Powiatowego PSP w 
Wejherowie. - Wadliwe dzia-
łanie przewodów wynika z 
ich nieszczelności, braku 
konserwacji i czyszczenia, 
wad konstrukcyjnych, nie-
dostosowania istniejącego 
systemu wentylacji do stan-
dardów szczelności stoso-
wanych okien i drzwi przy 
wymianie starych na nowe.
To wszystko może prowa-
dzić do niedrożności prze-

wodów, braku ciągu, a nawet 
do powstawania zjawiska 
ciągu wstecznego, gdzie 
dym zamiast wydostawać 
się przewodem kominowym 
na zewnątrz, cofa się z po-
wrotem do pomieszczenia. 
Należy więc często wietrzyć 
pomieszczenia, w których 
odbywa się proces spalania 
tj. kuchnie, łazienki.
- Nigdy nie wolno bagateli-
zować objawów duszności, 
bólów i zawrotów głowy, 
nudności, wymiotów, oszo-
łomienia, osłabienia, przy-
spieszenia czynności serca 
i oddychania, gdyż mogą być 
sygnałem, że ulegamy zatru-
ciu czadem – dodaje rzecz-
nik Frankowski. - W takiej 
sytuacji należy natychmiast 
przewietrzyć pomieszczenie, 
w którym się znajdujemy i 
zasięgnąć porady lekarskiej.
W trosce o własne bezpie-
czeństwo, warto rozważyć 
zamontowanie w domu czu-
jek dymu i gazu. Koszt za-
montowania jest niewspół-
miernie niski do korzyści, 
jakie daje uratowanie czło-
wiekowi życia.             (DD)
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13-latki trafi ą 
do sądu 
Wejherowski sąd ro-
dzinny i nieletnich za-
decyduje niebawem, 
co się stanie z nasto-
latkami, które w Redzie 
pomalowały 20 klatek 
schodowych.  
- W ubiegły poniedziałek 
mieszkaniec jednego z osie-
dli zauważył jak dwaj chłop-
cy rysują wodoodpornym 
fl amastrem po ścianie klatki 
schodowej - poinformowała 
wejherowska policja. - Nie 
zastanawiając się ujął jedne-
go z chłopców i zaprowadził 
go do zarządcy osiedla. Dru-
gi nieletni uciekł. Wezwani 
policjanci w niespełna kil-
kanaście minut ustalili i ujęli 
drugiego sprawcę. 
Funkcjonariusze obeszli całe 
osiedle. Zobaczyli wtedy, że 
dwójka 13-latków pomalo-
wała w ten sposób 20 klatek 
schodowych. We wszyst-
kich były podobne podpisy. 
Chłopcy zostali przewiezieni 
na komisariat i w obecności 
dorosłych przesłuchani. Ich 
rodzice byli bardzo zdziwie-
ni tymi malowidłami, ale ze 
względu na wiek chłopców 
niewykluczone, że to wła-
śnie oni będą ponosić koszty 
wandalizmu. Zarządca osie-
dla oszacował straty na 850 
zł. Sprawą niebawem zajmie 
się wejherowski sąd rodzin-
ny i nieletnich.            (TM)

- Zmiany organizacji ruchu 
nastąpiły bez jakichkol-
wiek konsultacji z prowa-
dzącymi sklepy i punkty 
gastronomiczne, co bardzo 
zaniepokoiło i oburzyło 
środowisko gospodarcze 
w mieście – pisze Towa-
rzystwo. - Czujemy się 
w naszym mieście coraz 
bardziej niechcianymi in-
truzami. Po wprowadzeniu 
z początkiem roku, w mo-
mencie gdy rozwija się kry-
zys fi nansowy, 20-procen-
towych podwyżek czynszu, 
następuje próba odcięcia 
naszych zakładów pracy 
od dostaw towaru. A chyba 
każde dziecko wie, że bez 
takowych nie można funk-

cjonować. Układ drogowy 
jest krwiobiegiem miasta 
i jego zamkniecie, nawet 
w pewnym tylko wycin-
ku, spowoduje obumarcie 
zamkniętych części. Wie-
my, że dotychczas pewne 
osoby nadużywały swych 
uprawnień w poruszaniu 
się i postoju w wyznaczo-
nych strefach. Nie ozna-
cza to jednak, aby ukarać 
wszystkich i pozbawić ich  
w miarę normalnego funk-
cjonowania.
W przyszłym tygodniu 
zbiorą się 3 komisje rady 
miasta, które zajmą się tym 
problemem. Po spotkaniu 
komisji do sprawy wróci-
my.                             (TM) 

Co będzie 
z ruchem?
Trzy komisje zbiorą się w przyszłym tygo-
dniu w Wejherowie, żeby omówić sprawę 
ruchu w centrum miasta. Na koniec stycznia 
wejherowskie Towarzystwo Przemysłowe i 
Handlowe zwróciło się do prezydenta i prze-
wodniczącego Rady Miasta o zweryfi kowanie 
zasad organizacji ruchu. 
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OBWIESZCZENIE 

Starosta Wejherowski
- działając na podstawie art. 2, art.11a, art.11c, art. 11f ust.3 ustawy z 
dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania  i   realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych /Dz.U. Nr. 80 z 2003r. poz. 
721 z późn. zm./ oraz art. 49 i art. 61 ustawy  z   dnia   14  czerwca  
1960r. Kodeksu  postępowania administracyjnego /tekst jedn. Dz. U. 
nr 98 z 2000r. poz. 1071 z późn. zm./  z a w i a d a m i a,  ż e:

1. w  dniu  02.02.2009r.  na   wniosek  z dnia 04.11.2008r. uzupełniony 
w dniu 06.01.2009r. Burmistrza Miasta Rumi, ul. Sobieskiego 7,  
84-230 Rumia, wydana została  decyzja o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej   polegającej na:

BUDOWIE DRÓG GMINNYCH  – ULIC CHROBREGO  I  
RÓWNEJ (NA ODCINKU 

OD ŻEROMSKIEGO DO CHROBREGO)  W RUMI 

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

2. w dniu 02.02.2009r. na wniosek z dnia 04.11.2008r. uzupełniony 
w dniu  12.01.2009r.   Burmistrza   Miasta   Rumi, ul. Sobieskiego 
7,  84-230 Rumia, wydana została decyzja o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej polegającej na:

BUDOWIE DRÓG GMINNYCH  – ULIC   SŁONECZNEJ   I   
ASNYKA   W  RUMI 

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

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

OGŁOSZENIA

- Nadal tworzone są od-
powiednie, przestrzenne, 
zadaszone kojce a ulegają 
likwidacji wolno stoją-
ce budy, do których część 
psów z konieczności prwią-
zana jest łańcuchami – wy-
jaśnia Patrycja Zielińska, 
kierownik schroniska. 
- Ograniczają one w zna-
czący sposób ich swobodę 
i mają ogromny wpływ na 
socjalizację z ludźmi i in-
nymi zwierzętami. 
Dzięki uzyskanym fun-
duszom Animals stara 
się więc w miarę szybko 
tworzyć nowe wybiegi. 
Większość bud w jakich 
przebywały zwierzęta na 
terenie Dąbrówki była w 
tragicznym stanie. Dziu-
rawe, zgniłe nadawały się 
jedynie do wyrzucenia. 

Dużym nakładem kosztów 
i w bardzo krótkim czasie, 
ze względu na aurę zimo-
wą, trzeba było wymienić 
na nowe, ocieplone i izolo-
wane od podłoża. Od czasu 
przejęcia schroniska przez 
Towarzystwo, dużo się 
zmieniło. Do zimy zaczęto 
przygotowywać się już w 
listopadzie ubiegłego roku. 
Zakupiono 10 nowych koj-
ców, zapewniających psom 
odpowiednie warunki w 
czasie mrozu. Kojce są od-
izolowane od podłoża, za-
daszone i w każdym znaj-
dują się ocieplane budy. Na 
budach przymocowano fi -
ranki z dywanów, aby wiatr 
i śnieg nie zawiewały do 
środka. Najważniejszym 
z zakupów był ocieplany 
kontener, przystosowany 

Coraz bezpieczniej w przytułku
W schronisku dla bezdomnych zwierząt w Dąbrówce koło Luzina, działające tam Ogólnopolskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami 
Animals, poza znajdowaniem dla czworonogów nowych opiekuńczych domów, systematycznie poprawia warunki w jakich muszą czaso-
wo przebywać w schronisku. Aktualnie przebywa tam około 50 psów. Pod opieką są też trzy konie zabrane z interwencji oraz siedem kóz 
odebranych za niehumanitarne traktowanie. Dobrą nowiną jest to, że w schronisku w Dąbrówce nie ma już kotów. 

specjalnie dla zwierząt. Po-
dzielony jest na dziewięć 
pomieszczeń, w których 
znajduje się piecyk i wyj-

ście na zewnątrz. Przeby-
wają tam szczeniaki i psy 
po zabiegach weterynaryj-
nych. Jednak mimo wszel-

kich zabiegów i starań 
nie zastąpi to zwierzętom 
prawdziwego domu. 
- Każdy może podarować 

zwierzętom jeden procent 
swojego podatku na zakup 
nowych, ocieplanych bud 
dla psiaków i wybudowa-
nie dużych, przestrzennych 
wybiegów – dodaje Patry-
cja Zielińska. – Za pienią-
dze z podatku zakupimy też 
lepszą karmę oraz leki dla 
naszych podopiecznych.
Dzięki zeszłorocznej akcji 
podatkowej, schronisko w 
Dąbrówce zakupiło kilka-
dziesiąt kilogramów karmy 
dla zwierząt, zaopatrzyło 
się także w leki i szcze-
pionki, postawiło dziesięć 
nowych boksów, zakupiło 
kontener i kuchnię polową, 
dzięki której można przy-
rządzać zwierzętom zdro-
we posiłki odpowiednie do 
ich potrzeb.

(DD)

Nowy kontener dla zwierząt.
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Prace społecznie użyteczne 
to jeden ze sposobów, jak 
gmina może pomóc swoim 
mieszkańcom. - To będą 
prace porządkowe na tere-
nie naszej gminy, takie któ-
re podniosą estetyczność. 
Mamy kilku pracowników, 
którzy to robią i te osoby 
będą pracować pod ich nad-
zorem - mówi Jarosław We-
jer, wójt Luzina.  
Prace mają rozpocząć się 1. 
marca. - Złożyliśmy wnio-
sek o uruchomienie tych 
prac i czekamy, bo musimy 
jeszcze podpisać porozu-
mienie - dodaje Marzena 
Meyer, zastępca wójta. 
60 procent kosztów wyna-
grodzenia będzie ponosić 
wejherowski Urząd Pracy, 
a pozostałe 40 procent gmi-
na Luzino. 6 zł 50 groszy 

za godzinę - tyle będzie 
otrzymywać każdy z nowo 
zatrudnionych. Jest jedno 
zastrzeżenie – każda z nich 
będzie pracować maksy-
malnie 10 godzin w tygo-
dniu. Będą to osoby, które 
od długiego czasu nie mają 
pracy, nie przysługują im 
też zasiłki dla bezrobotne-
go, ale korzystają z pomocy 
społecznej, czy to w formie 
dożywiania dzieci w szkole, 
czy to w formie tzw. zasił-
ków celowych. 
Najpierw GOPS przygoto-
wał wykaz tych osób, bo 
właśnie w Ośrodku Pomocy 
Społecznej są one zareje-
strowane. Potem lista trafi ła 
do Urzędu Pracy. 
Z kolei w Redzie trwają 
właśnie darmowe warsztaty 
dla pań z terenu całego po-

wiatu. Pierwsze dwa wstęp-
ne szkolenia motywacyjne 
odbyły się na przełomie 
stycznia i lutego stycznia, 
trzecie odbędzie się 17. lute-
go (początek o godzinie 19). 
Warsztaty odbywają się w 
Redzie przy ulicy Gdańskiej 
55 (budynek dawnego komi-
sariatu) i można się jeszcze 
na nie zgłaszać. - Po warsz-
tatach osoby zainteresowane 
udziałem w kursach zawo-
dowych zostaną umówione 
na rozmowy kwalifi kacyjne 
z psychologiem i przejdą 
testy określające ich predys-
pozycje do pracy opiekunki 
dla dzieci i osób starszych 
- mówi Romana Aziewicz 
ze Stowarzyszenia „Eure-
ka”, które organizuje kursy. 
Organizator pomyślał też o 
osobach dojeżdżających - 

osobom uczestniczącym w 
kursach zawodowych będą 
zwracane koszty pojazdu, 
a dla dzieci pań, które nie 
mają z kim zostawić swoich 
pociech zaplanowano opie-
kę w przedszkolu. Szkolenia 
przeznaczone są dla pań bez 
pracy, więc są bezpłatne. 
Podobna koncepcja powsta-
ła w ubiegłym roku w Rumi. 
Tam za pomoc paniom, któ-
re długo nie miały pracy, za-
brał się Miejski Ośrodek Po-
mocy Społecznej. Program 
„Razem ku lepszej przyszło-
ści” uzyskał dofi nansowanie 
z Unii Europejskiej. Udział 
w nim wzięło 12 kobiet. 
Podobnie, jak w Redzie, od-
były się warsztaty, a później 
kurs przygotowujący do za-
wodu opiekunki.  

(TM )

- Czym jest Senat Mło-
dych RP? Jak do niego 
trafi łaś? 
- To jest projekt senacki, któ-
ry powstał z okazji rocznicy 
pierwszych niepodległych 
wyborów do Senatu RP. Ta 
koncepcja powstała, żeby 
zaznajomić młodzież z za-
sadami i funkcjonowaniem 
Senatu. W szkole odbyły się 
wybory, które wygrałam.  
- Przygotowałaś własny 
program wyborczy?  

- Tak, była w związku z tym 
cała procedura i ordynacja 
wyborcza razem z ulotkami 
i plakatami w szkole. Od-
była się debata z młodzieżą. 
Ogólnie mówiąc odbyła się 
kampania wyborcza z praw-
dziwego zdarzenia. 
- I jak wrażenia z pierw-
szej, własnej kampanii? 
- Odniosłam bardzo pozy-
tywne wrażenie, chociaż te-
raz widzę, że jest to trudny 
„kawałek chleba”. Czy było 

ciężko? Momentami trochę 
tak. 
- A jak przebiegła sama 
wizyta w Warszawie, w 
Senacie? Czy będzie ja-
kaś kontynuacja? 
- Obrady Senatu zostały zor-
ganizowane i teraz właściwie 
jestem już po wszystkim. To 
było jednorazowe spotkanie 
i z tego, co mi wiadomo nie 
będzie jakiejś kontynuacji. 
Oczywiście Centrum Edu-
kacji Obywatelskiej będzie 

dalej prowadzić tego typu 
akcje, ale Senat Młodych 
RP był jednorazowo zorga-
nizowany, właśnie z okazji 
rocznicy. 
- Jakie są twoje plany na 
przyszłość? Chcesz się 
w jakiś sposób związać 
z taką działalnością?  
- Nie, po tym przeżyciu nie 
zamierzam brnąć w poli-
tykę, ale w zupełnie inną 
stronę. Myślę o turystyce, 
podróżach.                  (TM) 

Prace społeczne albo stowarzyszenie
W Luzinie 19 osób, które nie mają pracy zostanie zatrudnionych przy tzw. pracach społecznie uży-
tecznych. Z kolei w Redzie pomaga Stowarzyszenie „Eureka”. 

18-letnia pani senator 
Dominika Mazur z Chynowia na co dzień uczy się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wej-
herowie. Jako jedna ze 100 osób – z polskich szkół średnich - weszła w skład Senatu Młodych RP.  

PRZETARG

Urząd Gminy w Lini informuje, że
  

w dniu 31 marca 2008 r. o godz. 10 ºº w sali posiedzeń Urzędu 
Gminy w Lini ul. Turystyczna 15 odbędzie się I przetarg ustny 
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej 
położonej we wsi Linia oznaczonej jako działka ewidencyjna  nr 
53/3 o powierzchni  1426 m².
 cena wywoławcza nieruchomości – 42.780,00  zł (netto).

Regulamin w sprawie przeprowadzenia przetargu oraz informacje na 
temat w/w przetargu udzielane są w Urzędzie Gminy Linia w pokoju 
nr 7 od wtorku do piątku w godz. 7.30 do 15.30.
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Zebranych na placu posłów, 
włodarzy miast i gmin, rad-
nych powiatowych i miej-
skich, służb mundurowych 
i cywilnych oraz gości, a 
przede wszystkim Głowę 
Państwa, powitał prezydent 
Wejherowa, Krzysztof Hil-
debrandt. - Po raz pierwszy 
w powojennych dziejach 
miasta nasz gród odwiedza 
prezydent wolnego kraju – 
powiedział Krzysztof Hilde-
brandt. – Właśnie tu rodził 
się sen o morskiej potędze 
Polski międzywojennej. 
Dowódca garnizonu Mary-
narki Wojennej złożył mel-
dunek, po czym odegrano 
hymn państwowy. Prezy-
dent RP, Lech Kaczyński 
oddał honory pocztom 
sztandarowym i przywitał 
się z żołnierzami. Spotkanie 
z mieszkańcami nie tylko 
miasta ale i powiatu, spo-
tkało się z życzliwością, 
wzruszeniem i oklaskami. 
- Jestem w Wejherowie nie 
pierwszy raz w życiu i przy-

Wizyta Prezydenta RP 
Spotkanie na rynku z mieszkańcami miasta, rozmowy z samorządowcami i spacer po Kalwarii to tylko niektóre z wydarzeń, które towarzy-
szyły pierwszej wizycie Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Wejherowie. 

pominam sobie to miasto 
jako ważny ośrodek, w któ-
rym kształtowała się polska 
myśl morska, a rzesza miej-

scowej ludności pracowała 
w gospodarce morskiej – 
mówił prezydent RP, Lech 
Kaczyński.

Pod pomnikiem założycie-
la miasta, Jakuba Wejhera 
złożono wieniec i kwiaty. 
Dzieci w strojach kaszub-

skich wręczyły prezyden-
towi RP kaszubski instru-
ment muzyczny - diabelskie 
skrzypce. Wizyta Lecha 

Kaczyńskiego w ratuszu i 
spotkanie z samorządowca-
mi była okazją do rozmów, 
wpisania się do księgi pa-
miątkowej oraz podarowa-
nia książek o Wejherowie. 
- Polska morska w ciągu 
ostatnich 20 lat nie odniosła 
takiego zwycięstwa na jakie 
zasłużyła, dlatego współcze-
sna Polska powinna zwrócić 
się twarzą ku morzu na naj-
bliższe 20 lat – dodał Lech 
Kaczyński. – Patrzyłem z 
niepokojem, jak gospodar-
ka morska zamierała i dziś 
trzeba z tym walczyć, aby z 
powrotem odżyła. W kulmi-
nacyjnym punkcie 89. rocz-
nicy Zaślubin Polski z Mo-
rzem, kolumna rządowych 
samochodów przejechała 
ulicami miasta na Kalwarię 
Wejherowską. Prezydent RP 
zwiedził, odrestaurowane ze 
środków unijnych kapliczki, 
a w kościele Trzech Krzyży 
otrzymał pamiątkowy me-
dal i obraz MB Wejherow-
skiej.                           (DD)

10 lutego 1920 generał Józef Haller, minister spraw we-
wnętrznych, Stanisław Wojciechowski oraz nowa admi-
nistracja województwa przyjechali do Pucka. W czasie 
uroczystej mszy świętej odbyły się symboliczne zaślu-
biny Polski z Bałtykiem; przy huku salw armatnich po-
święcona została i wciągnęli na maszt - jako znak objęcia 
przez polską Marynarkę Wojenną wachty na Bałtyku - 
Bandera Polska. Do wód Zatoki Puckiej wrzucony został 
symbol zaślubin – platynowy pierścień, który gen. Haller 
otrzymał tego dnia rano w Gdańsku.    opr. (TM)
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Fotoreportaż Andrzeja J. Gojke z wizyty prezydenta RP
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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

Przede wszystkim trzeba zadbać 
o przeprowadzenie postępowań 
spadkowych po zmarłych, a na-
stępnie o wpisanie aktualnych 
właścicieli w księdze wieczystej, 
nikt tego nie zrobi z urzędu, zobo-
wiązani do tego są sami zaintere-
sowani. Koniecznie też trzeba się 
upewnić, że w ewidencji gruntów 
prowadzonej we właściwym sta-
rostwie powiatowym są wpisane 
aktualne dane właścicieli, w tym 
adresy zamieszkania.
Dane z ewidencji gruntów (wpi-
sane osoby i ich adresy) często 
mają decydujące znaczenie dla 
ustalenia właścicieli nierucho-
mości i powiadomienia ich o to-
czącym się postępowaniu. Jeżeli 
dane są nieaktualne, to właściciel 
może nie wiedzieć o tym, że to-
czy się określone postępowanie, 
w wyniku którego mógł utracić 
własność nieruchomości lub jej 
części. Potem może mieć trudno-

REGULACJA STANU PRAWNEGO 

NIERUCHOMOŚCI
Własność nieruchomo-
ści można w świetle prawa 
utracić na cele publiczne. 
Przepisy przewidują kilka 
trybów przechodzenia wła-
sności nieruchomości na 
rzecz samorządu terytorial-
nego lub Skarbu Państwa, 
zwłaszcza z przeznacze-
niem na drogi publiczne. 
Właścicielom oczywiście 
przysługują określone środ-
ki prawne i odszkodowanie, 
ale żeby z takich uprawnień 
skorzystać stan prawny nie-
ruchomości musi być ure-
gulowany a dane właścicieli 
aktualne.

ści w dochodzeniu odszkodowa-
nia za utraconą własność.
Najbardziej restrykcyjna dla wła-
ścicieli jest z dnia 10 kwietnia 
2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwe-
stycji w zakresie dróg publicz-
nych, która przewiduje automa-
tyczną utratę własności nierucho-
mości (części nieruchomości) z 
chwilą wydania decyzji zezwa-
lającej na realizację inwestycji 
drogowej. Wiele nieruchomości 
przeszło na własność samorzą-
dów lub Skarbu Państwa z mocy 
ustawy z 1998 r., a o odszkodo-
wanie za to można było się ubie-
gać tylko do końca 2005 r.
Nieuregulowany stan prawny 
nieruchomości może powodować 
jeszcze wiele innych problemów. 
Właściciele nie będą jej mogli 
sprzedać ani uzyskać pozwolenia 
na budowę. Im dłużej trwa stan 
nieuregulowany, tym trudniej 
potem doprowadzić wszystko do 
porządku.

Radosław Skwarło
Radca prawny

Zacznę od wizerunku J. Kaczyń-
skiego. Owszem, zewnętrznie 
zmienił się i to bardzo. Niena-
ganny garnitur, dopasowany ko-
lorystycznie do koszuli krawat, 
opalona twarz, starannie uczesa-
ne włosy. Tej niewątpliwie ko-
rzystnej zmiany nie można było 
nie zauważyć. Na niej się jednak 
skończyło. Można powiedzieć, że 
zmieniło się opakowanie, towar 
został ten sam. Mimo iż w kon-
gresowych wystąpieniach prezesa 
Kaczyńskiego nie było tym razem 
„zimnowojennej”, konfrontacyj-
nej retoryki, z której jest on znany, 
niewielu w jego nagłą odmianę 
uwierzyło. Dlaczego? Odpowie-
dzi udzielił (mimowolnie?) jeden 
z głównych propagandzistów 
PiS Jacek Kurski. Przyciśnięty 
do muru przez dziennikarza sta-
cji TVN 24 musiał przyznać, że 
„skokowa zmiana wizerunku nie 
jest wiarygodna”. Akurat tu się z 
Kurskim zgadzam. Rzeczywiście, 
mądrze i mile brzmiące słowa, to 
za mało. Potrzebne są czyny i to 
w dłuższym przedziale czasu. Czy 
J. Kaczyński, przepraszający in-
teligencję i mówiący o potrzebie 
polityki miłości jest szczery czy 
koniunkturalny? Czy nie mówi 

tego „pod publiczkę”, zdając so-
bie sprawę, że język którego do-
tychczas używał nie daje jego 
partii żadnych szans na wyborcze 
zwycięstwo? Śmiem twierdzić, 
że ta zmiana jest powierzchowna 
i podyktowana wyłącznie wzglę-
dami PR-owskimi. Oczywiście 
chciałbym się mylić, bo uważam, 
że im mniej jest w wystąpieniach 
polskich polityków (wszystkich 
bez wyjątku!) kłamstw, pomó-
wień, inwektyw i agresji, tym le-
piej dla debaty publicznej. Mam 
jeszcze jedną wątpliwość. Jak na 
tę rzekomą przemianę zareagują 
radykalni wyborcy PiS, szczegól-
nie ci przejęci z LPR i Samoobro-
ny? Czy zaakceptują łagodnego 
jak baranek Kaczyńskiego, skoro 
poszli za nim tylko dlatego, że nie 
przebierając w słowach „ciskał 
gromami” w swoich przeciwni-
ków i bez opamiętania „walił im 
prosto po oczach”? Czy zaakcep-
tują tego „nowego” Kaczyńskie-
go, czy może zaczną sobie szukać 
innego, bardziej twardego i wo-
jowniczego wodza?
Przejdźmy teraz do programu PiS. 
Tu też nic nowego, no może poza 
tym, że priorytetem dla PiS ma 
podobno być teraz gospodarka, 

a nie walka z układem. Żeby nie 
być posądzony o stronniczość, 
przytoczę z „Dziennika” fragment 
interesującej analizy redaktora 
Piotra Zaremby, uchodzącego do-
tąd za życzliwego obu braciom 
Kaczyńskim – „(…) choć został 
wykonany ogrom pracy, nie jest 
to program nowy (…), ogromną 
większość pomysłów przepisa-
no z wcześniejszych deklaracji 
programowych lub przynajmniej 
wystąpień prezesa, dokonując co 
najwyżej drobnych aktualizacji”. 
Czyli żadnych rewelacji, żadnych 
nowych pomysłów na ożywienie 
gospodarcze, żadnych cudownych 
recept na wyjście z obecnego kry-
zysu, za to same wyświechtane 
ogólniki i kuriozalny zgoła zarzut, 
że opowiadając się za dalszą de-
centralizacją państwa PO chce do-
prowadzić do „landyzacji” Polski. 
Nic dziwnego, że nawet Zaremba 
w konkluzji zmuszony jest przy-
znać, że przyjęty na kongresie 
program PiS „nie jest dobrą dia-
gnozą na przyszłość”.  
Jerzy Budnik
                       Poseł na Sejm RP

Archiwalne felietony posła 
można przeczytać na stronie 

www. budnik.pl

W PiS WSZYSTKO PO STAREMU
Niecałe dwa tygodnie temu zakończył się dwu-
dniowy kongres programowy Prawa i Spra-
wiedliwości. W marzącą o szybkim powrocie 
do władzy partię miał tchnąć odżywczego du-
cha. Cel ten zamierzano osiągnąć przez od-
wrócenie priorytetów w programie PiS i zmia-
nę wizerunku prezesa J. Kaczyńskiego. Czy 
to się udało? Moim zdaniem nie.
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Ponad 25 dzieci wzięło 
udział w czterech kon-
kurencjach sprawno-
ściowych i konkursie 
plastycznym pt. „Moja 
ulubiona bajka” w Gmin-
nym Domu Kultury w li-
nii.
 Dzieci miały 30 minut na 
wykonanie zadania. Prace 
były wykonane starannie i 
na wysokim poziomie, dla-
tego to one same wybrały 
najlepsze. I miejsce zajął 
Szymon Bednarek, II miej-

sce Kacper Baranowski i 
III miejsce Iza Kosowska. 
Kolejną konkurencją był 
rzut woreczkami z kaszą 
do koszyka, każde dziecko 
miało trzy próby i tu najlep-
szym zawodnikiem okazał 
się najmłodszy uczestnik 
zabawy Oskar Jurkiewicz, 
kolejne miejsca zajęli Se-
bastian Bednarek i Iza Ko-
sowska.
Skoki przez skakankę oka-
zały się najbardziej wy-
czerpującą konkurencją. Tu 

najlepszy okazał się męż-
czyzna Szymon Bednarek, 
za nim Iza Kosowska i 
Tymek Gruba. Po wyczer-
pującej konkurencji dzieci 
udały się na poczęstunek, 
który został przygotowa-
ny przez GDK. Dzieci za-
jadały się słodkościami i 
dzieliły się wrażeniami z 
trwających ferii. Następnie 
dzieci wzięły udział w rzu-
cie piłeczką palantową do 
celu. Pierwsze miejsce za-
jął Jakub Baranowski, po 

dogrywce o drugie i trzecie 
miejsce – Oskar Jurkie-
wicz był drugi a Grzegorz 
Bednarek trzeci.
Najwięcej radości sprawił 
dzieciom rzut piłką nożną 
pod krzesłem. Każdy miał 
trzy próby, technika była 
dowolna – piłka musiała 
jak najwięcej razy prze-
turlać się pod krzesłem. I 
miejsce zajął Gracjan Jur-
kiewicz, II Iza Kosowska i 
III Sebastian Bednarek.   
         (JT)

W sali  GDK odbył się 
otwarty turniej warca-
bów o Puchar Dyrekto-
ra GDK. Uczestników po-
dzielono na dwie kategorie 
wiekowe – szkoły podsta-
wowe oraz szkoły gimna-
zjalne i ponadgimnazjal-
na. W młodszej kategorii 
bezkonkurencyjna okazała 
się Agnieszka Choszcz z 
Lini, która wygrała wszyst-
kie pojedynki, II miejsce 
zajął również reprezen-
tant Lini – Daniel Wedel-
stedt, a III lokata przy-
padła Dawidowi Darznik 

z Miłoszewo. W grupie 
starszej wszystkich ry-
wali pokonał Przemy-
sław Labuda z Kętrzyna, 
II miejsce zajął Szymon 
Bednarek z Lini a III Mar-
cin Darznik z Miłoszewa. 
Najmłodszą uczestniczką 
turnieju była 6-letnia Klau-
dia Kaczyńska. Wszyscy 
wyżej wymienieni otrzy-
mali pamiątkowe pucharki, 
które wręczył sędzia i or-
ganizator turnieju dyrektor 
GDK Jan Trofi mowicz. W 
turnieju wzięło udział 20 
uczestników.                (JT)

W nowej sali Gminnego 
Domu Kultury na zaba-
wie karnawałowej ba-
wiło się ponad 80 dzie-
ci wraz z rodzicami. Or-
ganizator przygotował 
dla wszystkich słodki 
poczęstunek i nagrody 
niespodzianki. 
Najmłodsi rzucali worecz-
kami do celu natomiast star-
si piłeczkami do koszyków. 
Oprawę muzyczną stano-
wiły melodie dla najmłod-
szych oraz muzyka „na 
żywo”, którą zapewnił Jan 
Szulc. Dzieci wraz z rodzi-
cami i wodzirejem  zabawy 
dyrektorem GDK bawiły 
się znakomicie przy swoich 

ulubionych przebojach. W 
konkursie na najładniejsze 
przebranie – strój karnawa-
łowy nagrody otrzymali: 
Jagoda Piekarska – cza-
rownica, Tymoteusz Gruba 
– śmierć, Juliusz Tłuścik 
– średniowieczny rycerz, 
Sandra Gawłowska – ciela-
czek, rodzeństwo – Marta, 
Marlena i Maciej Kielińscy 
przebrani odpowiednio za 
murzynkę, cygankę oraz 
pirata. Sporo pracy musiał 
w przygotowanie strojów 
włożyć mama dzieci pani 
Magdalena Kielińska – bra-
wo!. Wyróżnieni otrzymali 
w nagrody gry planszowe.
Każdy uczestnik zabawy 

Wszystko odbywa się w 
Gminnym Ośrodku Pro-
mocji, Sportu i Rekreacji 
w Bolszewie i jest fi nan-
sowane przez wójta Jerze-
go Kepkę. W warsztatach 
plastycznych uczestniczy 
ponad 30 osób, w wieku od 
7 do 15 lat. Malują farbami 

i kredkami olejnymi. Do-
minuje malarstwo i grafi -
ka. Młodsze dzieci dostają 
konkretne tematy, podczas 
których tworzą krajobra-
zy swoich miejscowości. 
Młodzież przedstawia na 
papierze martwą naturę. 
Zajęcia prowadzi artysta, 

Na feriach doskonalą  
swoje umiejętności
Warsztaty plastyczne i zajęcia sportowe to tylko niektóre z atrakcji podczas ferii zimowych, 
jakie przygotowała Gmina Wejherowo dla swoich najmłodszych mieszkańców. 

plastyk Aleksander Sko-
tarczuk z Choczewa, który 
jest aktywnym członkiem 
Stowarzyszenia Maryni-
stów przy Zrzeszeniu Ka-
szubsko-Pomorskim. Swój 
udział w warsztatach ma 
też  nauczycielka plastyki 
Bożena Reszke. 
- Pomagamy dzieciom 
rozwiązywać podstawo-
we problemy malarskie i 
opowiadamy ciekawostki 
z historii sztuki – mówi 
Aleksander Skotarczuk. 
- Zajęcia praktyczne do-
skonalą umiejętność wyko-
rzystywania perspektywy, 
koloru, nakładania farby, 
rozmieszczenia planu.
Dla miłośników sportu za-
planowano zajęcia sporto-
we w hali widowiskowo-

sportowej w Gimnazjum. 
Ponad 80 dzieci uczestni-
czy w turniejach i grach 
sportowych, podczas któ-
rych panuje gorąca atmos-
fera i wyśmienita zabawa.  
- Dzieciaki z gminy na-
mawiały nas, aby zorga-
nizować taki wypoczynek 
sportowy, który trwa dosyć 
długo w ciągu dnia – doda-
je wójt Jerzy Kepka. – Wi-
dać jak młodzież chętnie 
uczestniczy w tych zaję-
ciach sportowych, jak i w 
innych formach zimowego 
wypoczynku.
Natomiast dzieci z rodzin 
niezamożnych wyjechały 
na zimowisko. Dwie grupy, 
liczące po 43 osoby, spędza-
ją ferie w górach w Konin-
kach.                          (DD)

W sali konferencyj-
nej Urzędu Miejskie-
go w Rumi, wręczono 
stypendia burmistrza 
miasta za szczególne 
osiągnięcia artystycz-
ne oraz sportowe. 
O stypendium mogli ubie-
gać się młodzi mieszkańcy 
Rumi, będący uczniami 
gimnazjów, szkół ponad-
gimnazjalnych oraz studen-
ci. Można je było otrzymać 
za osiągnięcia indywidual-
ne i zespołowe. Burmistrz 
Elżbieta Rogala-Kończak 
uhonorowała stypendium 
Joannę Jakubek i Jagodę 
Wróbel za osiągnięcia ar-
tystyczne. Natomiast sty-
pendia sportowe otrzymali 
Anna Semmerling, Adrian-
na Daszkiewicz, Szymon 

Daszkiewicz, Robert Nie-
wiedziała, Paulina Lipień-
ska, Ewelina Zamojska, 
Marta Kozieł, Grzegorz 
Skwierawski, Paweł Za-
mojski, Karol Róg, Patryk 
Wichrowski, Grzegorz Cy-
bulski, Adam Falkowski, 
Kamila Żak, Marcin Pie-
chowski, Michalina Kan-
tecka, Angelika Zamojska, 
Magdalena Stencel, Ma-
riusz Jóźwicki, Michał 
Mączka, Hanna Idziak, 
Marek Kulas, Michał Czer-
kies, Aleksandra Theis, 
Magdalena Kierszke, Pa-
weł Muchewicz, Natalia 
Kahs. Wysokość dotacji, w 
zależności od uzyskanych 
wyników, wyniosła od 800 
zł do 1500 zł dla każdego 
nagrodzonego.            (DD)

Zabawa Karnawałowa dla dzieci

karnawałowej otrzymał na-
grodę niespodziankę oraz 
nieco słodkości. Zabawa 
była naprawdę udana a 
nowa sala choć duża była 

wypełniona po brzegi roz-
tańczonymi dziećmi i ich 
rodzicami. Były wspólne 
śpiewy, pląsy i tańce. 

(JT)

Ferie na wesoło w Gminnym Domu Kultury

Stypendia 
dla najlepszych

Grali w warcaby

REKLAMA



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

8 redakcja: 058 736 16 92  - reklama: 601 300 14313 lutego 2009  POWIAT  REKLAMA
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Odmiennie niż więk-
szość artystów pra-
cujących w linorycie 
Małgorzata Etber-War-
likowska buduje swoje 
grafi ki używając wi-
brujących, wręcz od-
blaskowych kolorów 
nakładanych wieloma 
matrycami. 
Przekonali się o tym goście 
wystawy, która została uro-
czyście otwarta w Wejhe-
rowskim Centrum Kultury. 
Złożona kombinacja kolo-
rystyczna artystki czasem 
od razu przytłacza widza, a 
czasem wciąga go w swoją 
grę. Kombinacje błękitów 
są jak przestrzenie, w któ-
rych trzeba szukać specy-
fi cznych przekazów. Kiedy 
indziej, prace wykonane 
w jarzących czerwieniach, 
żółciach czy oranżach, 
krzyczą treścią na zewnątrz, 
a odrzucając atakują widza 
informacją. Uroczystego 
otwarcia wystawy dokonali 
zastępca prezydenta miasta 
Bogdan Tokłowicz i dyrek-
tor WCK Jolanta Rożyń-
ska.
- Witamy uzdolnioną pol-
ską artystkę, pochodzącą z 
Gdańska, która już posta-
wiła pierwsze kroki na dro-
dze do międzynarodowej 
kariery – mówi prezydent 
Bogdan Tokłowicz. – Obra-
zy prezentują nowatorskie 
podejście do sztuki współ-
czesnej, zasadniczo różne 
od spotykanego w tradycyj-
nych galeriach.  
Ostatecznie grafi ki pani 
Małgorzaty okrążają widza 
multimedialnym przeka-
zem, który jest jednocze-
śnie zmysłowy, intrygujący, 
intensywny w kolorze i in-
formacji. Jej prace przed-
stawiają ideę życia, jed-
nak nie przez zwykłe jego 
kontemplowanie a przez 
aktywne przeżywanie, pro-
wokują do konfrontacji. 
- Moje prace przedstawia-
ją ideę życia, które jest ar-
tystyczne i intelektualne i 
prowokuje do zastanowie-
nia się nad swym własnym 
życiem – dodaje Małgo-
rzata Etber-Warlikowska. 
-  Wybieram sitodruki, 
malarstwo i linoryty, które 
wyróżniają się spójnością, 
autentyzmem i biegłością 
warsztatu. Chodzi mi o 
sztukę wywołującą emocje. 

(DD)

Odblaskowe 
koloryw
galerii

- Artystka uprawia malar-
stwo sztalugowe i akware-
lę, a szczególnie upodobała 
sobie kwiaty i krajobrazy. 
Jest też członkinią kilku 
klubów i stowarzyszeń 
twórczych – mówi Danuta 
Balcerowicz. - Uczestni-
czyła w wielu wystawach 
indywidualnych i zbioro-
wych. Stale się rozwija, 
eksperymentując i poszu-
kując nowych środków 
wypowiedzi.
Brygida Śniatecka jak sama 
mówi, zaczęła malować z 
nudów. O tym, że ma talent 

wiedziała, ale nie śmiała by 
pomyśleć, że mogłaby ma-
lować profesjonalnie i dla 
innych. O początku jej już 
zawodowej pracy zadecy-
dował przypadek. 
- Znana malarka z Wrzesz-
cza przychodziła do mnie i 
pokazywała mi różne ob-
razki, więc i ja doszłam do 
wniosku, że też umiem coś 
takiego namalować – wspo-
mina Brygida Śniatecka.  
-Interesuje mnie całe oto-
czenie, to co widzę i jest 
moją inspiracją maluję, są 
tu wszystkie obrazy, które 

maluję w każdej technice.
Wernisaż był przeglądem 
obrazów z 15 lat pracy, 
dlatego tematyka była tak 
bogata i różnorodna. Do-
minowały obrazy olejne i 
akwarela – kwiaty, morze, 
statki, krajobrazy, postacie, 
budowle, konie i pory roku. 
Otwarcie wystawy było 
okazją do spotkania nie tyl-
ko wielbicieli talentu pani 
Brygidy, ale również dla 
tych, którzy cenią ją sobie 
jako wspaniałą, wrażliwą 
osobę o dobrym sercu.

(DD)

Wernisaż wystawy - Moje malarskie pasje
W Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie odbył się wernisaż wystawy Brygidy Śniateckiej pod tytułem 
Moje pasje. Do sali wystawienniczej przybyli miłośnicy sztuki, przyjaciele i znajomi malarki oraz członkowie Stowarzyszenia 
Twórców Sztuki i Rękodzieła Artystycznego Kunszt w Redzie, a także znani artyści - Tadeusz Podgórski i Edmund Kamiński. 
O karierze malarskiej pani Brygidy opowiedziała dyrektor biblioteki Danuta Balcerowicz. 
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Nabór odbywał się w hotelu 
Faltom i przyciągnął tylko 
osiem zainteresowanych 
dziewcząt. Jury konkurso-
we zakwalifi kowało sześć 
kandydatek, jedną w kate-
gorii nastolatek a pięć do 
Miss Polski. 
Na poprzednim castingu, 
odbywającym się w Gdań-
sku, wybrano w drodze 
konkursu pięć nastolatek i 
cztery dorosłe panie. 
- Przyjmujemy wszystkie 
panny w wieku od 15 do 
25 lat, które chcą wystąpić 
w regionalnym konkursie 
Miss Polski Ziemi Kaszub-
skiej – mówi Aleksandra 
Kulesza, zastępca dyrektora 
ds. marketingu Impresario. 
– Każda kandydatka wypeł-
nia ankietę, aby opracować 
dla niej osobową charakte-
rystykę do prezentacji sce-
nicznej.
Oprócz ankiety personalnej, 
w której dziewczęta wpisy-
wały swoje dane osobowe, 

Casting na Miss Polski
W niedzielne popołudnie w Rumi przeprowadzono casting do wy-

borów Miss Polski Ziemi Kaszubskiej i Miss Nastolatek 2009. 

wymiary i ulubione rzeczy, 
musiały zaprezentować się 
na parkiecie. Wszystkie 

wystąpiły w sukienkach 
koktailowych oraz dwuczę-
ściowych kostiumach ką-

pielowych. Zakładając buty 
na wysokim obcasie poka-
zały jury jak poruszają się 

na wybiegu. Z castingu w 
Rumi szczęśliwie zakwali-
fi kowała się do Miss Nasto-
latek Beata Kwiatkowska z 
Wejherowa, siedemnastolet-
nia uczennica Liceum Jezu-
itów w Gdyni. Natomiast w 
wyborach Miss Ziemi Ka-
szubskiej wystąpią 21-let-
nia Patrycja Markiewicz z 
Gdyni, 19-letnia Małgorzata 
Wołoszyn z Gdyni, 19-let-
nia Magdalena Kruszyńska 
z Lęborka, 20-letnia Alek-
sandra Klepadło z Gdyni i 
20-letnia Alicja Cieszyńska 
z Gdańska. Wszystkie peł-
noletnie kandydatki są stu-
dentkami.
- Z uwagi na małe zainte-
resowanie castingiem, do-
datkowy nabór odbędzie 
się 1 marca o godzinie 15 
w hotelu Faltom i wówczas 
poznamy ostateczną listę 
dziewcząt, biorących udział 
w fi nale miss – dodaje Alek-
sandra Kulesza. 

(DD)
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TWOJE OGŁOSZENIA DROBNE:

- SZUKAM WSPÓŁLOKATORA 
do mieszkania, 2 pokoje w Wejhero-
wie tel. 608 025 391
- ODNAJMĘ 1 pokój w Wejherowie 
tel. 608 025 391
- M4 I/IV, 60 m2 trzypokojowe, 
wygodne, przytulne, ciepłe bdb. 
lokalizacja (Rumia) tel. 510 605 177
- SZUKAM MIESZKANIA do 
wynajęcia, 2 pokoje, w Wejherowie, 
tel. 721 221 486
- WYNAJMĘ nowy lokal użytkowy 
w Kębłowie koło Wejherowa. Przy-
legający bezpośrednio do głównej 
trasy Szczecin-Gdańsk. Powierzch-
nia na parterze 200 m/kw , pietro 
100m/kw. Na parterze hala o łacznej 
powierzchni 140 m/kw plus pomiesz-
czenie typu biuro/sklep 42m/kw 
plus pomieszczenia socjalne. Piętro 
pomieszczenia biurowo-mieszkalne. 
Działka ogrodzona , utwardzona o 
łacznej powierzchni 800m/kw. tel 
698 093 344
- LUZINO. Działka  3250 m2 
na granicy Luzina i Robakowa, 
120m od asfaltowej drogi powiato-
wej, aktualne warunki zabudowy. 
Możliwość od razu budowana domu 
mieszkalnego i gospodarczego. cena 
152 000 pln tel 698 093 344 
- SPRZEDAM MIESZKANIE 60 
m2 , 3 pokoje, I p. w dobrym stanie, 
ciepłe, wygodne, Rumia 500 399 957
SPRZEDAM KAWALERKĘ - 28,5 
m2  w Wejherowie, ul. Sikorskiego, 
do zamieszkania, 135 tys. tel. 058 
672 31 75, kom. 888 994 253
- SPRZEDAM MIESZKANIE – 
Sprzedam mieszkanie 3 pokoje 61 
m2 spółdzielcze własnościowe na 
Karwinach tel. 058 624 51 41
- SPRZEDAM MIESZKANIE w 
Wejherowie 42m, cena 182 tys. zł, 
tel. 888 797 223, ul. 1000 lecia, po 
generalnym remoncie
- SZUKAM mieszkania lub pokoju 
do wynajęcia tylko w Rumi od zaraz 
tel.668-566-467
- SOPOT-Kamienny Potok, 
mieszkanie 49,5 m2 - p.3/10, nowe 
okna plastikowe, podłogi drewnia-
ne 2 pokoje z kuchnią, łazienką i 
WC osobno, korytarz zabudowany 
funkcjonalnie - szafy i pawlacze - 
sprzedam. Cena 335 tys. zł.
tel. 602-343-793, 058 551-88-20
- ODNAJMĘ POKÓJ w domu 
jednorodzinnym, Wejherowo, tel. 
608 025 391
- SZUKAM WSPÓŁLOKATORA 
na mieszkanie dwupokojowe, Wejhe-
rowo, tel. 350 53 58
- LUZINO, DZIAŁKA  3250 m2 
na granicy Luzina i Robakowa, 
120m od asfaltowej drogi powiato-
wej, aktualne warunki zabudowy. 
Możliwość od razu budowana domu 
mieszkalnego i gospodarczego. cena 
182 000 pln. tel 698 093 344
- WYNAJMĘ stanowisko dla fry-
zjerki w centrum miasta Wejherowa, 
blisko deptak, tel.  604 176 656
- PRZYJMĘ REKLAMĘ, wolno-
stojącą na działkę niezagospodaro-
waną w Luzinie, przy dworcu PKP, 
tel. 058 678 04 17
- SPRZEDAM, 3 POKOJOWE 
mieszkanie 73m2  z możliwością po-
większenia, Bychowo - gmina Gnie-
wino. Piwnica, budynki gospodarcze, 
atrakcyjna cena, tel. 500 080 366
- SPRZEDAM - Bliźniak - osiedle 
Sucharskiego, pięknie położony, spo-
kojna dzielnica, tel. 506 738 177
- WYNAJMĘ pokój rodzinie bez-
dzietnej, tel.607 438 230

- PANNA lat 42 wierząca i praktyku-
jąca, lubiąca spokojny tryb życia, ce-
niąca szczerość i uczciwość. Szukam 
pana w wieku 40-45 lat wierzącego 
i praktykującego, bez nałogów 
kawaler bez zobowiązań. Panom ZK 
dziękuję, tel. 661 671 493
- WOLNY 39 lat z Wejherowa po-
zna samotną wolną, nr 788565792
- WOLNY, 39 lat, samotny, z Gdyni, 
pozna panią do lat 50, która nie chce 
samotnie spędzać tegorocznych 
świąt. Trójmiasto i okolice, tel. 0696 
206 888
- SAMOTNY, 48/188/95, kochający 
przyrodę, wędrówki po lesie, tel. 691 
374 935
- PANI, lat 44, poszukuje partnera w 
wieku 50-55 lat, Wejherowo, tel. 698 
057 001
- WOLNY 46/182/77, gdynianin, po-
szukuje 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 
spędziłby życie do końca, tel. 696 
206 888
- KAWALER 33 lata pozna ciepłą 
i tolerancyjną, sympatyczną, 
miłą, szczerą Panią ceniącą uczci-
wość, z poczuciem humoru. Tel. 
791-329-465

- SPRZEDAM PEUGEOT 
309,1992rok,1,9diesel ,wspomaganie 
kierownicy,szyberdach,radio,czarny-
,trzydrzwiowy,OC i przegląd aktu-
alne,ekonomiczny 5L/100km, cena 
800zł nr tel:662-551-140 Rumia
- SPRZEDAM   SUZUKI   swift  
93rok, 1,3 benzyna, ważny przegląd  
i  oc   900zł    tel;505-838-358
- SPRZEDAM - AUDI A6 C4, 
1997r., 1.8 benzyna/gaz -sekwencja, 
ABS, AA, AF, CZ, EL – podgrzewa-
ne, ES, H, K-Tronic, PP*2szt., RK, 
RR, RM, WK, nowe opony zimowe, 
nowe letnie do negocjacji, stan bar-
dzo dobry, kombi. CENA 17.000zł, 
tel. 607-867-901, Luzino
- SPRZEDAM - skodę octavię 1,9 
sdi z 2001 r niebieska bardzo ekono-
miczny silnik posiada klimatyzacje, 
abs, wspomaganie, 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
- SPRZEDAM - Vectra 2.0 beznzy-
na, 1994 r., przebieg 183 tys, gara-
żowany 3 lata w Polsce, szyberdach, 
przyciemnione szyby, AA, ABS, 
CZ,O.Z, R.CD, AF, stan dobry, nowy 
akumulator, nowy rozrząd, cena 5300 
do oddania, tel. 693 826 410

- 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
- CIĄGNIK ogrodniczy, napęd na 
cztery koła, z podnośnikiem, pług, 
grona i kultywator 2500 zł, 058 678 
23 77
- PATROL NISSAN, 1997 r. 35 tys.,
tel. 058 678 23 77

- BEHAPOWIEC - podejmie pracę 
z uprawnieniami szkolen bhp i p.poz. 
nr telefonu +48510676511 lub 0 58 
302-39-69
- UCZENNICA NIEMIECKIEGO 
GIMNAZJUM - udziela korepetycji 
z j.niemeickiego dla dzieci szkół 
podstawowych.Tel:518557198
-  ZATRUDNIĘ POMOCNIKA do 
gospodarstwa rolnego, wymagane 
prawo jazdy kategorii T, możliwość 
zamieszkania, tel. 606 357 857
- PAN 54 letni, podejmie pracę w 
godzinach popołudniowych, week-
endy z możliwością zakwaterowania. 
tel. 660 426 563
- EMERYTKA po 60-tce, szuka 
pracy tel. 058 551 50 05
- EKONOMISTKA 28 lat, szuka 
pracy, doświadczenie jako kasjerka 
tel. 513 445 225
- EMERYTKA - lat 55, pracowita, 
poszukuje pracy, Rumia Janowo, tel. 
058 671 75 52
- SZUKAM PRACY - sprzątanie 
małego biura lub opieka nad dziec-
kiem po godz. 15 w okol. Chyloni. 
Tel.505534830.
- WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE, 
miła, uczciwa, pracowita, podejmie 
pracę na pół etatu w obsłudze lub 
administracji, najchętniej w budże-
tówce, tel. 692 82 30 30
- ANGIELSKI - Rumia 671-81-31, 
604393732
- ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIEC-
KIEM od 0,5 do 2 lat, u siebie, 
warunki bardzo dobre, 8,2 zł/godzi-
na, tel. 502 351 988
- 27 LETNIA, dyspozycyjna z 
doświadczeniem w handlu poszukuje 
uczciwej pracy, niekoniecznie w 
handlu, 501 222 097
- ZATRUDNIĘ kosmetyczkę z wy-
kształceniem, centrum miasta Wejhe-
rowa, blisko deptak, miła, uczciwa, 
pracowita, tel. 604 176 656

- SPRZEDAM suknię ślubną na 
170, stan dobry cena 350 zł, tel. 517 
159 871
- SPRZEDAM suknię ślubną na 
szczupłą osobę, tel. 513 399 454
- SPRZEDAM WÓZEK, spacerów-
ka nowa, składana, granat, tel. 696 
417 080
- KOŁDRA-PLED,Wym.160x200 
- Materac rehabilitacyjny z wełny 
200x90 Grubość 5cm - Poduszka 
wełniana 70x40 Całość dwukolo-
rowe - jedna strona 100% lamy w 
kolorze brązowym - druga strona 
100% wełny australijskiej kolor 
kremowy. Komplet jest NOWY 
!!! Zapakowanie oryginalne. Cena 
1500zł do negocjacji Tel.668 171 418
- NOWY WÓZEK DZIEC. mały 
feler na materiale tel. 0869 8093415
- SPRZEDAM UBRANKA dla 
dziewcz. różne, buciki db i bdb 1-4 
lat, tanio, wanienka plastik 16 zł te. 
507 607 280
- SPRZEDAM FRYTKOWNICĘ 
nową 80 zł i ekspres do kawy nowy 
tel. 507 607 280
- SPRZEDAM WÓZEK spacerowy 
stan bdb bordowo beżowy + łóżecz-
ko z materacem, tanio. tel. 572 62 17
-FOTELE WIKLINOWE NOWE- 

SZT.3 i żyrandol drewniany z 4 okr. 
kloszami - białe kule + kinkiet - kpl. 
tanio. tel.665 264 111
- SPRZEDAM dwie kurtki motocy-
klowe, czarną 100 zł i granatową 130 
zł oraz spodnie te. 511 485 822
- ODDAM GRUZ - tel. 889 859 485
- 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 apara-
ty 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 matera-
cem białe, huśtawkę pokojową dla 
dziecka fi rmy tacko, 2 foteliki samo-
chodowe 0-9kg oraz 9-18 kg . Nie 
zniszczone. Cena do uzgodnienia. 
Tel.508-553-893
- KOMBINEZON DLA DZIECKA 
na 62 cm wzrostu, na polarze, mało 
noszony, cena 55 zł, czapeczka i sza-
lik gratis, Luzino tel. 512 918 442
- CHUSTA DO NOSZENIA 
DZIECKA, fi rmy „BEBELULU” 
nowa, oryginalnie zapakowana, 
instrukcja, w kolorze melanż z różo-
wymi dodatkami, cena do uzgodnie-
nia, Luzino tel. 058 678 04 17 lub 
512 918 442
- SPRZEDAM TELEFON Sony 
Ericson W8802, cena 480 zł, tel. 
0501 276 279
- SZAFKI KUCHENNE sprzedam 
200 zł, tel. 058 620 81 23
- SPRZEDAM ALUMINIOWE, 
składane schody na poddasze tel; 
604672760 
- FOTOGRAFIA ARTYSTYCZ-
NA - ślub, wesele, plener, przyjęcia, 
studniówki... tel. 0-504-800-800
- SPRZEDAM SEDES narożny, 
cena 100 zł, tel. 664 974 129
- SPRZEDAM „ŚWIAT WIE-
DZY”, 12 segregatorów - komplet za 
300 zł, tel. 504 441 527
- SPRZEDAM TANIO MĘSKIE 
NARTY, 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 szybkami, do zabudowy, tel. 058 
689 90 10
- SPRZEDAM TELEFON, Nokia 
120 zł, SAMSUNG z klapką nowy 
110 zł+ładowarka, tel. 511 485 822 
- SPRZEDAM ŁÓŻECZKO, 3 
poziom., materac, białe 140 zł, wa-
nienka, 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 materaca-
mi, cena 200 zł, tel. 058 677 13 11 
(od godz. 18.00 dzwonić)
- DAM REKLAMĘ na auto tel 
889284052
- TELEWIZOR Watson, 17 cali, 
pilot, timer, stan bdb, 100 zł, tel. 678 
35 75
- ZLEWOZMYWAK z nierdzewki 
+bateria 62 na 120, 75 zł/Reda, tel. 
678 35 75
- MASZYNY STOLARSKIE, 
fryzarka, wyrówniarka, szlifi erka, od 
800-1000 zł, tel. 607 438 230
- ROZDRABNIACZ DO GAZŁĘ-
ZI (nowy), KSM R 1-58, 4500 zł, 
tel. 607 438 230

NIERUCHOMOŚCI

PRACA

MOTORYZACJA

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

TOWARZYSKIE
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Piotrkovia była od począt-
ku meczu równorzędnym 
przeciwnikiem tylko przez 
pierwsze 5 min. Później 
rozpoczął się festiwal gry w 
wykonaniu gdynianek. Bar-
dzo dobra defensywa w ich 
wykonaniu spowodowała, 
że piotrkowianki w wielu 
akcjach były zupełnie bez-
radne w ataku. Dodatko-
wo jeszcze świetnie funk-
cjonowała gra blokiem, 
a bramkarka Szywierska 
rozgrywała swój najlepszy 
mecz w tym sezonie, będąc 
główną bohaterką tego spo-
tkania. Taka sytuacja spo-
wodowała, że Łączpol cały 
czas powiększał przewagę 
deklasując do przerwy v-ce 
lidera rozgrywek – Piotrko-
vię. Wynik !5 – 4 świadczy 
o tym, jak duża była różnica 
poziomu w grze obu zespo-
łów. Po przerwie zmiana 
systemu obrony (wysunięta 
Kinga Polenz) przez zespół 
gości, jak również pewne 
rozluźnienie w związku z 
wysokim prowadzeniem 
drużynie Łączpolu spowo-

V-CE LIDER POKONANY
Rozegrany w niedzielę mecz przeciwko Piotrkovi Piotrków Trybunalski był najlepszym w 
tym sezonie występem zawodniczek z Gdyni. Już od samego początku widać było ogromne 
skupienie i determinację piłkarek Łączpolu. 

dowały, że druga część me-
czu rozpoczęła się od serii 
bramek Piotrkovii przy tyl-
ko jednym golu Łączpolu. 
Przewaga stopniała do 6 
bramek, ale to było wszyst-
ko na co było stać drużynę 
gości. Łączpol ponownie 
przejął inicjatywę, popra-
wił grę i niezagrożony wy-
grał to spotkanie 22 – 15.
Podkreślić należy ogromną 
waleczność w obronie w 

zespole z Gdyni. Zmiany 
dokonywane przez trenera 
i wchodzące do defensywy 
zawodniczki jeszcze bar-
dziej wzmacniały zespół 
Łączpolu w tym elemencie 
gry. Pozwoliło to również 
na liczne przechwyty pił-
ki i skuteczne kontrataki. 
Cały zespół Gdynianek 
zasługuje na ogromną po-
chwałę, ale należy również 
zaznaczyć doskonały mecz 

w wykonaniu Karoliny 
Szwed po raz pierwszy 
grającej w zespole Łączpo-
lu przed własną publiczno-
ścią. Nie tylko skutecznie 
rzucała, ale również do-
skonale współpracowała z 
obrotową.
Cieszyć może coraz wyż-
sza forma drużyny z Gdy-
ni przed zbliżającymi się 
kolejnymi meczami i fazą 
play-off.                    (WN)

Hala widowiskowo-sporto-
wa w Luzinie ma to do sie-
bie, że coraz częściej skupia 
wielkie imprezy sportowe. 
Myślę, że do takich imprez 
śmiało możemy zaliczyć 
Luzińską Halówkę . Bez-
konkurencyjnie najlepszą 
drużyną ligi okazał się  ze-
spół JR Pogórze-obrońca 
tytułu z poprzedniego sezo-
nu. Luzino ma swojego mi-
strza. Swoją determinacją i 
zaangażowaniem zwycię-
żyli, odnieśli sukces. Dzięki 
wysokim umiejętnościom 
czysto piłkarskim okazali 
się najlepsi i uczciwie wy-
walczyli upragniony tytuł i 
puchar. Cudowny fi nisz dla 
swoich kibiców i trenera 
jaki pokazali zawodnicy z 
Pogórza, zasługuje na wiel-
ki podziw. To naprawdę ra-
dość oglądać  ten zespół w 
akcji. Miejmy nadzieje ze 
w przyszłości drużyna bę-
dzie prezentować podobne 
umiejętności i odniesie ko-
lejny wielki sukces. Brawo 
!!! Dzięki szybkiej i poukła-
danej grze II miejsce, a tym 
samym tytuł wicemistrzow-
ski  I ligi wywalczył zespół 

J.R. POGÓRZE mistrzem
Dobiegła końca  I Liga Halowa. W pierwszej lidze wszystko jest już jasne. Otrzymaliśmy odpowiedź 
na pozostałe znaki zapytania. Po dziewięciu kolejkach zaciętej rywalizacji przyszedł czas na fi nał. 

Bis Gdynia. Wicemistrzo-
stwo przypieczętowali wy-
graną z liderem, aż  6-1. Na 
III lokacie  rozgrywki za-
kończył EKO-PROD Sze-
mud. Ostatni mecz prze-
ciwko Larixowi Kostkowo 
był szczególny dla obu z 
ekip. EKO-PROD jedno-
głośnie wygrał ,aż 9:3. Po 
ewentualnym remisie Larix 
awansowałby na miejsce 
objęte barażem. Niestety  w 
przyszłym sezonie zespół 
z Kostkowa oglądać bę-
dziemy na zapleczu I ligi.4 
lokatę zajmuje AVANS 
Wejherowo. Zwycięstwo 
nad Oksywiem Team nie 

wystarczyło w końcowym 
rozrachunku na miejsce na 
podium. Do samego końca 
nie było wiadomo, która z 
drużyn osiągnie kolejno II, 
III ,IV i V miejsce w lidze. 
Wszystko zależało od ostat-
niego spotkania Bisu z Po-
górzem. Przy ewentualnej 
porażce Bisu Miejsce dru-
gie zajęłaby drużyna Eko-
Prod Szemud, natomiast 
na trzecim miejscu zna-
lazłby się Avans, kolejno 
Power Plus i Bis. Następny 
wariant to remis naszego 
wicemistrza. Wtedy Na II 
miejscu zobaczylibyśmy 
Avans ,na trzecim Power, 

IV Szemud i  na piątym Bis 
Gdynia. Emocji nie zabra-
kło więc do samego końca. 
Piątą lokatę zajmuje Power 
Plus Luzino. Drużyna z Lu-
zina godnie zaprezentowała 
się w tym sezonie, zabrakło 
jedynie szczęścia. Tuz za 
Powerem kolejna drużyna 
z Trójmiasta –OKSYWIE 
Team Kafelkoland.  Po do-
brym i przyjemnym dla oka 
meczu Team przegrali z 
Avansem, jednak ich pozy-
cja przed tym spotkaniem 
nie była zagrożona. Na ko-
lejkę przed zakończeniem 
ligi Oksywie pewne było 
VI miejsca. Na miejscu VII 
znalazła się drużyna Wikęd 
Kębłowo, który walczy o 
piłkarską A-klasę.  Wikęd 
obronił siódmą pozycje 
wygrywając z Zenitem Łę-
czyce 7:5. VIII pozycja dla 
Zenitu Łęczyce, który w 
poprzednim sezonie wy-
walczył tytuł wicemistrza. 
Jeśli udałoby się wygrać z 
Wikędem, miejsce byłoby o 
jedno oczko wyżej. W bara-
żach o utrzymanie GOSRIT 
Luzino zmierzy się z II 
miejscem II ligi.        (MW)

20 drużyn  startowa-
ło w Futsalowych Mi-
strzostwach Powiatu 
Wejherowskiego o 
puchar Starosty Wej-
herowskiego. Zawody 
rozegrano w sali sportowej 
Szkoły Podstawowej nr 
6  i Zespołu Szkół Ponad 
gimnazjalnych nr 2 w Wej-
herowie. W meczu fi nało-
wym rumski ROBOCOP 
pokonał 5:3 wejherowski 
BORHYD. Najlepszym za-
wodnikiem został Andrzej 
Kędzior ( Bloki ), a najlep-
szym bramkarzem Marcin 

Funk (Porta) 
Robocop : Artur Kreft, Ma-
riusz Kwidziński (najlep-
szy strzelec – 14 bramek), 
Maciej Mielewczyk, Ma-
rek Mielewczyk, Krzysz-
tof Mielewczyk, Sławo-
mir Bronowicki, Jacek 
Stawiasz, Marcin Piekut, 
Krzysztof Czerwiński).
BorHyd : Leszek Stebnicki, 
Ryszard Westphal, Dawid 
Bogucki, Bartosz Żywicki, 
Bogdan Żywicki, Tomasz 
Koliński, Marcin Wściu-
biak).

(LL)

Za nami 4 kolejka Luzińskiej Ligi Sołeckiej. Na 
czele nadal pozostaje niepokonana drużyna Lu-
zino, która pokonała bezdyskusyjnie mistrzów 
poprzednich rozgrywek Tępcz 10:2.
Na drugie miejsce po zwycięstwie z Sychowem 4:2 awan-
sował zespół Zelewa. Po nieudanym początku coraz lepiej 
radzi sobie drużyna Robakowa, która po zwycięstwie nad 
Barłominem aż 13:0 awansowała na 4 miejsce. W innych 
spotkaniach Kębłowo wysoko pokonało Wyszecino 14:2 
oraz Kochanowo po bardzo zaciętym spotkaniu pokonało 
Milwino 6:4.                 (PK)

ROBOCOP z pucharem               

Luzino na czele ligi

Królewskie Młodziki
„Królewskie Młodziki” nie miały sobie równych 
w halowym turnieju piłki nożnej „dzikich drużyn” 
rozegranych na hali widowiskowo – sportowej 
w Luzinie pod nazwą  „GIEWAŁD CUP”. Zwycię-
ska drużyna wygrała wszystkie cztery mecze i zdobyła 
komplet 12 punktów. W decydującym meczu pokonała 
„FC Arkę Luzino” 5:1.  Do turnieju zorganizowanego dla 
uczniów Szkół Podstawowych zgłosiło się pięć zespołów, 
mecze rozegrano systemem ligowym „każdy z każdym”. 
W najbardziej emocjonującym meczu „Czerwone Diabły” 
pokonały 5:4 ekipę „Polacy.pl” przegrywając na dwie mi-
nuty przed końcem 1:4. „Czerwone Diabły” nie zdołały 
jednak zająć medalowej pozycji, przegrywając po zacię-
tym meczu o „brąz” z teamem „Ziuta i mafi a” 1:2.  (PK)         

W Redzie odbyły się 
pierwsze mecze IV run-
dy I ligi Redzkiej Ligi 
Siatkówki, której or-
ganizatorem jest Miej-
ski Ośrodek Kultury 
Sportu i Rekreacji. Do 
zawodów zgłosiło się 
siedem drużyn, które w 
drodze losowania po-
dzielono na 2 grupy. 
W grupie A pewne dwa 
zwycięstwa odniosła dru-
żyna Śledzi, która wygrała 
obydwa mecze w stosunku 
2:0 z Jokerami i Luzinem 
a w konsekwencji zajęła 
pierwsze miejsce w swojej 
grupie. Natomiast Luzino 
pokonało Jokerów 2:0. W 
grupie B niepodważalnie 
rządził Tybet, ale do meczu 
z Urzędem Miasta. Tybet 
pokonał Bukową 2:0, Astra 
przegrała z Urzędem Miasta 

0:2, Urzędnicy rozgromili 
Bukową 2:0 a Astra także 
Bukową 2:0, Urząd Miasta 
uległ Tybetowi 2:0. W me-
czu o trzecią lokatę zagrały 
Urząd Miejski oraz Luzino. 
Po zaciętej walce goście z 
Luzina okazali się lepsi i 
wygrali 2:1. Bez większych 
emocji przebiegał mecz 
fi nałowy Tybetu z Śledzia-
mi. Tybet pewnie pokonał 
2:0 swoich przeciwników 
i dużymi krokami zmierza 
do wygranej w całym cyklu 
redzkiej ligi siatkówki. W 
składzie zwycięskiej dru-
żyny zagrali Łukasz Cey-
rowski, Łukasz Masalski, 
Michał Surowiec, Sławo-
mir Mizeraczyk, Marcin 
Koskiewicz, Tomasz Wit-
tbrot, Maciej Magulski, 
Piotr Sonnenberg. 

(DD)

Zagrali siatkarze

Najlepsze pięć zespołów:
1.ROBOCOP Rumia                      12    26-4
2.BLOKI Strzebielino                       10            16-8                                                                              
3.RAKIETY Wejherowo   9    26-5
4.BORHYD Wejherowo               7              21-12
5.CZARNI Sopieszyno                     7              9-12
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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 08:50 Świat małej 
księżniczki 09:05 Mały rycerz El 
Cid 09:35 Łowcy smoków 
10:00     Weterynarz 
11:40     Telezakupy
12:00     Wiadomości 
12:10     Agrobiznes 
12:20     Kurs na zysk 
 - mag. ekonomiczny 
12:40     Plebania - telenowela 
13:10     Klan - telenowela
13:35     Jaka to melodia? 
14:05     Gorczański Park Narodowy 
15:00     Wiadomości, Pogoda 
15:15     Moda na sukces - serial
16:05     MP w skokach narciarskich  
 - Wisła K 120 
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
21:10     Książę Pacyfi ku 
 - fi lm komedia, 
 Francja `00 
23:00     Pod osłoną nocy 
 - serial, USA `07 
23:50     Rosenstrasse
  - dramat, Niemcy `03 
02:00     Bez pardonu 
 - serial , USA `04 
03:35     Zakończenie dnia

 
 
 06:15 Złotopolscy 06:45 Globert przedstawia 
niezwykły świat natury 07:10 Telezakupy
07:25 Niezłomni 07:35 M jak miłość 
08:30 Pytanie na śniadanie 10:40 Smacznego 
telewizorku - komedia familijna
12:10     Dolina Kreatywna 
 - co słychać? 
12:20     Początek drogi 
 - fi lm dokumentalny 
13:00     Rodzina Trendych 
 - widowisko 
13:30     Orzeł czy reszta 
 - talk show 
14:25     Dla niesłyszących
  - Daleko od szosy - serial 
15:50     Niewiarygodne przygody Marka  
 Piegusa - serial 
16:30     Przygody pana Michała 
 - serial historyczno - przygodowy 
17:05     Na wariackich papierach 
 - serial komediowy
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     Mary Bryant
  - fi lm fabularny, `05 
23:40     Brzydula Betty
  - serial komediowy 
00:30     Panorama 
00:50     Zostańcie ze mną
  - fi lm fabularny, USA `86 
02:15     Noc Zagadek
  - teleturniej 
03:15     Zakończenie dnia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04.20 Saint Tropez 05.10 Gram.TV 05.30 
Muzyczne listy 06.40 TV Market 07.15 Saint 
Tropez 08.25 Kasa Na Bank 09.25 Beverly 
Hills 90210 – serial 10.25 Zbuntowani – serial 
11.25     mała Czarna 
12.25     Lalola – serial komediowy
13.25     Gram.Tv
13.55     Dziewczyny fortuny
14.55     Lalola – serial komediowy
16.00     Beverly Hills 90210 – serial USA 
17.00     J & J – czyli Jola i Jarek 
 – reality comedy 
18.00     Exposed: Life through a lens 
 – program rozrywkowy
19.00     Zbuntowani – serial obyczajowy
20.00     Włatcy Móch – serial animowany 
20.30     Sex FM – serial komediowy 
21.05     Geneza – serial sensacyjny
 Serial „Geneza” opowiada  
 o elitarnej brygadzie madryckiej 
 policji powołanej do   
 przeprowadzania śledztw w  
 przypadkach ekstremalnie  
 skomplikowanych zbrodni.  
 Kierowana przez Mateo grupa  
 składa się z inspektorów policji,  
 techników i specjalistów   
 medycyny sądowej.
22.15     Jazda Figurowa – program 
 Michała Figurskiego. 
23.15     Namiętność zbrodniarza – fi lm dla  
 dorosłych USA, 2000
01.15     Żołnierz najemny – komedia   
 przygodowa Francja, Hiszpania,  
 Włochy, 1976; reż.: Pasquale  
 Festa Campanile; wyst.: Bud  
 Spencer, Andréa Ferréol, Enzo  
 Cannavale, Franco Agostini
03.25     Muzyczne listy – magazyn muzyczny 

05:40 Uwaga! 06:00 Telesklep; 07:00 Granie 
na śniadanie 08:00 Na Wspólnej 08:30 Dzień 
dobry TVN 11:00 Przyjaciele - serial komedia 
(4/24) 11:30 Przyjaciele - serial komedia 
(5/24) 12:35 Telesklep 14:20     Detektywi
14:55     Milionerzy
15:50     Rozmowy w toku
16:55     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
17:55     Brzydula 
18:25     Detektywi
19:00     Fakty
19:30     Sport
19:40     Pogoda 
19:50     Uwaga!
20:00     Wydział pościgowy, USA, 1997,  
 reż. Stuart Baird; Chicago  
 dochodzi do wypadku  
 samochodowego. Ranny  
 kierowca Mark Roberts  
 okazuje się czowiekiem   
 podejrzanym o dwa zabójstwa. 
 Zostaje aresztowany i   
 przewieziony do Nowego  
 Jorku. Podczas lotu ktoś z  
 załogi strzela. Celem miał  
 być Roberts, ale kula trafi ła w  
 okno, co doprowadza do  
 rozbicia samolotu w Ohio.  
 Robertsowi udaje się ucieć.  
 Gerard zaczyna pościg.   
 Podczas jego trwania okazuje  
 się, że Mark Roberts naprawdę 
 nazywa się Sheridan i   
 wcześniej pracował w CIA i  
 jednej z agencji rządowych  
 jako zabójca.
22:45     Syriana, USA, 2005, 
 reż. Stephen Gaghan;
01:20     Kuba Wojewódzki 3 

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN
05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.795 06:00 Żar 
młodości, odc.116 07:00 TV Market 07:15 
Wielka Wygrana, odc.437 08:00 Magia 
Niagary, odc.10 09:00 Łowcy skarbów, odc.30
10:00     Rodzina Zastępcza, odc.268
11:00     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.158
11:30     Samo życie, odc.1218
12:00     Czarodziejki, odc.57
13:00     Boston Public, odc.47
14:00     Pierwsza miłość, odc.850
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.159
15:15     Zwariowany świat Malcolma, odc.75
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.28
16:30     Malanowski i Partnerzy, odc.5
17:00     Chirurdzy, odc.46
18:00     Pierwsza miłość, odc.851
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1219
20:00     Biali nie potrafi ą skakać; USA,  
 1992; r. Ron Shelton; w. Woody  
 Harrelson, Wesley Snipes, Rosie 
 Perez, Cylk Cozart, Tyra Ferrell  
 Komedia sportowa. Komedia  
 sportowa o perypetiach dwóch  
 ulicznych koszykarzy, którzy  
 postanawiają zarobić niemałe  
 pieniądze na grze w turniejach. 
22:00     Studio Lotto
22:40     Nieuchwytny wirus; USA, 2000; r.  
 Jeff Bleckner; w. Paige Turco
00:35     Chłopięcy świat; USA, 1993; r.  
 Michael Caton-Jones
02:55     Nagroda gwarantowana, odc.136

REKLAMA

Ta pierwsza grała niespełna 
16 minut i w tak krótkim 
czasie zdobyła 24 punkty, 
zebrała 5 piłek, dwa razy 
asystowała i popisała się 
4 przechwytami. Tamika 
grała na fantastycznej sku-
teczności. Trafi łą wszyst-
kie 6 rzutów za 2 punkty 
i pomyliła się tylko raz na 
cztery próby za trzy punk-
ty. Aż „strach” pomyśleć 
z jakimi statystycznymi 
osiągnięciami zakończyła-
by ten mecz Tamika, gdyby 

grała pełne 40 minut. Pra-
wie 34 minuty spedziła na 
parkiecie Monique Currie, 
dla której był to pierwszy 
mecz po przerwie świątecz-
no - noworocznej. Currie 
ustąpiła bowiem miejsca 
w rozgrywkach Euroligi 
właśnie Tamice Catchings. 
Po Amerykance widać było 
olbrzmi głód piłki. Mogła 
się podobać jej gra w obro-
nie, waleczność na tabli-
cach i skuteczność. Currie, 
oklaskiwana przez swojego 

tatę, zdobyła 26 punktów, 
zebrała 6 piłek z tablic (3 w 
ataku) i wymusiła aż 8 fau-
li. W składzie gdynianek 
zabrakło aż trzech zawod-
niczek. Kontuzjowane są 
Emilija Podrug i Marta 
Jujka, a trenerzy dali od-
począć Alanie Beard, któ-
ra odczuwa jeszcze ból w 
kontuzjowanej kostce. 
Lotos PKO BP Gdy-
nia - PKM Duda Super 
Pol Leszno 88:64 (19:18, 

29:14, 21:17, 19:15).
LOTOS PKO BP: Cur-
rie 26, Catchings 24, Ma-
tović 10, Tomiałowicz 9, 
Snitsina 7, Pawlak 4, So-
snowska 4, Marchanka 3, 
Leciejewska 1, Zawadka 0.
PKM DUDA SOPER 
POL: Drzewińska 15, Krę-
żel 14, Krysiewicz 10, Koc 
8, Shields 7, Czarnecka 4, 
White 4, Durak 2, Nawro-
tek 0, Król 0.
                                     (JJ)

Lotos PKO BP Gdynia 
pokonał Dudę Leszno
Koszykarki Lotosu PKO BP Gdynia tylko przez pierwsze 15 minut miały problemy z Dudą Leszno. 
Gdynianki rozkręcały się z minuty na minutę i ostatecznie pokonały drużynę z Leszna 88:64. W gdyń-
skiej drużynie prym wiodły Amerykanki, Tamika Catchings i Monique Currie.
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06:05 Złotopolscy 06:30 Milly i Molly 
06:50 Telezakupy 07:20 Przystanek praca 
07:35 M jak miłość 08:30 Pytanie na śniadanie 
10:45 Codzienna 2 m. 3 11:15 Przygody 
Tarzana 11:50 Co ludzie powiedzą? 
12:25     Magnum - serial, USA `81 
13:15     Prywatne życie surykatek - serial dok.
13:45     Znaki czasu - magazyn 
14:10     Kochajmy się mocno - widowisko 
15:10     Dla niesłyszących - Na dobre i na złe 
16:05     Niewiarygodne przygody Marka  
 Piegusa - serial 
16:35     Wodny świat - serial dokumentalny
17:05     Na wariackich papierach 
 - serial komediowy
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama 
19:05     Koło fortuny - teleturniej 
19:30     Hit Generator - kulisy 
20:05     Barwy szczęścia - serial obyczajowy 
20:35     M jak miłość - serial 
21:30     Kulisy serialu „M jak miłość” 
21:40     Tomasz Lis - talk show 
22:35     Kryminalne zagadki Las Vegas
  - serial sensacyjny
23:30     dekalog... po Dekalogu - Dziewiąte 
24:00     Obrobić VIP`a
  - serial komediowy 
00:30     Panorama 
00:50     Stefan Chwin 
 - archeolog pamięci 
01:50     Smolik i przyjaciele - koncert 
02:20     Noc Zagadek - teleturniej 
03:25     Zakończenie programu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04.20 Saint Tropez 05.10 V-max 05.30 
Muzyczne listy  06.40 TV Market 07.15 Saint 
Tropez 08.25 Kasa na bank 09.25 Berlin, 
Berlin 10.25 Zbuntowani  11.25 mała Czarna
12.25     Lalola – serial komediowy 
13.25     V-max 
 – magazyn motoryzacyjny 
13.55     Dziewczyny fortuny 
14.55     Lalola – serial komediowy 
16.00     Beverly Hills 90210 
 – serial USA 
17.00     mała Czarna – talk show  
18.00     KŁAMCZUCH 
 – program rozrywkowy
19.00     Zbuntowani 
 – serial obyczajowy
20.30     Sex FM 
 – serial komediowy
21.05     Katastrofy budowlane – fi lm   
 dokumentalny. „Katastrofy  
 budowlane”  opowiada o   
 przypadkach błędów inżynierów  
 przy projektowaniu budynków.
22.10     J & J – czyli Jola i Jarek 
 – reality comedy 
23.10     Właściwy Cel – fi lm akcji USA,  
 1997; reż. Sheldon Lettich;  
 wyst. Daniel Bernhardt, Jim  
 Pirri, Robert Englund 
01.10     mała Czarna – talk show  
02.10     Berlin, Berlin – serial 
03.05     Muzyczne listy 
 – magazyn muzyczny 
03.55     Sztukateria – magazyn 

 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05:40 Uwaga! 06:00 Telesklep 07:00 Granie 
na śniadanie 08:00 alleZIMA! 08:30 Dzień 
dobry TVN 11:00 Przyjaciele - serial komedia 
12:00     Brzydula - serial, Polska
12:35     Telesklep 
13:30     Salon Gry - pr. interaktywny
14:20     Detektywi - serial dokumentalny
14:55     Milionerzy
  - teleturniej
15:50     Rozmowy w toku - talk show
16:55     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 - serial dokumentalny 
17:55     Brzydula
  - serial komediowy
18:25     Detektywi 
 - serial dokumentalny
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:50     Uwaga! - magazyn reporterów
20:05     Na Wspólnej - serial obyczajowy
20:45     W-11 Wydział Śledczy 
 - serial dokumentalny
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 

05:45 Notacje 06:00 Kawa czy 
herbata? 07:50 Leksykon PRL 
08:00 Wiadomości 08:15 Kwadrans 
po ósmej 08:30 Buli 08:40 Budzik 
09:10 Mały rycerz El Cid 09:35 
Łowcy smoków 10:05 Szkoła 
złamanych serc 10:50 Bądź modna 
11:40     Laboratorium XXI wieku 
12:00     Wiadomości 
12:10     Agrobiznes - magazyn
12:20     Taki pomysł - cykl reportaży 
12:40     Plebania - telenowela 
13:05     Klan - telenowela
13:35     Jaka to melodia?
14:20     Zwierzęta świata 
 - fi lm dokum.
15:00     Wiadomości, Pogoda 
15:15     Big Zbig show - wid. rozr.
16:05     Moda na sukces - serial
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     Wróg ludu - spektakl  
 teatralny, `08 
21:45     Megaloteria TVP
22:00     James Bond w Jedynce  
 - Nigdy nie mów nigdy -  
 fi lm sensacyjny, USA `
00:20     Królowa dziewica - cz. 2, 

06:00 Pani Prezydent 06:45 Smaki 
polskie 07:00 Dzień dobry w sobotę 
07:30 Rok w ogrodzie 08:00 
Wiadomości 08:15 Pod prasą 
08:35    Hurtownia książek 
08:55     Buli 
09:05     Ziarno
09:35     Siódme niebo 
10:20     Śmiechu warte 
 - turniej
10:50     Czterej pancerni i pies 
 - serial
11:50     Kuchnia z Okrasą 
12:15     MŚ w biathlonie 
 - sprint mężczyzn 
13:00     Wiadomości 
13:10     Jaka to melodia? 
 - teleturniej
13:45     Skrzywdzone przez mafi ę
  - cz. 2, dramat
15:25     Moda na sukces 
 - serial 
15:50     Puchar Świata w skokach  
 narciarskich -  
 Oberstdorf 
16:50     Teleexpress
  - w przerwie transmisji 
17:55     300 % normy 
 - teleturniej 
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości 
20:15     Piosenka dla Europy 2009
23:05     Czerwony smok 
 - fi lm thiller, USA `02 
01:10     W mroku pod schodami
  - thriller, USA `91
03:00     Oligarcha 
 - thiller, `02 
05:10     Zakończenie dnia

06:00 Pani Prezydent 06:40 Moja 
olimpiada 07:00 Transmisja 
Mszy Świętej 08:20 Walt Disney 
Przedstawia 08:20 Klub przyjaciół 
Myszki Miki 08:50 Domisie  09:20 
Teleranek
 09:50     Gwiezdne wojny - serial  
 animowany
10:20     Dwaj żołnierze - fi lm  
 krótkometrażowy 
11:05     MŚ w biathlonie - bieg  
 pościgowy mężczyzn 
12:15     Anioł Pański 
12:30     Między ziemią a niebem  
 - mag. 
13:00     Wiadomości 
13:15     Świry - serial kryminalny
14:35     Puchar Świata w skokach  
 narciarskich -  
 Oberstdorf 
17:00     Teleexpress 
17:20     Ojciec Mateusz
  - serial kryminalny 
18:10     Jaka to melodia?
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości 
20:15     Ranczo - serial obyczajowy 
21:15     Czas wojny, czas miłości 
 - fi lm obyczajowy,  
 Włochy `07 
23:10     Biały kanion - fi lm, 
 USA `58
01:55     Słodki drań - fi lm  
 obyczajowy, USA `99 
03:30     Zakończenie dnia

05:25 Dla niesłyszących - Słowa na niedziele
05:30 Dla niesłyszących - Radio Romans 
06:00 Złotopolscy 06:55 Sto tysięcy bocianów 
07:25 M jak miłość 08:15 Barwy szczęścia 
09:20 Zacisze gwiazd 09:55 Wojciech 
Cejrowski - boso przez świat 
10:25   Wyprawa do Kostaryki - serial 
11:15    Makłowicz w podróży 
11:45    Bitwa o Midway - dramat wojenny,  
 USA `76 
14:00     Familiada - teleturniej 
14:30     Złotopolscy - telenowela 
15:05     Szansa na Sukces - Kora 
16:05     Na dobre i na złe - serial 
17:05     Orzeł czy reszta 
 - talk show 
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama 
19:05     Tak to leciało! 
 - teleturniej 
20:05     Kabaret Ani Mru Mru 
 - Urodzinowy strzał w dychę 
21:05     Agent z przypadku - fi lm sensacyjny,  
 Hongkong `01 
22:35     Pekin 2008
  - fi lm dokumentalny 
23:20     Matt Dusk - jazz Jamboree `08 
 - koncert 
24:00     Dolina kreatywna 
00:30     Panorama 
00:45     Przegląd Piosenki Aktorskiej 2004 
01:40     Śmierć na zaporze 
 - dramat, Niemcy `01 
03:15     Noc Zagadek - teleturniej 
04:15     Zakończenie dnia 

05.20 Kylie Minogue - Showgirl - Koncert  
06.15 Dekoratornia 06.45 Magiczne pałeczki – 
fi lm 08.35 Australijskie oceanaria – serial 
09.05 Powrót na  Zaczarowaną Górę – fi lm 
11.00 Galileo 12.00 KINOmaniak
12.30     Dekoratornia – magazyn  
13.00     Ikony popkultury 
 - program rozrywkowy 
14.00     Dharma i Greg – serial komediowy
14.30     PlusLiga Kobiet – MKS Dąbrowa  
 Górnicza - Farmutil Piła (na  
 żywo)
17.00     J & J – czyli Jola i Jarek 
 – reality comedy 
18.00     Jazda Figurowa – program Michała  
 Figurskiego 
19.00     Galileo 
 – program popularno-naukowy 
20.00     Włatcy Móch – serial animowany 
20.30     Żandarm w Nowym Jorku –  
 komedia Francja, Włochy,  
 1965; reż.:  Jean Girault;  
 wyst.: Louis De Funes, Michel  
 Galabru, Christian Marin, Guy 
 Grosso, Genevieve Grad, Michel 
 Modo, Jean Lefebvre; Druga  
 część kultowej serii o   
 przygodach żandarma   
 Cruchota
22.40     Hotel New Hampshire – fi lm Kanada,  
 USA, Wielka Brytania, 1984; reż.  
 Tony Richardson; wyst. Beau 
 Bridges, Jodie Foster
00.55     Kruk – fi lm sensacyjny  USA, 1994;  
 reż. Alex Proyas

05:30 Wstawaj! Gramy!, odc.796 06:15 
Kapitan Flamingo, odc.1 06:45 Yin! Yang! 
Yo!, odc.1 07:15 Action Man A.T.O.M., odc.5 
07:45 Action Man A.T.O.M., odc.6 08:15 
Hugo, odc.190 08:45 Pasjonaci, odc.139
09:15 Ewa gotuje, odc.50 09:45 Rodzina 
zastępcza, odc.291
10:45     Ciepła czapka; USA, 2004; r. Steven  
 Schachter; w. William H. Macy,  
 Catherine O’Hara, Keke Palmer, 
 Don Rickles, Ned Beatty   
 Dramat familijny z Williamem  
 H. Macym w roli głównej. 
 Opowieść o niemym dozorcy  
 budynku, Gigocie (Macy), który  
 musi zaopiekować się Lou, 
 czarnoskórą dziewczynką  
 porzuconą przez matkę. 
12:45     Czarodziejki, odc.134
13:45     Dom nie do poznania, odc.137
14:45     SIĘ KRĘCI, odc.102
15:35     Pierwsza liga; USA, 1989; r. David S.  
 Ward; w. Tom Berenger
17:45     XIII Rybnicka Jesień Kabaretowa- 
 Ryjek 2008, odc.3
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     I kto tu rządzi?, odc.38
20:00     Księżniczka i żołnierz; USA, 2001;  
 r. Mike Robe; w. Mark-Paul  
 Gosselaar, Marisol Nichols
21:50     Lewy sercowy; USA, 2002; r. Paul 
 Thomas Anderson; w. Adam  
 Sandler, Emily Watson.
22:00     Studio Lotto
23:50     Opowieści z ciemnej strony; USA,  
 1990; r. John Harrison
02:00     Nagroda gwarantowana, odc.137

05:30 Wstawaj! Gramy!, odc.797 06:15 
Szalony Jack, pirat, odc.7 06:45 Miejskie 
szkodniki, odc.7 07:15 Gadżet i Gadżetinis, 
odc.19 07:45 Gadżet i Gadżetinis, odc.20 08:15 
Power Rangers, odc.27 08:45 Power Rangers, 
odc.28
09:15      Bartok wspaniały; USA, 1999; r. Don  
 Bluth, Gary Goldman; w. Andrea  
 Martin, Hank Azaria, Kelsey  
 Grammer Film animowany, który 
 zauroczy całą rodzinę.
10:45      Krótkie spięcie; USA, 1986; r. John  
 Badham; w. Ally Sheedy, Steve  
 Guttenberg
12:45      Biały kieł; USA, 1991; r. Randal  
 Kleiser; w. Ethan Hawke
14:55      Joanna D’Arc; Kanada, 1999;  
 r. Christian Duguay
16:50      Świat według kiepskich, odc.252
17:20      Świat według kiepskich, odc.256
17:50      AGENTKI, odc.7
18:50      Wydarzenia
19:20      Sport
19:25      Pogoda
19:30      I kto tu rządzi?, odc.36
20:00      CSI: Kryminalne zagadki Miami,  
 odc.135
21:00      Wzór, odc.25
22:00      Studio Lotto
22:05      Kości, odc.44
23:05      Mesjasz: Obietnica, cz. 1; USA /  
 Wielka Brytania, 2004; r. David  
 Drury; w. Ken Stott, Andrew  
 Pleavin, Chris Ryman
01:05      Magazyn sportowy

05:35 Uwaga! 05:55 Telesklep 08:00 Pascal: 
po prostu gotuj 08:30 Dzień dobry TVN 
10:55 alleZIMA! 11:25 Na Wspólnej - serial 
obyczajowy, Polska
13:10     You can dance - Po prostu tańcz! 
14:50     Brzydula 
 - serial komediowy, Polska
17:05     Strzały nad Saber River 
 - fi lm western, USA `97 
19:00     Fakty, Sport, Pogoda 
19:45     Uwaga! 
 - magazyn reporterów
20:00     Niania 
 - serial, Polska
21:00     Be Cool - fi lm komedia, USA `05 
 Kontynuacja doskonałej  
 czarnej komedii Barry  
 Sonnenfelda z 1995 r. W  
 „Dorwać Małego 2”, główny  
 bohater, Chili Palmer (John  
 Travolta) zajmie się   
 promowaniem piosenkarki,  
 której karierą jest niezwykle  
 interesuje się rosyjska mafi a... 
23:35     Wielki przekręt - komedia   
 kryminalna, USA 2004
 Jest to opowieść o dwóch  
 drobnych złodziejaszkach, którzy  
 mając już dość napadów na małe 
 sklepiki, postanawiają   
 zorganizować skok życia i ukraść  
 warte 500 tysięcy dolarów 
 monety. Wartka fabuła,   
 zagadkowe zwroty akcji i duża 
 dawka doskonałego humoru. 
01:15     Uwaga! - magazyn
01:35     Nocne granie
  - pr. muzyczny
02:35     Telesklep 

05:35 Uwaga! 05:55 Telesklep 08:00 Maja 
w ogrodzie 08:30 Dzień dobry TVN 10:55 
Kawa na ławę 11:45 Superniania - reality 
show
12:45     Proste życzenie - fi lm rodzinny,  
 USA `97. Nowojorski 
 taksówkarz, Oliver już od  
 dawna marzy o karierze  
 śpiewaka. A na dodatek na 
 Broadwayu właśnie trwają  
 przesłuchania do nowego  
 musicalu. I bohater stara się o 
 główną rolę. Jego córka,   
 Anabel, bardzo chce mu  
 pomóc. Tak się składa,   
 że w Nowym Jorku pojawiło s 
 ię wiele wróżek i specjalistów 
 od czarnej magii. 
14:40     Mam talent - reality show
16:35     Co za tydzień - magazyn
17:00     Szymon Majewski Show 
 - pr. rozrywkowy 
18:00     Niania - serial komediowy
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:45     Uwaga! - magazyn reporterów
20:00     W słusznej sprawie- fi lm   
 sensacyjny,  USA `95 
22:10     39 i pół - serial komediowy, Polska
23:10     W roli głównej - Agnieszka Fitkau 
23:40     Seks w wielkim miescie - serial  
 komedia, USA
00:15     Niezwyciężony 
 - fi lm obyczajowy, USA `03 
02:05     Nocne granie - pr. muzyczny
03:05     Telesklep

05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.798 06:00 Żar 
młodości, odc.117 07:00 TV Market 07:15 
Wielka Wygrana, odc.438 08:00 Magia 
Niagary, odc.11 09:00 Łowcy skarbów, odc.31
10:00     Rodzina Zastępcza, odc.269
11:00     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.159
11:30     Samo życie, odc.1219
12:00     Czarodziejki, odc.58
13:00     Boston Public, odc.48
14:00     Pierwsza miłość, odc.851
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.160
15:15     Zwariowany świat Malcolma, odc.76
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.29
16:30     Malanowski i Partnerzy, odc.6
17:00     Chirurdzy, odc.47
18:00     Pierwsza miłość, odc.852
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1220
20:00     MEGA HIT - Szklana pułapka 2;  
 USA, 1990; r. Renny Harlin;  
 w. Bruce Willis, Bonnie Bedelia,  
 William Sadler, 
22:00     Studio Lotto
22:45     Formuła; WIELKA BRYTANIA /  
 KANADA, 2001; r. Ronny Yu; w.  
 Samuel L. Jackson
00:40     Fala zbrodni, odc.82
01:30     Nagroda gwarantowana, odc.138

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

05:15 Dla niesłyszących - Echa Panoramy 
05:45 WOW - serial 06:15 Spróbujmy razem 
06:40 Ulica lemurów 07:10 Poezja łączy ludzi
07:20 M jak miłość 08:10 Barwy szczęścia 
09:10 Alternatywy 10:10 Nie tylko dla pań 
11:15     Miejsca w sercu - fi lm obyczajowy,  
 USA `84 
13:15     Tańcząca z Gruzją
  - dokument 
14:00     Familiada 
 - teleturniej 
14:30     Złotopolscy 
 - telenowela 
15:10     Dzieciaki górą 
 - teleturniej 
16:05     Dzieciaki mojej siostry w Egipcie
 - komedia familijna, `04 
17:30     Hit Generator 
 - kulisy 
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama 
19:05     Tak to leciało!
  - teleturniej 
20:05     Kochajmy się mocno 
 - widowisko 
21:05     Kochajmy sie mocno
  - pr. kabaretowy 
22:00     Lawstorant
  - komedia, Polska `05 
23:50     Słowo na niedzielę
23:55     Wideoteka dorosłego człowieka 
00:30     Panorama 
00:50     Podwójny blef 
 - dramat, Francja, `02 
02:45     Ona i On 
 - talk show 
03:35     Noc Zagadek 
 - teleturniej 
04:40     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 – serial 11.00 Galileo 12.00 Gram.
Tv
12.30     V-max – magazyn motoryzacyjny 
13.00     VIP 
 – magazyn kulturalny 
13.30     Piękni 
 – serial USA
14.30     PlusLiga – AZS Olsztyn 
 - Asseco Resovia Rzeszów
16.50     J & J – czyli Jola i Jarek 
 – reality comedy 
17.50     Katastrofy budowlane 
 – fi lm dokumentalny
19.00     Galileo 
 – program popularno-naukowy 
20.00     Żołnierz najemny – komedia   
 przygodowa Francja, Hiszpania,  
 Włochy, 1976; reż.: Pasquale  
 Festa Campanile; wyst.: Bud  
 Spencer, Andréa Ferréol,   
 Enzo Cannavale, Franco Agostini,  
 Jacques Dufi lho, Philippe Leroy; 
 Film rozgrywa się w   
 średniowiecznej Europie.  
22.20     Pokusa – fi lm Francja/
 Australia/USA, 2001
00.20     Cień – fi lm USA, 1994; reż.   
 Russell Mulcahy; wyst. Alec  
 Baldwin, Ian McKellen,  
 Penelope Ann Miller
02.35     Sztukateria – magazyn 
03.00     Drogówka 
 – magazyn policyjny 
03.25     Komenda 
 – magazyn policyjny 
03.50     TV Market
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Spotkanie rozegrano na 
sztucznej nawierzchni 
Gdyńskiego Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji. Pojedynek 
zakończył się wygraną go-
spodarzy 3:2, do przerwy 
natomiast Gryf prowadził 
0:2. Obie bramki zdobył 
Jakub Gronowski po poda-
niach Łukasza Kozłowskie-
go (35’, 37’). „Dzisiejszy 
mecz to dwie różne poło-
wy. W pierwszej połowie 
wyglądało to całkiem przy-
zwoicie natomiast w drugiej 
połowie nastąpiło troszecz-
kę zmian z konieczności i 
ta gra nie wyglądała tak, 
jak powinna. „ mówił tre-
ner Gryfa Wojciech Wasiek. 
Gole dla gdynian zdobyli: 
W. Pięta (69’, 73’) oraz R. 
Styn (75’). Słowa trenera 
bardzo dokładnie określają 
przebieg sobotniego meczu 
kontrolnego. W pierwszych 
45 minutach Gryf prowa-
dził grę i stwarzał sobie sy-
tuacje do strzelenia bramki, 
natomiast gracze Bałtyku 

Gryfi ci nie zwalniają tem-
pa w przygotowaniach do 
rundy rewanżowej. Już 
w najbliższą sobotę 15 
lutego podopieczni tre-
nera Wojciecha Waśka 
rozegrają kolejny mecz 
kontrolny. Tym razem 
spotkanie odbędzie się na 
sztucznej nawierzchni Aka-
demii Wychowania Fizycz-
nego w Gdańsku o godzinie 
15.00. Przeciwnikiem Gry-

fa Orlex Wejherowo bę-
dzie trzecioligowy zespół 
z województwa warmiń-
sko – mazurskiego Olimpia 
Elbląg. Po 15 kolejkach 
spotkań zespół z Elbląga 
plasuje się na pozycji lide-
ra III ligi grupy podlasko 
– warmińsko – mazurskiej 
z przewagą aż dziewięciu 
punktów nad wiceliderem 
Huraganem Morąg. 

(ŁN)

W miniony wtorek 10 
lutego Gryf Orlex Wej-
herowo po raz kolej-
ny rozegrał spotkanie 
kontrolne. Przeciwnikiem 
wejherowian był zespół 
grający w III lidze „Bał-
tyckiej” – Drutex Bytovia 
Bytów prowadzony przez 
Waldemara Walkusza. Po-
jedynek zakończył się re-
misem 1:1 (0:1), a bramkę 
dla żółto – czarnych zdobył 
w drugiej odsłonie meczu 
obrońca Wojciech Klem-
czyk. Sparing obie drużyny 
zagrały w fatalnych wa-
runkach. Boczne boisko w 

Gniewinie  było zamrożone, 
a momentami bardzo grzą-
skie. Zawodnicy skupiali 
się raczej na utrzymaniu 
na nogach, a nie na grze w 
piłkę. „Jednak, jak na takie 
warunki udawało się obu 
stronom konstruować ataki. 
Momentami zauważałem 
dominację mojego zespołu, 
a momentami przecierałem 
oczy ze zdziwienia, gdy 
aktorzy widowiska pokazy-
wali, że i w takich warun-
kach można grać w piłkę.” 
Mówił Wojciech Wasiek 
trener zespołu ze Wzgórza 
Wolności.                   (ŁN)

Kolejny
sprawdzian
W niedzielne południe 8 
lutego zespół prowadzo-
ny przez Wojciecha Borka 
Gryf II Orlex Wejherowo 
rozegrał kolejne spotkanie 
kontrolne. Tym razem formę 
gryfi tów sprawdził A – kla-
sowy zespół Celticu Reda. 
Gospodarze pokonali wej-
herowian 4:1, do przerwy 
utrzymywał się remis 1:1. 
Jedyną bramkę dla Gryfa 
zdobył Kepka (45”).  (ŁN)

To proste, czytelne, uczci-
we, humanitarne i pozba-
wione formalności.
Wpisz w swój PIT – na-
szą nazwę - Wejherowski 
Klub Sportowy „Gryf”  
i numer naszego KRS – 
0000275298, wylicz 1% 
podatku i wesprzyj nas 
tym prostym sposobem. 
Skieruj swoje pieniądze 
na sport i sportowców. Na 
Klub w którym na pewno 
w jakimś pokoleniu był, 
jest lub będzie członek 

Twojej rodziny. To u nas 
rokrocznie trenuje ponad 
200 dziewcząt i chłopców 
i ponad 50 seniorów. Two-
ja pomoc może pomóc w 
modernizacji i upiększeniu 
naszych pięknie położo-
nych obiektów. Obiektów 
na których pisała się od po-
nad 60 lat historia wejhe-
rowskiego sportu i wejhe-
rowskiej piłki. Tu przezy-
waliśmy spadki i awanse. 
Ten stadion był świadkiem 
najważniejszych wydarzeń 

piłkarskich w regionie. 
Tu tysiące ludzi oglądało 
zmagania sportowe i brało 
udział w imprezach rekre-
acyjnych. Chcemy naszym 
obiektom nadać europej-
ski standard przy Waszej 
pomocy. Państwa pomoc 
może się nade wszystko 
przyczynić do wychowania 
wreszcie wielkiego piłkarza 
i sportowca. Tu trenuje lub 
choćby podejmował próby 
treningów co drugi chło-
piec w mieście a dla wie-

lu chłopców z ościennych 
miejscowości jest wielkim 
honorem grać i reprezento-
wać nasz Klub. Do naszego 
Klubu ojcowie przypro-
wadzają swoich synów a 
dziadkowie wnuków. Matki 
i Babcie przeżywają mecze 
swoich pociech. Tworzy-
my historię w której przez 
swoją hojność i TY możesz 
wziąć udział.  Organizacja 
tych wszystkich przedsię-
wzięć jest sprawą kosztow-
ną. Twój 1 % na rzecz WKS 

„GRYF” to wspaniały dar 
na szlachetny i konkretny 
cel. To dar, który pozosta-
nie w granicach Wejherowa 
a nie powędruje w nieznane 
nikomu rejony Polski. 
Podaruj nam choćby gro-
sik. Prosimy, dziękujemy 
i zapraszamy do naszego 
Klubu.
Z wyrazami podziękowań i 
sportowym pozdrowieniem 

Prezes Zarządu WKS 
„Gryf” Rafał Szlas

Porażka z Bałtykiem
Za nami już ponad miesiąc przygotowań zespołu Gryfa Orlex Wejherowo do rundy rewanżowej. W 
sobotę 7 lutego gryfi ci rozegrali kolejny mecz kontrolny. Tym razem przeciwnikiem wejherowian był 
lider III ligi „Bałtyckiej” – Bałtyk Gdynia.

byli zmuszeni skupić się 
przede wszystkim na grze 
obronnej. W drugiej osło-
nie meczu rolę się odwróci-
ły i to Bałtyk atakował, a w 
ciągu sześciu minut zdobył 
trzy bramki co dało zawod-
nikom prowadzenie, które 
utrzymali do 90 minuty. 
Należy nadmienić również, 
że do zespołu Gryfa Orlex 
wrócił po półrocznej prze-
rwie obrońca Kamil Szwół. 

Od dwóch tygodni trenuje z 
zespołem, a dziś miał szan-
sę wykazać się na boisku. 
Gryf Orlex Wejherowo 
skład I: M. Szlaga – K. Je-
zierski, P. Tusk, W. Klem-
czyk, J. Przybylski, K. 
Czarnocki, M. Pliński, Ł. 
Kozłowski, S. Kiełb, Ł. 
Król, J. Gronowski. 
Gryf Orlex Wejherowo 
skład II: S. Toruńczak – 
K. Jezierski, S. Kowalski, 

K. Szwół, P. Politowski, 
K. Czarnocki, P. Tusk, M. 
Pliński (Ł. Król 65’), S. 
Kiełb, J. Gronowski, M. 
Filipski
Kolejny sparing już w naj-
bliższy wtorek o godzinie 
12.00. Gryf Orlex Wejhero-
wo zagra wyjazdowy mecz 
z trzecioligową Drutex By-
tovią Bytów na boisku w 
Lęborku. 

Łukasz Nowaczyk

W fatalnych warunkach

Piąty sprawdzian

Wejherowski Klub Sportowy „GRYF” To najlepsza lokata na 1% z Twojego corocznego podatku
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05:40 Uwaga! 06:00 Telesklep 07:00 Granie 
na śniadanie 08:00 Na Wspólnej 08:30 Dzień 
dobry TVN 11:00 Przyjaciele - serial komedia
12:00     Brzydula - serial Polska
12:35     Telesklep 
13:30     Salon Gry - pr. interaktywny 
14:20     Detektywi - serial dokumentalny
14:55     Milionerzy - teleturniej
15:50     Rozmowy w toku - talk show
16:55     Sąd rodzinny - serial dopkumentalny
17:55     Brzydula - serial komediowy
18:25     Detektywi - serial dokumentalny
19:00     Fakty, Sport, Pogoda 
19:50     Uwaga! - magazyn reporterów
20:05     Na Wspólnej - serial obyczajowy
20:45     W-11 Wydział Śledczy
  - serial dokumentalny
21:30     Ostatni ślad - dramat, USA 1998 
 Rachel Harrison po sześciu  
 latach małżeństwa opuszcza  
 Kevina, który znęcał się nad 
 nią psychicznie i fi zycznie.  
 Rozpoczyna się walka o opiekę  
 nad dwójką ich dzieci. Rachel  
 przegrywa pierwszą batalię i  
 zrozpaczona wyjeżdża do mia 
 steczka leżącego w pobliżu  
 pustyni, gdzie podejmuje pracę 
 tropiciela-ratownika. 
23:25     Kuba Wojewódzki - talk show
00:25     Multikino - mag. fi lmowy
00:50     Uwaga! - magazyn
01:10     Nocne granie - pr. muzyczny
02:10     Telesklep

06:05 Złotopolscy 06:35 Globert przedstawia 
niezwykły świat natury 07:00 Telezakupy
07:35 M jak miłość 08:30 Pytanie na śniadanie 
10:40 Święta wojna 11:15 Przygody Tarzana 
11:40     Co ludzie powiedzą? 
 - serial komediowy 
12:15     Magnum - serial, USA `81 
13:05     Gwiazdy tańczą na lodzie 
 - wid. rozrywkowe 
14:50     Dla niesłyszących - Złotopolscy 
15:50     Szaleństwo Majki Skowron 
 - serial 
16:25     Radiostacja Roscoe 
 - serial, Kanada 
16:55     Na wariackich papierach 
 - serial komediowy 
17:50     Puchar UEFA - Lech Poznań - Udinese 
20:05     Barwy szczęścia 
 - serial obyczajowy 
20:40     Dr House - serial obyczajowy, USA `06 
21:30     System 09 
 - cykl dokumentalny
22:30     Magazyn kryminalny 997
  - Michała Fajbusiewicza 
23:05     Warto rozmawiać 
23:55     Czy świat oszalał?
  - Uzależnienie 
00:30     Panorama 
00:50     Czy świat oszalał? - U - 864 
 - Śmiercionośny sekret Hitlera 
01:50     Europa da się lubić 
02:35     Noc Zagadek 
 - teleturniej 
03:35     Zakończenie dnia

05:45 Notacje 06:00 Kawa czy 
herbata? 07:50 Leksykon PRL 
08:00 Wiadomości 08:15 Kwadrans 
po ósmej 08:30 Buli 08:40 Jedynko-
we Przedszkole 09:10 Mały rycerz El 
Cid 09:45 Łowcy smoków 
10:15 Szkoła złamanych serc 
11:00 Kuchnia z Okrasą 
11:25 W-skersi 
11:40 Telezakupy
12:00      Wiadomości 
12:10     Agrobiznes - magazyn 
12:20     Europa bez miedzy 
12:40     Plebania - telenowela 
13:05     Klan - telenowela 
13:35     Jaka to melodia? 
14:00     Errata do biografi i 
 - Polski Londyn 
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 
17:35     Klan - telenowela
18:00     Jaka to melodia?
18:30     Plebania - telenowela 
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości 
20:20     Śmiertelna zdrada 
 - thiller, Kanada `03 
21:55     Sprawa dla reportera 
22:35     Pryzmat - pr. publicystyczny 

05:45 Notacje 06:00 Kawa czy 
herbata? 07:50 Leksykon PRL 
08:00 Wiadomości 08:15 Kwadrans 
po ósmej 08:30 MŚ w biathlonie - 
bieg 20 km mężczyzn 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 
11:10     Schudnij 
11:25     Pora na doktora 
11:40     Telezakupy
12:00     Wiadomości 
12:10     Agrobiznes - magazyn
12:20     Tak jak w Unii 
12:40     Plebania - telenowela
13:05     Klan - telenowela 
13:35     Jaka to melodia? 
14:05     Podróżnik - Rio Dulce 
14:25     Ktokolwiek widział, 
 ktokolwiek wie... 
15:00     Wiadomości, Pogoda; 
15:15     300 % normy - teleturniej 
15:50     Co by tu jeszcze...
 Przeboje kabaretu 
16:05     Moda na sukces - serial
17:00     Teleexpress 
17:20     Celownik - magazyn 
17:35     Klan - telenowela 
18:00     Jaka to melodia? 
18:30     Plebania - telenowela 
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości 
20:20     Chmura - thiller, `06 
22:05     Wydział Zabójstw - serial 
22:35     Misja specjalna - mag. 
23:10     Zapomniane Powstanie  
 1918 - fi lm dok.

 

05:55 Złotopolscy 06:20 Milly i Molly 
06:40 Telezakupy 07:10 Mirra, kadzidło i 
złoto - reportaż 07:35 M jak miłość - serial 
08:30 Pytanie na śniadanie 10:40 Codzienna 2 
m. 3 11:15 Przygody Tarzana 
11:40     Co ludzie powiedzą? 
 - serial komediowy
12:15     Magnum 
 - serial, `81 
13:10     Potęga sztuki 
 - serial dokumentalny 
14:05     Fort Boyard 
 - reality show 
15:05     Dla niesłyszących - M jak miłość 
 - serial 
16:00     Szaleństwo Majki Skowron 
 - serial, 1976 
16:35     Radiostacja Roscoe - serial, Kanada 
17:05     Na wariackich papierach 
 - serial, USA `87 
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama 
19:05     Koło fortuny 
 - teleturniej 
19:35     Kocham Kino
  - magazyn fi lmowy 
20:05     Barwy szczęścia
  - serial obyczajowy 
20:40     M jak miłość - serial 
21:35     Kulisy serialu „M jak miłość” 
21:45     Magazyn Ekspresu Reporterów 
22:45     P. S. - komedia romantyczna, 
 USA `04 
00:30     Panorama 
00:50     Od brzegu do brzegu
  - dramat, USA `04 
02:35     Noc Zagadek 
 - teleturniej 
03:40     Zakończenie programu

05:45 Notacje 06:00 Kawa czy 
herbata? 07:50 Leksykon PRL 08:00 
Wiadomości 08:15 Kwadrans po 
ósmej 08:30 Buli 08:40 Domisie 
09:05 Mały rycerz El Cid 09:35 
Łowcy smoków 10:05 Szkoła złama-
nych serc 10:50    Superwnętrze 
11:25     Zapytaj prawnika 
11:40     Telezakupy
12:00     Wiadomości 
12:10     Agrobiznes - magazyn
12:20     Siła z natury - magazyn 
12:40     Plebania - telenowela 
13:05     Klan - telenowela 
13:35     Jaka to melodia? 
14:00     Księżyc na sprzedaż 
 - cz. 2, fi lm 
14:30     Raj - magazyn 
15:00     Wiadomości, Pogoda 
15:15     Karnawał w Jedynce 
 - pr. rozrywkowy 
16:05     Moda na sukces - serial
17:00     Teleexpress 
17:20     Celownik - magazyn 
17:35     Klan - telenowela 
18:00     Jaka to melodia? 
18:30     Plebania - telenowela  
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości 
20:20     Kiedy przyjaźń zabija 
 - dramat, Kanada `96 
22:00     Wydział Zabójstw - serial 
22:30     Bronisław Wildstein 
23:10     Wyprawa po dziecko 
 - dramat, Francja `04 

05:55 Złotopolscy 06:20 Milly i Molly 
06:35 Telezakupy 07:10 Majim - symbolika 
wody w judaizmie 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 
12:25     Magnum - serial, USA 
13:20     Gwiazdy tańczą na lodzie 
 - widowisko 
15:05     Dla niesłyszących
  - M jak miłość - serial 
16:00     Szaleństwo Majki Skowron - serial 
16:35     Radiostacja Roscoe 
 - serial, Kanada `03 
17:05     Na wariackich papierach 
 - serial, USA `87 
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama 
19:05     Jeden z dziesięciu - teleturniej 
19:40     ... Pomoce domowe i nianie 
 - cykl dokumentalny
20:05     Barwy szczęścia - serial obyczajowy 
20:40     Pogoda na jutro - komedia, Polska `03 
22:25     Na spotkanie śmierci
  - dramat, Niemcy `00 
00:05     Reportaż
00:30     Panorama 
00:50     Czerwony komandos 
 - fi lm sensacyjny, USA 1998 
02:30     Smaczne Go! 
 - mag. kulinarny 
03:15     Noc Zagadek
  - teleturniej 
04:20     Zakończenie dnia

04.20 Saint Tropez 05.10 VIP 05.30 Muzyczne 
listy 06.40 TV Market 07.15 Saint Tropez
08.25 Kasa na bank 09.25 Beverly Hills 90210
11.25 mała Czarna 12.25 Lalola – serial 
komediowy 
13.25     VIP – magazyn kulturalny 
13.55     Dziewczyny fortuny 
14.55     Lalola – serial komediowy 
16.00     Beverly Hills 90210 – serial USA 
17.00     mała Czarna – talk show  
18.00     KŁAMCZUCH 
 – program rozrywkowy
19.00     Zbuntowani – serial obyczajowy
20.00     Zdjęcie w godzinę – thriller USA,  
 2002; reż.: Mark Romanek;  
 wyst.: Robin Williams, Connie  
 Nielsen, Michael Vartan, Dylan  
 Smith, Erin Daniels, Eriq La  
 Salle, Gary Cole;  Przypadkowy 
 klient supermarketu Savmart  
 nie zwróciłby większej uwagi na  
 mężczyznę krzątającego się za  
 ladą ekspresowego punktu 
 fotografi cznego ”Zdjęcie w  
 godzinę”. Wielu pewnie wcale  
 by go nie zauważyło. Sy Parrish  
 (Robin Williams) jest bowiem 
 człowiekiem zamkniętym w 
 sobie i nie budzi zaintereso- 
 wania innych. 
22.00     J & J – czyli Jola i Jarek 
 – reality comedy 
23.00     Przysługa – dramat USA, 1997.
01.10     mała Czarna – talk show 
02.05    Sztorm – dramat przygodowy  USA,  
 1996; reż.: Ridley Scott; wyst.:  
 Caroline Goodall, Jeff Bridges,  
 Jeremy Sisto, John Savage, Ryan  
 Phillippe, Scott Wolfe

04.20 Saint Tropez 05.10 KINOmaniak     
05.30 Muzyczne listy 06.40 TV Market
07.15 Saint Tropez 08.25 Kasa na bank 
09.25 Beverly Hills 90210 10.25 Zbuntowani
11.25 mała Czarna 12.25 Lalola – serial 
komediowy 
13.25     KINOmaniak – magazyn fi lmowy 
13.55     Dziewczyny fortuny
14.55     Lalola – serial komediowy 
16.00     Beverly Hills 90210 – serial USA 1
17.00     mała Czarna – talk show  
18.00     KŁAMCZUCH 
 – program rozrywkowy
19.00     Zbuntowani – serial obyczajowy
20.00     Sztorm – dramat przygodowy USA, 
 1996; reż.: Ridley Scott;  
 wyst.: Caroline Goodall, Jeff  
 Bridges, Jeremy Sisto, John 
 Savage, Ryan Phillippe,  
 Scott Wolfe; Film oparty na  
 prawdziwych wydarzeniach  
 zrealizowany przez Rid- 
 leya Scotta W czasie podróży  
 chłopcy doświadczają 
 wielu ciężkich chwil, ale okazują 
 się bardzo wytrwali. W drodze  
 powrotnej statek dostaje się  
 w bardzo mocny sztorm. Ucz- 
 estnicy rejsu łączą swe siły w  
 walce o życie...
22.40     Rajdowe Mistrzostwa Świata 
 – Rajd Irlandii
23.40     Napiętnowane miasto 
 – fi lm USA, 1998
01.50     mała Czarna – talk show 

04.25 Saint Tropez 05.15 Dekoratornia
05.35 Muzyczne listy 06.40 TV Market
07.15 Saint Tropez 08.25 Kasa na bank
09.25 Beverly Hills 90210 10.25 Zbuntowani
11.25 mała Czarna 12.25 Lalola – serial 
komediowy 
13.25     Dekoratornia – magazyn 
13.55     Dziewczyny fortuny
14.55     Lalola – serial komediowy 
16.00     Beverly Hills 90210 – serial USA 
17.00     mała Czarna – talk show 
18.00     KŁAMCZUCH 
 – program rozrywkowy
19.00     Zbuntowani – serial obyczajowy
20.00     Predator – fi lm akcji USA, 1987;  
 reż.: John McTiernan; wyst.:  
 Arnold Schwarzenegger, Carl 
 Weathers, Elpidia Carrillo, 
 Bill Duke, Jesse Ven-  
 tura; Klasyka kina akcji z Ar-
 noldem Schwarzeneggerem  
 w roli głównej. Major Dutch  
 Schaeffer (Schwarzeneg-
 ger) i jego elitarny oddział  
 komandosów zostaje wynajęty  
 przez CIA w celu odbicia 
 zakładników przetrzy  
 mywanych przez partyzantów w  
 południowoamerykańskiej  
 dżungli. 
22.15     Ikony popkultury – program rozryw.
23.15     Z piekła rodem – thriller USA /  
 Wielka Brytania/Czechy, 2001; 
01.45     mała Czarna

05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.799 06:00 Żar 
młodości, odc.118 07:00 TV Market
07:15 Wielka Wygrana, odc.439 08:00 Magia 
Niagary, odc.12 09:00 Łowcy skarbów, odc.32
10:00 Rodzina Zastępcza, odc.270
11:00     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.160
11:30     Samo życie, odc.1220
12:00     Czarodziejki, odc.59
13:00     Boston Public, odc.49
14:00     Pierwsza miłość, odc.852
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.161
15:15     Zwariowany świat Malcolma, odc.77
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.30
16:30     Malanowski i Partnerzy, odc.7
17:00     Chirurdzy, odc.48
18:00     Pierwsza miłość, odc.853
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport 
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1221
20:00     Nigdy więcej; USA, 2002; r.  
 Michael Apted; w. Jennifer  
 Lopez, Bill Campbell, Tessa Al-
 len, Juliette Lewis, Dan   
 Futterman Thriller z Jennifer  
 Lopez w roli głównej. Slim  
 (Lopez) młoda kelnerka  
 poznaje mężczyznę swych  
 marzeń i wkrótce wychodzi za  
 niego. 
22:00     Studio Lotto
22:35     CSI: Kryminalne zagadki Miami,  
 odc.13
23:30     CSI: Kryminalne zagadki Miami,  
 odc.14

05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.800 06:00 Żar 
młodości, odc.119 07:00 TV Market 07:15 
Wielka Wygrana, odc.440 08:00 Magia Niaga-
ry, odc.13 09:00 Łowcy skarbów, odc.33 10:00 
Rodzina Zastępcza, odc.271
11:00     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.161
11:30     Samo życie, odc.1221
12:00     Czarodziejki, odc.60
13:00     Boston Public, odc.50
14:00     Pierwsza miłość, odc.853
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.162
15:15     Zwariowany świat Malcolma, odc.78
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.31
16:30     Malanowski i Partnerzy, odc.8
17:00     Chirurdzy, odc.49
18:00     Pierwsza miłość, odc.854
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1222
20:00     Świat według Kiepskich, odc.268
20:30     Świat według kiepskich, odc.257
21:00     Serce nie sługa; USA, 2001; r. Tony  
 Goldwyn; w. Ashley Judd, Cathe-
 rine Dent, Greg Kinnear, Hugh  
 Jackman, Marisa Tomei, Ellen  
 Barkin. Komedia 
22:00     Studio Lotto
23:05     Pocałunek Jessiki Stein; USA, 2001; 
 r. Charles Herman-Wurmfeld
01:10     Saloon Gier, odc.5

05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.80106:00 Żar 
młodości, odc.120 07:00 TV Market 07:15 
Wielka Wygrana, odc.441 08:00 Dotyk anioła, 
odc.68 09:00 Łowcy skarbów, odc.34
10:00     Rodzina Zastępcza, odc.272
11:00     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.162
11:30     Samo życie, odc.1222
12:00     Czarodziejki, odc.61
13:00     Boston Public, odc.51
14:00     Pierwsza miłość, odc.854
14:45     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.163
15:15     Zwariowany świat Malcolma, 
 odc.79
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.32
16:30     Malanowski i Partnerzy, odc.9
17:00     Chirurdzy, odc.50
18:00     Pierwsza miłość, odc.855
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1223
20:00     CSI: Kryminalne zagadki Nowego  
 Jorku, odc.51
21:00     Wzór, odc.26
22:00     Studio Lotto
22:05     Sztorm stulecia, odc.2; Kanada /  
 USA, 1999; r. Craig R. Baxley;  
 w. Tim Daly, Casey Siemaszko, 
00:10     Threshold - strategia przetrwania,  
 odc.5

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, Polska
12:35     Telesklep 
13:30     Salon Gry - pr. interaktywny 
14:20     Detektywi - serial dokuemntalny
14:55     Milionerzy - teleturniej
15:50     Rozmowy w toku - talk show
16:55     Sąd rodzinny - serial dokumentalny
17:55     Brzydula - serial komediowy
18:25     Detektywi - serial dokumentalny
19:00     Fakty, Sport, Pogoda 
19:50     Uwaga! - magazyn reporterów
20:05     Na Wspólnej 
 - serial obyczajowy, Polska
20:45     W-11 Wydział Śledczy
  - serial dokumentalny
21:30     Dowody zbrodni - serial kryminalny
22:30     Teraz albo nigdy - serial, Polska
23:25     Powietrzny dramat - fi lm  
 katastrofi czny, USA `98.  
 Trzynastoletnia Nicole; córka  
 bogatych właścicieli fi rmy  
 komputerowej, właśnie   
 została wyrzucona z kolejnej 
 szkoły. Wraz z pracownikami 
 rodziców, leci na spotkanie z 
 nimi. W samolot trafi a piorun.  
 Pasażerowie i piloci tracą  
 przytomność. Jedyną osobą,  
 która ją po chwili odzysku- 
 je jest Nicole. W samolocie  
 włączył się automatyczny  
 pilot, jednakże autopilot nie  
 wyląduje ... 
01:10     Kuba Wojewódzki - talk show
02:05     Uwaga! - magazyn
02:25     Nocne granie - pr. muzyczny

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, Polska
12:35     Telesklep 
13:30     Salon Gry - pr. onteraktywny 
14:20     Detektywi - serial dokumentalny
14:55     Milionerzy - teleturniej
15:50     Rozmowy w toku - talk show
16:55     Sędzia Anna Maria Wesołowska
  - serial dokumentalny 
17:55     Brzydula - serial komediowy
18:25     Detektywi - serial dokumentalny
19:00     Fakty, Sport, Pogoda 
19:50     Uwaga! - mag. reoprterów
20:05     Na Wspólnej - serial obyczajowy
20:45     W-11 Wydział Śledczy 
 - serial dokumentalny
21:30     Prawdziwa zbrodnia - fi lm  
 sensacyjny, USA 1999. W  
 wypadku samochodowym ginie  
 reporterka, która miała  
 przeprowadzić wywiad z  
 oczekującym na wykonanie  
 wyroku Frankiem Beachu- 
 mem. W jej zastępstwie do  
 więzienia stanowego udaje się  
 Steve Everett, który nie cieszy 
 się przychylnością szefa. 
00:10     Szymon Majewski Show 
 - pr. rozrywkowy
01:10     Superwizjer - magazyn
01:40     Uwaga! - mgazyn
02:00     Nocne granie - pr. muzyczny
03:00     Telesklep 
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