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Ta inwestycja w przyszłości 
może być połączona z długo 
oczekiwaną „SREBRNĄ”. 
W związku z nią, zgodnie 
z ustaleniami miejscowe-
go planu zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta 
Wejherowa, planowana jest 
zabudowa mieszkalno-usłu-
gowa o śródmiejskim cha-
rakterze. 
Na obszarze objętym ofertą 
obowiązuje ustalenie mak-
symalnej wysokości zabu-
dowy na 12 metrów. Miesz-
kańcy mają nadzieję, że te 
ograniczenia zostaną za-
chowane oraz wierzą w to, 
że podczas trwających prac 
nie zostaną przez tak zwany 
przypadek „stratowane” i 
powycinane kilkudziesię-
cioletnie piękne okazy śród-
miejskiego drzewostanu.

 Franciszek Sychowski

NOWA INWESTYCJA W CENTRUM

Na niezabudowanym terenie trwają prace z ułożeniem kanalizacji.
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Na niezabudowanym terenie o powierzchni 9294 m2, znajdującym się w części północnej Wejherowo- Śródmieście 
przebudziła się z wieloletniego zimowego uśpienia, długo oczekiwana przez mieszkańców inwestycja. Pierwsze 
prace związane są z tak zwanym uzbrojeniem terenu. Na obszarze objętym ofertą inwestycyjną powstaną zespoły 
zorganizowanego parkowania, ciągi komunikacyjno-piesze z określoną strefą zieleni oraz plac rekreacji publicznej 
z wydzielonym miejscem zabaw dla dzieci. 



Ważne telefony
POGOTOWIE

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

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

POLICJA
WEJHEROWO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REKLAMA

DRUK

WYDAWCA

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

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

„NORDAPRESS” P.P.H.U.

AGORA SA

0601-300-143

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

Nakład 9 000 egz.

2 redakcja: 058 736 16 92  - reklama: 601 300 14320 lutego 2009  POWIAT  AKTUALNOŚCI

REKLAMA

Tadeusz Krotos przedstawia

STAROSTWO  POWIATOWE W  WEJHEROWIE

Starosta Wejherowski
ogłosił  nabór  na   wolne  stanowisko  urzędnicze
w  Wydziale Rozwoju i Programów Europejskich

Na stronie internetowej BIP (www.bip.powiat.wejherowo.pl) oraz na 
tablicy  informacyjnej  Starostwa  Powiatowego  w  Wejherowie  przy 
ul. 3-go Maja 4  znajduje  się  pełna  treść  ogłoszenia  o  naborze,  w   
tym szczegółowe   wymagania   związane   ze   stanowiskiem,  na   które  
prowadzony  jest  nabór.

OGŁOSZENIE

Obok napisów znalazły się 
rysunki. Wszystko jest tak 
wulgarne, że mieszkańcy 
idący tamtędy na chwilę 
przystają i przyglądają się 
napisom. Na wejherowską 
policję wpłynęło już zgło-
szenie zniszczenia mienia. 
Podobne napisy znalazły 
się niedawno na dwóch ko-
ściołach w Gdyni, w parafi i 
pw. św Józefa na Grabów-
ku i św. Andrzeja Boboli na 
Obłużu (oba znajdują się 
blisko Estakady Kwiatkow-
skiego). Tam na kościołach 
znalazły się jeszcze podpi-
sy „Polska walcząca”. 
Sprawców ma ująć specjal-
na grupa. 
- Działała w ubiegłym roku 
i miała bardzo dużo sukce-

sów w zatrzymaniu osób 
nanoszących graffi ti - mówi 
„Expressowi” aspirant szta-
bowa Hanna Kaszubowska, 
rzecznik gdyńskiego ko-
mendanta policji. - Ci po-
licjanci będą zajmować się 
tylko tematem takich aktów 
wandalizmu.
Czy te same osoby pomalo-
wały kościół w Rumi? Tego 
nie wiadomo. - Będziemy 
łączyć nasze siły i infor-
macje, żeby jak najszybciej 
ustalić sprawców - mówi 
asp. sztab. Wiesław Krause 
z wejherowskiej policji. - 
Takie podejście do miejsc 
kultu religijnego jest do-
tkliwe dla sporej liczby lu-
dzi - dodaje. 

(TM) 

Pierwszy wypadek miał 
miejsce w piątek popo-
łudniu w Gościcinie. Na 
ulicy Drzewiarza doszło 
do zderzenia samocho-
du z motorowerem. 
Kierowca renault laguna 
zakręcając na prywatny 
teren zajechał drogę moto-
rowerzyście. Młody, 18-let-
ni kierowca yamahy ma 
otwarte złamanie nogi.
- Jak ustalili na miejscu 
policjanci kierowca jedno-
śladu poruszał się bez włą-
czonego światła - zwraca 
uwagę asp. sztab. Wiesław 
Krause z wejherowskiej 
policji. 
Obaj kierowcy byli trzeź-
wi. W ten weekend doszło 
do jeszcze jednego wypad-
ku. W nocy z soboty na 
niedzielę na trasie Milwi-
no - Milwińska Huta. Ze 
wstępnych ustaleń wynika, 
że i tym razem wina leży 
po stronie młodego, nie-

doświadczonego kierowcy: 
18-latek z Luzina, jadąc 
skodą fabią stracił panowa-
nie nad autem, zakręcił się 
na ulicy i bokiem uderzył 
w przydrożne drzewo. - 
Mężczyzna nie dostosował 
prędkości do warunków 
atmosferycznych. Tej nocy 
droga była pokryta warstwą 
świeżego śniegu - zwraca 
uwagę asp. sztab. Krause. 
Jeden z pasażerów auta w 
stanie ciężkim został od-
wieziony do szpitala. Dru-
gi ma złamany obojczyk i 
obrażenia twarzoczaszki, 
trzeci „tylko” połamaną 
rękę. Kierowcę, z urazem 
kręgosłupa, zabrało pogo-
towie.
- Za spowodowanie wy-
padku drogowego, w zależ-
ności od obrażeń uczestni-
ków zdarzenia grozi do 8 
lat więzienia - przypomina 
wejherowska policja. 

(TM)

Pomalowali kościół 
„Stop z watykańską okupacją”, „Nie!!! pedofi lii w 
kościele” - takie i podobne napisy znalazły się na 
murach kościoła w Rumi.

Najpierw w Gościcinie, 
potem pod Milwinem 
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W redzkim ZSP wszyst-
kie sale są odnowione 
już „na tip top”. Dyrek-
tor poczekał na zimowe 
ferie i gdy uczniowie od-
poczywali w szkole pra-
ce trwały. W ciągu dwóch 
tygodni ferii wymienione 
zostały posadzki w salach, 
bo - jak przyznaje dyrekcja 
- od lat nie były odnawiane. 
Nowy wizerunek ma też po-
kój nauczycielski, a pedago-
dzy większy komfort pracy. 
Jak tylko pogoda pozwoli to 
na boisku przy budynku zo-
staną zamontowane kolejne 
lampy halogenowe. Sprawy 
„ziemne” są już zrobione, 
cała instalacja jest położona, 
pozostaje tylko sam montaż. 
A w środku budynku poło-
żona została ostatnia partia 
nowych podłóg. Wymieniane 
było stopniowo przez ostat-
nie dwa lata. 
- Teraz wszystkie 12 izb lek-
cyjnych jest już kompleksowo 
wyremontowanych, włącznie 
ze ścianami i sufi tami. Cze-
kamy jeszcze na ostatnią par-
tię nowych krzeseł - mówi 
Rafał Maliszewski, dyrektor 
placówki. Dyrekcja zwraca 
uwagę, że możliwe to jest 
dzięki Radzie Powiatu, która 
przeznacza pieniądze na pla-
cówkę, ale sama szkoła... też 
nie spoczywa na laurach i za-
biega o środki. W ubiegłym 
roku z wynajmu sal udało się 
zebrać 40 tysięcy zł.    (TM)

Odnowiony 
zespół szkół 

W ramach obchodzonego w 
dniach od 23 do 27 lutego br. 
Tygodnia Pomocy Ofi arom 
Przestępstw, w Prokuraturze 
Rejonowej w Wejherowie, 
będą udzielane porady dla 
osób pokrzywdzonych w wy-
niku popełnienia przestępstw.
Zainteresowani mogą zgła-
szać się w godzinach od 8.30 
do 15.30, przy ulicy Hallera 21 
w pokoju nr 6.               (DD)

„Kisiel”, „Papi” i „Zubu” 
- to główni zwyciężcy 
tamecznej bitwy, która 
podsumowała odbywają-
cą się w redzkim MOSIR-
ze „Rozgrzewkę”. 
Zainteresowanie, odbywają-
cymi się w Redzie, warsztata-
mi tanecznymi było ogromne. 
Samym zmaganiom zawod-
ników przyglądało się łącznie 
kilkaset osób. Finał imprezy 
odbył się w walentynki w auli 
Zespołu Szkół nr 1 w Redzie. 
Taneczną bitwę oceniało jury, 
w skład którego weszli; bur-
mistrz Redy, Krzysztof Krze-
miński oraz tancerze Karina 
„Kari” Kącka, Czajna oraz 
Magda Kołodziej. Wśród 16 
fi nalistów najlepszy okazał 
się „Kisiel”, drugie miejsce 
zajął „Papi” a trzecie „Zubu” 
(wszyscy z Gdańśka).  (TM)

Zwyciężył 
„Kisiel” 

Tydzień Ofi ar

WZNK zajmuje się go-
spodarowaniem i admini-
strowaniem komunalnymi 
nieruchomościami, w tym 
lokalami stanowiącymi 
tzw. mieszkaniowy zasób 
gminy. Dozoruje nad nieru-
chomościami i zajmuje się 
remontami oraz utrzyma-
niem czystości i porządku. 
Zajmuje się obsługą fi nan-
sowo-księgową i windyka-
cją należności. Zwracamy 
uwagę na te statutowe dzia-
łania, ponieważ mają zwią-
zek osobami zatrudnionymi 
w fi rmie. 

DYREKTOR 
Eugeniusz Spigarski to były 
dyrektor WZNK. W 2006 
roku startował na radnego 
Wejherowa z listy „Wolę 
Wejherowo” - tej samej, z 
której startowali m.in. pre-
zydent Hildebrandt oraz 
Bogusław Suwara, sekretarz 
miasta. A to właśnie miastu 
podlega WZNK i z publicz-
nych pieniędzy jest fi nan-
sowana. Jeszcze przed jego 
odejściem został zatrudnio-
ny Stanisław Makles. Ten 

obecnie pełni obowiązki 
dyrektora. A Eugeniusz Spi-
garski, który go zatrudnił, 
jest doradcą dyrektora. 

ZUK
Z kolei syn byłego dyrek-
tora pracuje w innej fi rmie 
podlegającej pod miasto - 
Zakładzie Usług Komunal-
nych (jak ustalił „Express” 
pojawił się również na 
listach obecności podpi-
sywanych przez pracowni-
ków WZNK). Tymczasem 
w WZNK pracuje Dorota 
S., synowa byłego dyrek-
tora Spigarskiego. Z kolei 
Agnieszka S., siostrzenica 
Eugeniusza Spigarskiego 
prowadzili w WZNK za-
mówienia publiczne. Jedno-
cześnie pracuje w Urzędzie 
Miasta w dziale inwesty-
cji. Kolejna osoba to Piotr 
Formela, który oprócz pra-
cy w tej fi rmie (zajmuje 
się boiskami) jest radnym 
miejskim. Wywodzi się z 
tego samego ugrupowania 
co prezydent Hildebranta - 
„Wolę Wejherowo”. 
Radną miejską – i przewod-

niczącą komisji mieszka-
niowej (WZNK zajmuje się 
właśnie nieruchomościami) 
- jest też Teresa Skowroń-
ska, której brat, Andrzej S. 
również pracuje w WZNK. 
Z informacji, do których 
dotarliśmy, wynika, że gdy 
zarząd wymieniał podłogi 
u niektórych swoich miesz-
kańców na liście potrzebu-
jących znalazła się ciotka 
radnej Skowrońskiej. Pod-
pis radnej widnieje w pod-
pisach komisji odbiorowej. 

SEKRETARZ  
To nie koniec związków 
WZNK z UM. Danuta S., 
żona sekretarza miasta jest 
w WZNK kierownikiem 
sekcji zasobu komunalnego. 
Ale jak ustaliliśmy jest jesz-
cze jedna osoba związana z 
jednym z najważniejszych 
pracowników wejherow-
skiego magistratu - Bogu-
sław Suwara, obecny se-
kretarz, zanim trafi ł do UM 
miał prywatną fi rmę, zaj-
mującą się kostką brukową. 
Gdy został zamknięta jego 
pracownica, Beata W. pracę 

znalazła właśnie w WZNK. 
Czy wszystko jest w po-
rządku? Stanisław Makles, 
pełniący obecnie obowiąz-
ki dyrektora odpowiada, że 
procedury związane z za-
trudnianiem są przestrzega-
ne. - coś jest „nie w porząd-
ku” to kierownictwo tego 
zakładu podejmuje odpo-
wiednie decyzje. Chociażby 
zwolnienie dyscyplinarne 
pracownika w ubiegłym 
roku, który działał na szko-
dę WZNK – stwierdził w 
rozmowie z „Expressem”.   

FACHOWCY 
Na pytanie dotyczące osób, 
o których piszemy Stanisław 
Makles odpowiada: - Są 
to osoby z różnym stażem 
pracy w naszej fi rmie, np. 
Danuta S. pracuje nieprze-
rwanie w tym zakładzie od 
1983 roku, a wówczas był 
to jeszcze PGKiM. Oprócz 
niej w WZNK na dzień dzi-
siejszy pracuje jeszcze 68 
osób. Wejherowo nie jest 
dużym miastem. Zawsze 
może zdarzyć się taki traf, 
że ktoś kogoś zna, albo jest 

dalszą rodziną. To bardzo 
dobrzy fachowcy, ludzie 
z dużym doświadczeniem 
posiadający odpowiednie 
kwalifi kacje. WZNK po-
trzebuje takich ludzi. Poza 
tym, jeśli obecnie zwolnię 
któregoś pracownika to 
złamię prawo pracy, ponie-
waż nie ma zastrzeżeń do 
ich pracy, a na to nie mogę 
sobie pozwolić. Były dyrek-
tor Eugeniusz Spigarski to 
osoba z olbrzymią wiedzą i 
doświadczeniem, dla wielu 
w Polsce jest autorytetem 
w dziedzinie gospodarki 
nieruchomościami. Bar-
dzo go za to cenię. Często 
też korzystam z jego rad. 
Dobrych fachowców jest 
ciężko znaleźć, na stanowi-
sko inspektora szukaliśmy 
osoby przez prawie pół roku 
udało się dopiero w trzecim 
naborze. Doszukiwanie się 
jakiś sensacji jest więc jakąś 
pomyłką.  Eugeniusz Spiga-
ski, który wcześniej był dy-
rektorem obecnie przebywa 
na urlopie. 

Tomasz Modzelewski 
t.modzelewski@expresspowiatu.pl 

Wielka rodzina WZNK 
Jak doszło do tego, że były dyrektor jest doradcą obecnego dyrektora? Dlaczego jego rodzina pracuje w tej samej fi rmie? 
Prześledziliśmy powiązania personalne w Wejherowskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych. 



INFORMACJE ZE STAROSTWA POWIATOWEGO

W WEJHEROWIE

www.powiat.wejherowo.pl

Starostwo Powiatowe
w Wejherowie
ul. 3 Maja 4

84-200 Wejherowo

WYDZIAŁY I KONTAKT:

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydział Edukacji:
tel. 0-58 572-94-29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

w Biuletynie Informacji Publicznej 
Starostwa Powiatowego w Wejherowie pod adresem:

www.bip.powiat.wejherowo.pl 

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

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

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

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

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

więcej informacji na: www.powiat.wejherowo.pl

Konkurs na prowadzenie WTZ
Zarząd Powiatu Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie przy ul. 3 Maja 4 ogłasza otwarty konkurs ofert na prowadzenie 
Warsztatów Terapii Zajęciowej. Czas do 9 marca.

I. KONKURS OBEJMUJE NA-
STĘPUJĄCE ZADANIE:
 Prowadzenie, w formie powie-
rzenia przez Zarząd Powiatu, 
warsztatu terapii  zajęciowej przy 
Powiatowym Zespole Placówek 
Oświatowo – Wychowawczych 
w Wejherowie, dla 20 osób po-
wyżej 16 roku życia - niepełno-

sprawnych  w stopniu co najmniej 
umiarkowanym, pochodzących z 
terenu Powiatu Wejherowskiego. 
Planowana kwota środków fi nan-
sowych przeznaczonych na reali-
zację  zadania  w 2009 r.  wynosi: 
250.008, 75- ( dwieście pięćdzie-
siąt tysięcy osiem  75/100) zło-
tych.

Wysokość dotacji na lata następ-
ne ustalana będzie na podstawie 
ilości miejsc dotowanych oraz 
kwoty dofi nansowania przeka-
zanej na ten cel przez Państwo-
wy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych  i środków 
własnych Powiatu ujętych w bu-
dżecie na realizację zadania.

Środki uzyskane z dotacji mogą 
być wykorzystywane zgodnie z 
przepisami rozporządzenia Mi-
nistra Gospodarki , Pracy i Poli-
tyki Społecznej z dnia 25 marca 
2004r. w sprawie warsztatów te-
rapii zajęciowej ( Dz. U. Nr 63, 
poz. 587).  Więcej informacji na:
www.powiat.wejherowo.pl  (SP)

Nawiązując do ustawy z dnia 7 
września 2007 r. o ujawnieniu 
w księgach wieczystych prawa 
własności Skarbu Państwa i jed-
nostek samorządu terytorialnego 
(Dz.U.Nr 191, poz. 1365, ze zm.) 
Starosta Wejherowski infor-
muje właścicieli nieruchomości 
położonych w granicach admi-
nistracyjnych powiatu wejhe-
rowskiego o potrzebie spraw-
dzenia zgodności ksiąg wieczy-
stych z rzeczywistym stanem 
prawnym.
W celu udzielenia mieszkańcom 
pomocy w zakresie informacji o 
rodzaju i sposobie działań nie-
zbędnych do uzyskania tytułu 
prawnego do zajmowanych nie-
ruchomości i ujawnienia swoich 
praw w księdze wieczystej, utwo-
rzono punkt informacyjno-kon-
sultacyjny.
Punkt informacyjno-konsultacyj-
ny ma siedzibę w budynku Sta-
rostwa Powiatowego w Wejhero-
wie, ul. 3 Maja 4, pokój 215, II 
piętro, czynny jest w godzinach:
- poniedziałek 900- 1530 
- od wtorku do piątku 800- 1400. 
Telefon kontaktowy: 058 572 94 
66.
Szczegółowy zakres informacji 
niezbędnych do ustalenia zgod-
ności ksiąg wieczystych z rze-
czywistym stanem prawnym.
1. Siedziba Wydziału Ksiąg Wie-
czystych dla powiatu wejherow-
skiego:
Sąd Rejonowy w Wejherowie, 
ul. Sobieskiego 239    (tel. 058/ 
672-91-20).
Znajduje się tam również Eks-
pozytura Centralnej Informacji 
Ksiąg Wieczystych.
2. Rodzaj dokumentów, które 

mogą potwierdzać rzeczywisty 
stan prawny nieruchomości 
- akt nadania,  
- akt notarialny, 
- akt własności ziemi,                    
- postanowienie spadkowe,                     
- ostateczna decyzja administra-
cyjna, stanowiąca podstawę wpi-
su w księdze wieczystej,
- postanowienie o uwłaszczeniu,
- postanowienie o zasiedzeniu,
- orzeczenie sądu.
3. Zakres danych objętych dzia-
łem II księgi wieczystej i zasad 
dostępu do tych danych w celu 
ich sprawdzenia
Dział II księgi wieczystej obej-
muje wpisy dotyczące własności 
i użytkowania wieczystego.Księ-
ga wieczysta jest jawna. Każdy 
zainteresowany ma prawo prze-
glądać księgę  wieczystą.
Udając się do Wydziału Ksiąg 
Wieczystych celem zbadania 
księgi lub zamówienia jej odpisu, 
należy znać jej oznaczenie, tj. nu-
mer KW.
4. Działania, które mogą zostać 
podjęte w przypadku, gdy dane 
ujawnione w dziale II księgi wie-
czystej nie są zgodne z rzeczywi-
stym stanem prawnym nierucho-
mości
- złożenie w Wydziale Ksiąg Wie-
czystych wniosku o wpis prawa 
własności lub użytkowania wie-
czystego, dołączając stosowny 
dokument, np. spośród wymie-
nionych w punkcie 2,
- przeprowadzenie postępowania 
spadkowego, jeżeli ujawniony w 
księdze wieczystej właściciel lub 
użytkownik wieczysty nie żyje,
- przeprowadzenie postępowania 
o zasiedzenie nieruchomości.    

(SP)

Skorzystaj z Punktu 
Informacyjno 

- Konsultacyjnego
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Taką gminą jest Reda, która 
systematycznie od kilkunastu 
lat reorganizuje gospodarkę 
odpadami budując jednolity 
na terenie gmin związku, sys-
tem  Jego głównymi elemen-
tami są: selektywna zbiórka 
poszczególnych rodzajów 
odpadów, rozdzielny ich 
transport, nowoczesny zakład 
ostatecznego zagospodarowa-
nia odpadów w Łężycach, któ-
rym zarządza międzygminna 
spółka Eko-Dolina. Ważnym 
elementem całego systemu 
jest też edukacja ekologiczna 
społeczeństwa.
Jednolite standardy
W roku 2008, Zgromadzenie 
KZG „Dolina Redy i Chylon-
ki” przyjęto uchwałę o jed-
nolitych standardach systemu 
zbiórki odpadów. Celem jest 
ujednolicenie zasad zbiórki 
odpadów na terenie wszyst-
kich gmin członków Związ-
ku. Nad weryfi kacją swojego 
Regulaminu utrzymania czy-
stości i porządku, w celu do-
stosowania go do jednolitych 
standardów, pracuje obecnie 
także Reda. Jednak zmiany w 
stosunku do obecnego – jak 
informuje burmistrz Krzysztof 
Krzemiński -  nie będą duże, 
gdyż od wielu lat władze mia-
sta prowadzą w oparciu o ści-

słą współpracę z KZG a także 
wspólnie z nim różnego ro-
dzaju działania, które nie tylko 
pozwalają reorganizować go-
spodarkę odpadami, ale także 
podnoszą świadomość ekolo-
giczną mieszkańców Redy.
Wystawki i selekcja
Szkło, makulatura oraz plasti-
ki w zabudowie jednorodzin-
nej na terenie Redy groma-
dzone są przez właścicieli nie-
ruchomości w tzw. systemie 
workowym. Plastikowe worki 
dostarczają i odbierają fi rmy 
wywozowe, które posiadają 
stosowne koncesje redzkiego 
magistratu. 
- Ten system w praktyce funk-
cjonuje dobrze – mówi bur-
mistrz Krzysztof Krzemiński. 
- Gorzej jest z selektywną 
zbiórką  odpadów na terenie 
zabudowy wielorodzinnej, 
gdzie odpady powinny być 
gromadzone w specjalnych 
odpowiednio oznakowanych 
pojemnikach, dostarczanych 
również przez fi rmy wywozo-
we. W praktyce ilość pojem-
ników na szkło, makulaturę i 
plastik jest na osiedlach wielo-
rodzinnych zbyt mała. Obec-
nie pracujemy nad poprawą 
tej sytuacji .
Odpady niebezpieczne
Odpady niebezpieczne zbiera-

Świadomość ekologiczna
Nowoczesna gospodarka odpadami to system  określonych działań, nowoczesne instalacje oraz świadomość ekologiczna i odpowiedzialność ludzi za stan 
środowiska.  Przypatrzmy się systemowi zbiórki odpadów i oraz problemom związanym ze spalaniem śmieci na podstawie doświadczeń  jednej z gmin 
należących do Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.

ne są na terenie Redy, podobnie 
jak w innych gminach Związ-
ku, w systemie obwoźnym. 
Zbiórkę, trzy razy w roku or-
ganizuje KZG.  Pierwsza w br 
odbyła się już w styczniu, na-
stępne przeprowadzone zosta-
ną w maju oraz październiku. 
Mieszkańcy zawsze dokładnie 
informowani są o ich przebie-
gu i terminie. 
- Trwają obecnie prace przy 
uzgodnieniu lokalizacji PZON 
na terenie Miejskiego Przed-

siębiorstwa Ciepłowniczo - 
Komunalnego „Koksik” przy 
ul. Obwodowej. – mówi bur-
mistrz. - Jego otwarcie prze-
widujemy jeszcze wiosną tego 
roku.
Odpady wielkogabarytowe 
odbierane są w Redzie w ra-
mach wystawek organizowa-
nych przez Urząd Miasta Reda 
dwa razy do roku (na wiosnę 
i jesienią). Ich harmonogramy 
podawane są w Miejskim Biu-
letynie Informacyjnym oraz na 

stronach internetowych urzędu 
miasta. 
Ekologiczna edukacja
- Dużą wagę przywiązujemy 
to przybliżania problemów 
związanych z gospodarką od-
padami dzieciom i  młodzieży 
– podkreśla burmistrz miasta. 
- Stąd wiele działań skiero-
wanych jest właśnie do ludzi 
młodych. Konkursy, warszta-
ty ekologiczne połączone ze 
zwiedzaniem ZZO „Eko-Do-
lina”, to tylko niektóre z nich. 

Dzieci i młodzież wiedzą już 
bardzo dużo. Gorzej niestety 
jest z dorosłymi. Swoje stare 
przyzwyczajenia trudno im 
zmienić. Podobna sytuacja jest 
w wielu innych miejscach w 
całym kraju. 
Dużym problemem dla Redy – 
jak przyznaje burmistrz – jest 
spalanie śmieci w piecach i 
kotłowniach przydomowych. 
Są mieszkańcy którzy część 
swoich odpadów wolą spalić 
we własnych piecach, co  poza 
uciążliwym dymem i smro-
dem, stanowi zagrożenie dla 
środowiska w postaci emisji do 
atmosfery szczególnie toksycz-
nych związków. Stopień świa-
domości ekologicznej jest tu 
w dalszym ciągu stosunkowo 
mały. Stąd na przykład wspólna 
akcja KZG i gmin – członków 
Związku pod tytułem „W do-
mowym piecu spalanie śmieci 
truje i rujnuje”. Działania edu-
kacyjne to bardzo ważny ele-
ment, choć niewymierny, ca-
łego systemu gospodarki odpa-
dami komunalnymi.  Sytuację 
powinna zmienić prowadzona 
rozbudowa na terenach zabu-
dowy jednorodzinnej sieci cen-
tralnego zaopatrzenia w ciepło. 
To skuteczny sposób wyelimi-
nowania źródeł spalania śmieci 
w instalacjach domowych. 

- Regulamin utrzymania 
czystości porządku na 
terenie miasta Wejherowa 
zabrania spalania śmieci 
w piecach. Jak radzicie 
sobie z jego egzekwowa-
niem?
- Za spalanie 
śmieci sprawca 
zgodnie z Kodek-
sem postępowania 
w sprawach o wy-
kroczenia oraz art 
10 ust 2 a Ustawy 
o utrzymaniu czy-
stości i porządku 
w gminach  może 
być ukarany man-
datem karnym od 20 -500 zło-
tych W tym zakresie bardzo 
dobrze współpracują z nami 
mieszkańcy. Jeśli tylko poja-
wi się podejrzenie, że w pie-
cu spalane są śmieci, od razu  

informują Straż Miejską. Na 
posesji pojawia się strażnik, 
który przy tej okazji dokonuje 
kontroli sanitarno - porządko-
wej całej  posesji oraz spraw-
dza umowę na wywóz nieczy-

stości. Sprawdza też 
czy częstotliwość 
wywozu jest ade-
kwatna do liczby 
osób zamieszkują-
cych na posesjach. 
- No dobrze, ale 
jak sprawdzić 
czy ktoś spala 
śmieci w piecu?
- Zgodnie z regula-
minem - 4 osobowa 

rodzina powinna posiadać 
kosz na śmieci o pojemności 
110 litrów i wywozić go raz 
na tydzień. Takie interwencje 
są podejmowane, gdy z ko-
mina leci ciemny śmierdzący 

- Działania 
e d u k a c y j -
ne w zakre-
sie ekologii, 
wspólnie z 
Komunalnym 
Z w i ą z k i e m 
Gmin „Dolina 

Redy i Chylonki”, który w tym 
celu m.in. został powołany pro-
wadzimy od wielu lat. Od kilku  
już tygodni natomiast w ramach 
akcji „W domowym piecu spa-
lanie śmieci truje i rujnuje” pu-
blikujemy materiały edukacyj-
ne na temat szkodliwości tego 
procederu dla ludzi i środowi-
ska w biuletynie Urzędu Miasta 
„Nowiny”. Poza tym na wnio-
sek prezydenta miasta wejhe-
rowscy radni podjęli uchwałę 
o wsparciu dla likwidacji pie-
ców i zamiany na inne systemy 
ogrzewania. W zeszłym roku 
udało się zlikwidować piece w 
czterech kamienicach, które za-
stąpiono ogrzewaniem z OPEC 
lub gazowym. Jest to według 
mnie konkretny i niezmiernie 
ważny rezultat. Takie działa-
nia będą kontynuowane po-
nieważ mamy na to pieniądze. 
Dzisiaj robimy to z pieniędzy 
miejskich, ale uważam, że w 
większym zakresie mógłby się 
w to włączyć starosta Powiatu 
Wejherowskiego.

Pierwsi w województwie
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Z Zenonem Hincą – zastępcą komendanta Straży 
Miejskiej w Rumi rozmawia Andrzej Gojke.

dym. To właściciel urządzenia  
grzewczego musi udowod-
nić Straży Miejskiej, że nie 
spala plastików, starych me-
bli, ubrań, butów czy innych 
szkodliwych odpadów Ponad-
to piece domowe w ogóle nie 
są przystosowane do spalania 
śmieci lecz do określonego 
paliwa: węgla, drewna czy też 
np.miału węglowego. Wów-
czas w okolicy powstaje  zady-
mienie, wyczuwalny jest swąd 
spalenizny i czad i domniema-
nie, że właściciel spala śmieci. 
- Czy to znaczy, że porząd-
ku na terenie miasta?
Od 13 lat wejherowska Straż 
Miejska prowadzi komputero-
wą ewidencję nieruchomości, 
w której znajdują się między 
innymi informacje czy wła-
ściciel nieruchomości posiada  
umowę na wywóz nieczystości 
stałych i płynnych. Okresowo 
przeprowadzamy komplekso-
we kontrole posiadania umów. 

Mamy też niepisaną umowę 
z podmiotami świadczącymi 
usługi w zakresie wywozu 
nieczystości, aby informowały 
nas o przypadkach rozwiąza-
nia umowy przez właściciela  
nieruchomości. 
- Ludzie, którzy chcą „za-
oszczędzić” na wywozie 
odpadów zwykle jeśli ich 
nie spalają to podrzucają 
w różne miejsca, tworząc 
dzikie wysypiska. Czy 
zatem na terenie miasta 
Wejherowa istnieje pro-
blem dzikich wysypisk 
śmieci?
Problem dzikich wysypisk 
śmieci w Wejherowie roz-
wiązany został praktycznie 
już przed 10 laty. Dzikie wy-
sypiska, które znajdowały 
się  między innymi przy ulicy 
Gdańskiej, Fenikowskiego czy 
Budowlanych, a także w kilku 
innych miejscach zlikwidowa-
no na koszt miasta.  Mogę z 

dumą się pochwalić, że z pro-
blemem tym uporaliśmy się 
jako pierwsi w województwie. 
Z naszych rozwiązań korzysta-
ły  i korzystają ościenne miasta 
i gminy. Pomimo tego, co jakiś 
czas ktoś mało odpowiedzial-
ny u którego głupota bierze 
górę nad zwykłym rozsądkiem 
podrzuca śmieci do lasu lub na 
obrzeża miasta. Jednak obecnie 
są one likwidowane na bieżąco 
jak tylko się pojawią. 
- Ale czy całkowicie uda-
ło się rozwiązać ten pro-
blem?
- Obecnie największym pro-
blemem są właściciele ogro-
dów działkowych  przy ulicy 
Sucharskiego. Zawarta  przez 
Zarząd Ogrodu umowa na wy-
wóz nieczystości nie rozwią-
zuje problemu „śmieciowego” 
w tym rejonie miasta. Stąd 
wezwaliśmy działkowców 
do zawarcia indywidualnych 
umów na wywóz nieczystości 
lub zawarcie z przez Zarząd 
Ogrodów Działkowych umo-
wy na taką ilość kontenerów, 
żeby działkowcy nie wyrzucali 
śmieci do przydrożnych ro-
wów. Ostateczne rozstrzygnie-
cie w tej sprawie zapadnie pod-
czas Walnego Zebrania Dział-
kowców, które jest planowane 
na marzec 2009 roku.
Dziękuję za rozmowę

PARTNERZY

Ważne są
rezultaty

Wojciech Kozłowski 
– wiceprezydent miasta 

Wejherowa

Odpady z terenu Redy trafi ają do  ZZO „Eko-Doliny” w Łężycach.
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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

Wędkarze minioną kadencję 
mogą uznać za udaną. Niepodwa-
rzalnym i największym sukcesem 
było zdobycie przez Waldemara 
Smoradeckeigo tytułu mistrza 
okręgu w dyscyplinie morskiej i 
tytuł wędkarza roku okręgu gdań-
skiego. Wiele sukcesów odnoto-
wali wędkarze Klubu Lipień. 
Istotnym elementem działalności 
koła jest ochrona i zagospodaro-
wywanie wód, w tym zarybianie 
rzeki Redy i jeziora Orle oraz wal-
ka z kłusownikami. Z tymi ostat-
nimi dzięki wspólpracy z policją 

udało się zlikwidować 10 sieci, z 
czego tylko jedna była zapełniona 
śniętymi rybami. Społeczna Straż 
Rybacka codziennie w okresie 
tarła ryb łosiowatych pilnuje 
rzeki Redy i Cedru. Podczas ze-
brania wyróżnionym strażnikom 
wręczone zostały podziękowani. 
Dyplomy i puchary wręczono 
również najlepszym wędkarzom 
seniorom jak i juniorom. 
Koło 80 Polskiego Związku Węd-
karskiego Wejherowo Miasto li-
czy obecnie 811-stu członków w 
tym 12 kobiet.                      (PP)

Wędkarskie wybory
rozstrzygnięte
Wynikiem głosowania prezesem Koła 80 Wejhe-
rowo Miasto Polskiego Związku Wędkarskiego 
ponownie został pan Roman Kreft.

Dużą część swojego wystąpienia 
Sikorski poświęcił osiągnięciom 
polskiej polityki zagranicznej w 
ubiegłym roku. Za takie uznał 
m.in. – podpisanie z Amerykana-
mi umowy w sprawie zainstalo-
wania w Polsce elementów tarczy 
antyrakietowej, odpowiednie za-
reagowanie na konfl ikt w Gruzji, 
wynegocjowanie korzystnego dla 
nas pakietu klimatyczno-energe-
tycznego na grudniowym szczycie 
Rady Europejskiej, przywrócenie 
partnerskich relacji z Niemcami 
i odblokowanie dialogu polsko-
rosyjskiego. Priorytetem na rok 
bieżący ma być poprawa naszego 
bezpieczeństwa energetycznego 
oraz wyeksponowanie atrakcyj-
ności gospodarczej Polski, co po-
winno przyciągnąć do nas nowych 
inwestorów zagranicznych. Przy 
okazji Sikorski przypomniał, że 
jest to rok czterech bardzo waż-
nych rocznic – 70-lecia zakończe-
nia II wojny światowej, 20-lecia 
upadku komunizmu, 10-lecia 
naszego członkowstwa w NATO 
oraz 5-lecia naszej obecności w 
UE. Sikorski zapewnił, że obcho-
dy tych rocznic zostaną wyko-
rzystane przez rząd do promocji 
wiedzy o współczesnej Polsce. 

Ponieważ „Polska jest dumna 
z wizerunku kraju kochającego 
wolność i potrafi ącego się nią 
dzielić”, obchody rocznicy 1989 
roku będą przebiegały pod wiele 
mówiącym hasłem – „Wolność 
„Made in Poland”.
Jak do wystąpienia ministra od-
niosła się opozycja.? Jeżeli cho-
dzi o PiS, to po staremu. Zabie-
rający głos w imieniu tej partii 
b. wiceminister w rządzie J. Ka-
czyńskiego Paweł Kowal, polity-
kę zagraniczną rządu Tuska pod-
dał miażdżącej krytyce. Zarzucił 
rządowi, że troszczy się głównie 
„o zmianę atmosfery” wokół Pol-
ski, a nie „o jej rację stanu”. Tak 
jakby nie wiedział, że bez zmiany 
atmosfery nie ma sukcesów, bo 
w pojedynkę i do tego z opinią 
wiecznego malkontenta nic nie 
osiągniemy. To, że wokół Polski 
była ostatnio niedobra atmosfe-
ra, że mieliśmy przeciw sobie 
dosłownie wszystkich, że w sto-
licach europejskich mocarstw nie 
traktowano nas poważnie, jest 
niewątpliwie winą rządu PiS. Jak 
widać, wciąż nie dociera to do po-
lityków tej partii. Najwidoczniej 
zapomnieli oni o starej jak świat 
prawdzie, że „polityka zagranicz-

NAWET POLITYKA 
ZAGRANICZNA DZIELI
Podczas ostatniego posiedzenia Sejmu posłowie wysłuchali 
informacji ministra Radosława Sikorskiego na temat zadań 
polskiej polityki zagranicznej w 2009 roku. Wydawało się, 
że gdzie jak gdzie, ale w polityce zagranicznej najłatwiej 
jest o ponadpartyjny konsensus. Nic z tego. Debata nad 
informacją ministra Sikorskiego pokazała, że opozycja, 
głównie PiS, ma w wielu zupełnie kluczowych sprawach 
całkowicie odmienne zdanie od rządu. 

na nie powinna być ani mocna, 
ani słaba, musi być skuteczna”, 
a „kompromis jest chlebem po-
wszednim dyplomacji”. 
Na koniec krótko o szeroko ko-
mentowanej nieobecności na 
debacie prezydenta L. Kaczyń-
skiego. Ja też jestem jego nie-
obecnością mocno zdziwiony i 
rozczarowany. No bo z jednej 
strony, przed każdym szczytem 
przywódców państw UE, pan pre-
zydent przekonuje, że powinien 
towarzyszyć premierowi Tusko-
wi, bo Konstytucja daje mu w za-
kresie polityki zagranicznej wiele 
prerogartw. Gdy jednak dyskutuje 
się o jej priorytetach w polskim 
Sejmie, pan prezydent niedwu-
znacznie daje do zrozumienia, że 
to go nie interesuje. Przyznam, że 
już dawno przestałem rozumieć, 
o co właściwie chodzi panu pre-
zydentowi.

Jerzy Budnik
Poseł na Sejm RP

Archiwalne felietony posła 
można przeczytać na stronie 

www.budnik.pl

Fo
t. 

Fo
t. 

TT
M



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

7redakcja: 058 736 16 92  - reklama: 601 300 143 20 lutego 2009 POWIAT  AKTUALNOŚCI

REKLAMA

- Wszystkie nasze działania 
wspierały zbiórkę pienię-
dzy przez wolontariuszy 
na rzecz hospicjum – mówi 
Danuta Balcerowicz, dyrek-
tor biblioteki. - Każdy mógł 
wspomóc ten zaszczytny 
cel i przekazać na aukcje 
swoje dzieła i wartościowe 
przedmioty. Jednocześnie  
bibliotekarki i wolontariu-
sze pomogli w nagłośnieniu 
naszej inicjatywy.
Bogaty program arty-
styczny opracował Miro-

sław Odyniecki. Nic więc 
dziwnego, że biblioteka 
zapełniła się sporym gro-
nem dzieci i młodzieży. 
Swoje wokalne umiejęt-
ności pokazały dziew-
częta z Gminnego Ośrod-
ka Turystyki i Sportu w 
Gniewinie, pod dyrekcją 
Katarzyny Hermann. Nie-
co mocniejsza muzyka 
zabrzmiała od Sinitera z 
Luzina, a swojskie ballady 
zaśpiewali Andrzej Mar-
czyński i Darosław Sławiń-

Kwesta dla nieuleczalnie chorych
W ramach obchodów  Światowego Dnia Chorego, 
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wej-
herowie, zorganizowała kwestę na rzecz Domowe-
go Hospicjum św. Judy Tadeusza. Już od wcze-
snych godzin rannych trwała zbiórka pieniędzy na 
zakup sprzętu medycznego m.in. koncentratorów 
tlenu, ssaków, materacy i wózków. Natomiast wy-
stępy artystyczne oraz aukcje dzieł plastycznych i 
nie tylko, zainaugurowano wieczorem. 

ski oraz zespół Bez Próby 
z Wejherowa. Wszystkim 
przyświecał jeden wspólny 
cel, zebranie pieniędzy na 

opiekę nad terminalnie cho-
rymi na raka. Obecnie jest 
ich 22, mieszkają w Redzie, 
Wejherowie i pobliskich  

wioskach w promieniu 30 
km. Najdalszy pacjent po-

chodzi z Karlikowa. 
- Pomysł jest rewelacyj-
ny, gdyż przybliża spo-
łeczeństwu całą tragedię 
tych ludzi, którzy są ska-
zani na powolną śmierć 
– dodaje radna Maria 
Ziółkowska. – Przestaje-
my bać się tej śmierci a 

spoglądając na bardzo mło-
dych wolontariuszy, przeła-
mujemy barierę strachu w 
kontakcie z chorymi.
Statystyka wejherowskiego 
hospicjum jest zastraszają-
ca. Z 135 chorych, poło-
wa to kobiety i mężczyźni 
w wieku od 20 do 97 lat, 
chorujący na nowotwo-
ry złośliwe całego ciała. 
Najczęściej rak zatakował 
jelito grube, trzuskę, płu-

ca, szyjkę macicy i jajnika 
oraz prostatę. Gdyby nie 
pomoc 25 wolontariuszy, 
3 lekarzy i kilku pielę-
gniarek, chorzy umieraliby 
w samotności, bólach i w 
załamaniu psychicznym. 
Koordynatorem projektu 
była instruktorka biblio-
teki Renata Szkoła-Pen-
kowska, a wolę współpra-
cy wyrazili radna Maria 
Ziółkowska, ks. Marian 
Dettlaff, proboszcz parafi i 
św. Leona Wielkiego oraz 
Teresa Dzięcielska, prezes 
Stowarzyszenia Przyjaciół 
Chorych Hospicjum św. 
Judy Tadeusza, Stowarzy-
szenie Bibliotekarzy Pol-
skich Koło w Wejherowie 
i Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Luzinie.

(DD)
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Kwesta na rzecz Domowego Hospicjum św. Judy Tadeusza.

Następnie Piotr Hałusz-
czak, prezes Wojewódzkie-
go Związku Kółek i Organi-
zacji Rolniczych oraz Jerzy 
Kepka, wójt Gminy Wejhe-
rowo, wręczyli Order Serca 
Matkom Wsi - Wiesławie 
Dampc, Mariannie Wójcik, 

Krystynie Przybyłowskiej i 
Ewie Kowalewskiej, jako 
najwyższe odznaczenie 
krajowe, nadane przez Kra-
jowy Związek Rolników, 
Kółek i Organizacji Rolni-
czych, za aktywność w śro-
dowisku wiejskim i pracę 

W Wejherowskim Cen-
trum Kultury swoją pre-
zentację miała sztuka 
Zazdrość, autorstwa 
Esther Vilar i w reży-
serii Moniki Powalisz. 
Spektakl został odegra-
ny przez aktorki Joannę 
Żółkowską, Katarzynę 
Taracińską-Badurę oraz 
Annę Kózkę. Wszystkie 
trzy panie były fanta-
styczne. 
Szczególną uwagę widowni 
zwracała Joanna Żółkow-
ska, znana z serialu telewi-
zyjnego Klan. Akcja sztuki 
toczyła się w apartamen-
towcu, w którym mieszkały 
trzy kobiety, w wieku 20, 35 
i 50 lat. Nigdy się nie spo-
tkały, ale łączyła je miłość 
do tego samego mężczy-
zny. Żona i dwie kochanki 
wymieniały się listami, tra-
wione zazdrością i lękiem, 
że ta druga albo trzecia od-
bierze im ukochanego. - To 
historia nie tyle o zazdrości, 
ile o miłości i strachu przed 
samotnością - mówi Monika 

Powalisz. - Kobiety poprzez 
listy, ujawniają swoje uczu-
cia, lęki i żale. 
Sztuka, choć opowiadała 
o trudnym temacie, była 
pokazana lekko i z ironią, 
nie brakowało w niej dużej 
dawki humoru.
- Zazdrość to uczucie jado-
wite i z zasady smutne, każ-
dy to wie – dodaje aktorka 
Anna Kózka. - Jednak my 
ten koszmar, zdradzanych 
małżonków i brzydkich lu-
dzi pokazujemy w zupełnie 
inny sposób.
W spektaklu Zazdrość prze-
platające się ze sobą mono-
logi różnych kobiet, były 
szalenie zabawne, ironicz-
ne, przeplatane dawką czar-
nego humoru. Zawarta była 
w nich cała paleta uczuć 
- miłość, nienawiść, złość, 
ironia i wreszcie tytułowa 
zazdrość. Komedia ta miała 
z całą pewnością charakter 
uniwersalny i była skierowa-
na do szerokiego grona od-
biorców, którzy tym razem 
nie zawiedli.                (DD)

Zazdrosne aktorki

Nagrody w tzw. gminnym 
konkursie estetyzacyjnym 
wręczał Zbigniew Walczak, 
wójt Gniewina. A wygrane 
nie ograniczyły sie do sym-
bolicznych podziękowań - 
zwyciężcy otrzymali od 300 
do 3 tysięcy złotych. W sze-
ściu kategoriach startowało 
41 obiektów. 
Za najbardziej estetyczną 
wieś uznano Lisewo. W 
śród budynków - zakładów 
pracy wygrały panie Anna 

Karczewska i Małgorzata 
Romaniuk (hurtownia mo-
toryzacyjna i wynajem po-
koi). Wśród budynków wie-
lorodzinnych nagroda przy-
padła mieszkańcom bloku 
nr 5 gniewińskiego osiedla. 
W kategorii „zagroda nie-
rolnicza” pierwsze miejsce 
przyznano ex aequo Marze-
nie Dawidowskiej ze Strze-
bielinka i Elżbiecie Choj-
nackiej z Gniewina, z kolei 
wśród zagród rolniczych 

Zasłużeni dla rolnictwa
Uroczyste obchody 35. rocznicy powstania Spółdzielni Usług Wielobranżowych w Rumi, zainauguro-
wano w hotelu Falko, wręczeniem kilkunastu medali i odznaczeń. Zanim rozpoczęła się jubileuszowa 
gala, zaproszeni goście odśpiewali Rotę i przywitali wice ministra rolnictwa Kazimierza Plocke. Krót-
ką historię spółdzielni przedstawił jej obecny prezes Roman Lange. 

na jego rzecz. 
- Miło, że obdarzono nas 
szczególnym zaufaniem 
przy współpracy, że doce-
niono nasz trud i dostrzeżo-
no ludzi, którzy ciężko pra-
cują dla polskiej wsi – mówi 
laureatka Ewa Kowalew-
ska. - Zauważono nie tyl-
ko tych, co pracują na roli, 
tworzą projekty uchwał, 
dbają o estetykę wsi, ale 
zawodowo są związani z tą 
dziedziną gospodarki.
Natomiast odznaki za 
szczególny rozwój kółek 
i spółdzielni rolniczych, 
otrzymali ks. kanonik Sta-
nisław Bach, prezes Roman 
Lange, wójt gminy Kosako-
wo Jerzy Włudzik, zastęp-
ca wójta gminy Gniewino 
Dariusz Rytczak i urzędnik 
Gminy Wejherowo Piotr 

Czerwiński. Nagrody lau-
reatom wręczał wice mi-
nister rolnictwa Kazimierz 
Plocke, w towarzystwie 
burmistrza Rumi Elżbiety 
Rogali-Kończak. Odzna-
czenia za zasługi dla rol-
nictwa otrzymali też m.in. 
Halina Gąsiewicz, Zenon 
Piper, Janusz Grząkow-
ski, Stanisław Kwidziński, 
Bernard Dopke i Jan Za-
mer. Honorowe wyróżnie-
nia przekazał Władysław 
Serafi n, prezes Krajowego 
Związku Rolników, Kółek 
i Organizacji Rolniczych w 
Warszawie. Uroczystą galę 
uświetniły występy arty-
styczne, znanych artystów 
scen trójmiejskich oraz gra-
tulacje i upominki od osób, 
które towarzyszyły zawo-
dowo spółdzielni.       (DD)
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Jak cię widzą... tak cię nagrodzą
Lisewo, Anna Karczewska i Małgorzata Romaniuk oraz blok nr 5 osiedla w Gniewinie - to jedni z głów-
nych zwyciężców odbywającego się w Gniewinie konkursu „Jak cię widzą tak cię piszą”. 

wygrała Halina Kunikowska 
ze Strzebielinka. Ostatnia 
kategoria to „Najbardziej 

ukwiecony ogródek”. Zwy-
ciężyła Iwona Kruszyńska z 
Jęczewa.                      (TM)
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Gdy w 2002 roku powoły-
wano zarząd i komisję rewi-
zyjną, nic nie wskazywało 
na taki szybki jego koniec. 
Plany i koncepcje budowy 
nowoczesnego Domu Piel-
grzyma roztaczały przed 
członkami wizję szybkiej 
jej realizacji. Zakon Braci 
Mniejszych Franciszkanów 
z Prowincji św. Franciszka 
z Asyżu w Poznaniu, był 
pełen podziwu i uznania 
dla tak szczytnego i długo 
oczekiwanego celu. Zapro-
jektowano już lokalizację na 
dawnym boisku szkolnym 
przy ulicy Reformatów. Jed-
nak plany legły w gruzach 
z chwilą podjęcia uchwały 
o rozwiązaniu stowarzy-
szenia. Likwidatorem sto-
warzyszenia został Bogdan 
Tokłowicz. W głosowaniu 
tajnym członkowie odwołali 

zarząd w składzie - Bogdan 
Tokłowicz (przewodniczą-
cy), Jerzy Budnik (zastęp-
ca), Marek Panek (skarbnik), 
Eugeniusz Gajewski (sekre-
tarz), Kazimierz Okrój, Jan 
Klawitter i Kazimierz Ploc-
ke (członkowie zarządu).
- Wspólnym wysiłkiem mia-
sta i prowincji ten problem 
rozwiążemy – wyjaśnia pre-
zydent miasta Krzysztof 
Hildebrandt, przewodniczą-
cy komisji rewizyjnej. - Za-
częliśmy od Kalwarii, teraz 
trwają prace w kościele 
klasztornym a potem przy-
gotujemy parking, w miej-
scu gdzie miał powstać Dom 
Pielgrzyma.
Parking sfi nansuje Urząd 
Miejski w Wejherowie wraz 
z zapleczem, toaletami i 
śmietnikami. Natomiast za-
konnicy zgodzili się na wy-

Nie powstanie Dom Pielgrzyma
Stowarzyszenie budowy Kalwaryjskiego Domu Pielgrzyma im. Papieża Jana Pawła II, przy Klasztorze 
w Wejherowie, zostało rozwiązane. Nie powstanie więc budynek noclegowy dla krajowych 
i zagranicznych turystów. Taką decyzję podjął zarząd i jego członkowie.

gospodarowanie miejsc noc-
legowych. Trwające prace 
remontowe w starej części 
Klasztoru Franciszkanów, 
która została przekazana 
prowincji,  mają zakończyć 
się zbudowaniem miejsc 
noclegowych dla pielgrzy-
mów. Po wcześniejszych 
oględzinach całego obiektu, 
po spotkaniach z inżyniera-
mi i specjalistami, przygoto-
wywany jest projekt nawią-
zujący do pierwowzoru. Ro-

zebrana część starej szkoły 
będzie odbudowana  i w 
całości zmodernizowana. 
– Planujemy utworzyć 55 
miejsc noclegowych, zaple-
cze gospodarcze, kulturalne, 
salę muzealną i świetlicową 
oraz lokal pod wynajem uro-
czystości jak ślub, I Komu-
nia czy konferencja – doda-
je o. Tyberiusz Nitkiewicz, 
gwardian klasztoru. – Nie 
zabraknie też typowego za-
plecza dla pielgrzymów w 

postaci punktu pamiątek czy 
toalet. To rzeczy, które w  
sanktuarium powinny mieć 
miejsce.
Po otrzymaniu pozwoleń i 
porozumieniu z urzędami, 
prace remontowe ruszą peł-
ną parą. Już teraz za zgodą 
konserwatora zabytków 
najważniejsze przeróbki bu-
dowlane zostały uzgodnio-
ne. Remont obejmie też izby 
pokojowe zakonników, z 
uwagi na duże zniszczenia. 

Franciszkanie liczą też na 
większą liczbę braci a co za 
tym idzie, adaptacja nowych 
pomieszczeń na cele miesz-
kalne będzie konieczna. I to 
wszystko ma trwać kilkana-
ście lat, systemem gospodar-
czym.
- Mieszkańcom wydaje się, że 
obiekt jest wielki i w dobrym 
stanie, jednak tak nie jest – 
mówi o. Tyberiusz. – I tylko 
dzięki życzliwości ludzkiej i 
sponsorów zrealizujemy ten 
cel, a jest to wielkie dzieło, 
które potrzebuje pomocy.
Najważniejsza w tym w 
wszystkim sprawa fi nansowa 
jest nie do końca rozwiązana. 
Miasto wybuduje parking 
a kto pomoże zakonnikom, 
którzy nie posiadają sporych 
funduszy. Środki z Unii Eu-
ropejskiej nie są łatwe do 
zdobycia. Ewentualna dota-
cja na ratowanie zabytków, 
obejmie tylko elewację i re-
mont dachu. Przekonamy się 
o tym za kilka lat.         (DD)

Tego dnia także w wej-
herowskiej Kolegiacie z 
inicjatywy ks. Prałata Ta-
deusza Reszka oprócz opi-
sywanych na łamach prasy 
szeregu pięknych kultural-
no-duchowych inicjatyw 
oddano szczególny hołd 
naszemu Wielkiemu Roda-
kowi. Wówczas w czasie 
uroczystej Mszy Świętej 
dziękczynnej z udziałem  
Kapituły Wejherowskiej, 
bp Zygmunta Pawłowi-
cza, Władz Miasta, Gminy 
Wejherowa, zaproszonych 
gości i całej kolegiackiej 
parafi i, zainaugurowano 
także inicjatywę bardzo 
konkretną, wymierną i po-
trzebną całej wspólnocie 

parafi alnej. Zawiązał się 
komitet budowy „Żywego 
Pomnika” – Domu Para-
fi alnego, dostosowanego do 
obecnych standardów i po-
trzeb duszpastersko-ewan-
gelizacyjno. Dom-Pomnik, 
mówi ks. Prałat Tadeusz 
Reszka powstaje obecnie 
na miejscu zburzonych nie 
ergonomicznych i nie funk-
cjonalnych poprzednich 
salek katechetycznych. 
Nowy Dom Katechetycz-
ny ma być szczególnym 
miejscem, „Żywym Po-
mnikiem” dodaje ks. Prałat 
–Żywą trwającą w Nas nie-
ustannie Katechezą Sługi 
Bożego Jana Pawła II . 

(FS)

Mszy Świętej w intencji 
chorych, cierpiących, pra-
cowników służby zdrowia 
i opiekujących się chory-
mi, przewodniczył ks. bp 
Ryszard Kasyna. Kustosz 
Sanktuarium o. Tyberiusz 
Nitkiewicz witając bp Ry-
szarda powiedział, że wej-
herowskie Sanktuarium w 
tym roku dziękuje Bożej 
Opaczności za dar X rocz-
nicy koronacji Cudowne-
go Obrazu, której dokonał 
Sługa Boży Jan Paweł II w 
1999 r. w Sopocie. Ornat 
w którym ks. bp odprawi 
Mszę Świętą jest już naszą 
„relikwią”, bo podarował 
go nam sam Ojciec Święty 
Jan Paweł II. W uroczystej 
koncelebrze uczestniczył 
ks. Prałat Tadeusz Reszka, 
o. Gwardian Tyberiusz Nit-
kiewicz, kapelan miejskiego 
szpitala ks. Tadeusz Roza-
lik oraz ks. Proboszczowie 
wejherowskich parafi i. W 
czasie liturgii wierni mogli 
przyjąć Sakrament Namasz-
czenia Chorych i błogosła-
wieństwo Najświętszym 
Sakramentem na sposób „ 
lurdzki”. W homilii ks. bp 
Ryszard Kasyna nawiązał do 
słów ewangelii w której Je-
zus Chrystus utożsamia się 

ARCHIDIECEZJALNE 
OBCHODY DNIA CHOREGO
Podczas Światowego Dnia Chorego Kościół w każdej poszczególnej parafi i pochyla się nad chory-
mi. W tym roku szczególną troską obejmowane są dzieci m.in. po przez różnorodną charytatywną 
pomoc. W wejherowskim Sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych na ciele i duszy, odbyły się 
obchody Światowego Archidiecezjalnego Dnia Chorego.

z chorymi. – Mamy świa-
domość tego, że choroba i 
cierpienie dotyka każdego 
z nas. Ewangelia zobowią-
zuje i nakazuje każdemu z 
nas, bym stał się „bliźnim” 
dla drugiego człowieka, 
bym nie „uciekał” od Jego 
cierpienia i samotności. 
Po przez swoje serce i po-
mocną dłoń winniśmy być 
zawsze blisko chorych. W 
uroczystościach uczestni-
czyli chorzy, pensjonariu-
sze, niepełnosprawni wraz 
z rodzinami i opiekunami, 
Domów Opieki Społecznej, 

Środowiskowego Domu  
Samopomocy „Ognisko 
Kaszubskie”, Stowarzy-
szenia Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym wraz 
z pocztem sztandarowym 
oraz siostry zakonne ze 
zgromadzenia „zmar-
twychwstanek”, „szarytek” 
i „albertynek”. Organową 
oprawę muzyczną wspiera-
ło Towarzystwo Śpiewacze 
im. Jana Trepczyka z Wej-
herowa. Po liturgicznych 
uroczystościach Parafi alny 
Odział Akcji Katolickiej z 
grupą Caritas, zorganizo-

wał dla chorych i potrzebu-
jących tradycyjny poczęstu-
nek. W poczęstunku wraz 
z chorymi uczestniczył bp 
Ryszard Kasyna, który wpi-
sał do klasztornej kroniki 
swoje błogosławieństwo: 
„ Ufni Bożej Opatrzności 
prosiliśmy Maryję Bożą 
Matkę Uzdrowicielkę na 
duszy i ciele – wspominając 
10 – rocznicę koronacji Jej 
obrazu przez Sługę Bożego 
Jana Pawła II – o siły i moce 
dla wszystkich chorych, 
cierpiących, dotkniętych 
trudnościami życia”.    (SF)
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Żywy pomnik
Pontyfi kat Papieża Polaka zmienił bieg dziejów 
świata. Decyzją polskiego Parlamentu 16-ty paź-
dziernika jest w naszym kalendarzu Dniem Jana 
Pawła II.

Obecnie przy Kolegiacie trwają prace nad przygotowaniem miejsca na 
którym stanie Żywy Pomnik JP II.
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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. loka-
lizacja (Rumia) tel. 510 605 177
- SZUKAM MIESZKANIA do 
wynajęcia, 2 pokoje, w Wejherowie, 
tel. 721 221 486
- WYNAJMĘ nowy lokal użytkowy 
w Kębłowie koło Wejherowa. Przy-
legający bezpośrednio do głównej 
trasy Szczecin-Gdańsk. 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 powiatowej, aktualne 
warunki zabudowy. Możliwość od 
razu budowana domu mieszkalnego i 
gospodarczego. cena 152 000 pln tel 
698 093 344 
- SPRZEDAM MIESZKANIE 60 
m2 , 3 pokoje, I p. w dobrym stanie, 
ciepłe, wygodne, Rumia 500 399 957
SPRZEDAM KAWALERKĘ - 28,5 
m2  w Wejherowie, ul. Sikorskiego, do 
zamieszkania, 135 tys. tel. 058 672 31 
75, kom. 888 994 253
- SPRZEDAM MIESZKANIE – 
Sprzedam mieszkanie 3 pokoje 61 
m2 spółdzielcze własnościowe na 
Karwinach tel. 058 624 51 41
- SPRZEDAM MIESZKANIE w 
Wejherowie 42m, cena 182 tys. zł, 
tel. 888 797 223, ul. 1000 lecia, po 
generalnym remoncie
- SZUKAM mieszkania lub pokoju 
do wynajęcia tylko w Rumi od zaraz 
tel.668-566-467
- SOPOT-Kamienny Potok, 
mieszkanie 49,5 m2 - p.3/10, nowe 
okna plastikowe, podłogi drewniane 
2 pokoje z kuchnią, łazienką i WC 
osobno, korytarz zabudowany funk-
cjonalnie - szafy i pawlacze - sprze-
dam. 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 powiatowej, 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, wolnosto-
jącą na działkę niezagospodarowaną 
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 pozna 
samotną wolną, nr 788565792
- WOLNY, 39 lat, samotny, z Gdyni, 
pozna panią do lat 50, która nie chce 
samotnie spędzać tegorocznych świąt. 
Trójmiasto i okolice, tel. 0696 206 
888
- SAMOTNY, 48/188/95, kochający 
przyrodę, wędrówki po lesie, tel. 691 
374 935
- PANI, lat 44, poszukuje partnera w 
wieku 50-55 lat, Wejherowo, tel. 698 
057 001
- WOLNY 46/182/77, gdynianin, 
poszukuje tego, czego chyba wszyscy 
ludzie, ciepła i przyjaznej atmosfery, 
tel. 602 886 477
- KULTURALNY, sympatyczny pan 
po 50-tce, bez nałogów, pozna miłą, 
ciepłą partnerkę na pogodną jesień 
życia, tel. 601 247 267
- 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 uczciwość, 
z poczuciem humoru. Szukają-
cym przygód i sponsoringu Tel. 
791-329-465
- PANI sympatyczna z poczuciem 
humoru, pozna miłego pana oko-
ło 60-tki wolnego, bez nałogów. 
Tel.792-772-190

- 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 bardzo 
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 uszko-
dzony. Uszkodzony przód z prawej 
strony (podłożnica,chłodnica...) silnik 
sprawny. Sprzedam w całości. Cena 
1500 do negocjacji, tel. 509 286 458

- SPRZEDAM - Vectra 2.0 bez-
nzyna, 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
- OPEL ASTRA 1.4, benzyna, 93 
r., stan bardzo dobry, szary metalik, 
4200, tel. 506 174 588

- BEHAPOWIEC - podejmie pracę 
z uprawnieniami szkolen bhp i p.poz. 
nr telefonu +48510676511 lub 0 58 
302-39-69
- UCZENNICA NIEMIECKIEGO 
GIMNAZJUM - udziela korepetycji 
z j.niemeickiego dla dzieci szkół 
podstawowych.Tel:518557198
-  ZATRUDNIĘ POMOCNIKA do 
gospodarstwa rolnego, wymagane 
prawo jazdy kategorii T, możliwość 
zamieszkania, tel. 606 357 857
- PAN 54 letni, podejmie pracę w go-
dzinach popołudniowych, weekendy 
z możliwością zakwaterowania. tel. 
660 426 563
- EMERYTKA po 60-tce, szuka 
pracy tel. 058 551 50 05
- EKONOMISTKA 28 lat, szuka 
pracy, doświadczenie jako kasjerka 
tel. 513 445 225
- EMERYTKA - lat 55, pracowita, 
poszukuje pracy, Rumia Janowo, tel. 
058 671 75 52
- SZUKAM PRACY - sprzątanie 
małego biura lub opieka nad dziec-
kiem po godz. 15 w okol. Chyloni. 
Tel.505534830.
- WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE, 
miła, uczciwa, pracowita, podejmie 
pracę na pół etatu w obsłudze lub 
administracji, najchętniej w budże-
tówce, tel. 692 82 30 30
- ANGIELSKI - Rumia 671-81-31, 
604393732
- ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM 
od 0,5 do 2 lat, u siebie, warunki 
bardzo dobre, 8,2 zł/godzina, tel. 502 
351 988
- 27 LETNIA, dyspozycyjna z 
doświadczeniem w handlu poszuku-
je uczciwej pracy, niekoniecznie w 
handlu, 501 222 097
- ZATRUDNIĘ kosmetyczkę z 
wykształceniem, centrum miasta Wej-
herowa, 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 dwukolorowe 
- jedna strona 100% lamy w kolorze 
brązowym - druga strona 100% wełny 
australijskiej kolor 
kremowy. Komplet jest NOWY 
!!! Zapakowanie oryginalne. Cena 
1500zł do negocjacji Tel.668 171 418
- NOWY WÓZEK DZIEC. mały 
feler na materiale tel. 0869 8093415
- SPRZEDAM UBRANKA dla 
dziewcz. różne, buciki db i bdb 1-4 
lat, tanio, wanienka plastik 16 zł te. 
507 607 280
- SPRZEDAM FRYTKOWNICĘ 
nową 80 zł i ekspres do kawy nowy 
tel. 507 607 280
- SPRZEDAM WÓZEK spacerowy 
stan bdb bordowo beżowy + łóżeczko 
z materacem, tanio. tel. 572 62 17
-FOTELE WIKLINOWE NOWE- 
SZT.3 i żyrandol drewniany z 4 okr. 
kloszami - białe kule + kinkiet - kpl. 

tanio. tel.665 264 111
- SPRZEDAM dwie kurtki 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 aparaty 
telefoniczne-stacjonarne. Obydwa 
wybieranie na 
tzw przyciski. Jeden czerwony 
przyciski na słuchawce, cena 20,00 
zł.  Drugi biały typ DERBY 300,cena 
30,00 zł
- SPRZEDAM łóżeczko dla dziecka 
, 2 poziomowe 60*120 z mate-
racem białe, huśtawkę pokojową 
dla dziecka fi rmy tacko, 2 foteliki 
samochodowe 0-9kg oraz 9-18 kg . 
Nie zniszczone. Cena do uzgodnienia. 
Tel.508-553-893
- KOMBINEZON DLA DZIECKA 
na 62 cm wzrostu, na polarze, mało 
noszony, cena 55 zł, czapeczka i 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 WIEDZY”, 
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., ład-
na, stan db 200 zł, lodówkę 140 cm 
511 485 822
- DWA ŁÓŻKA z Ikei z materacami, 
cena 200 zł, tel. 058 677 13 11 (od 
godz. 18.00 dzwonić)
- DAM REKLAMĘ na auto tel 
889284052
- 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
- SPRZEDAM ubranka do chrztu, 
sukienka czteroczęściowa, buciki i 
płaszczyk gratis, 50 zł, tel. 507 086 
321

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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Mecz jednak rozpoczął się 
od prowadzenia Gdynianek 
3:0. Niestety od tego mo-
mentu bardzo dobrze zaczęła 
grać bramkarka Zgody We-
ronika Mieńko co pozwoliło 
gospodyniom na odrobienie 
strat i objęcie prowadzenia 
w dziesiątej minucie meczu 
9:6. Jednak ponownie dobrze 
zaczęła grać drużyna z Gdyni 
i Łączpol na 5 min przed za-
kończeniem pierwszej poło-
wy objął prowadzenie 14:13. 
Niewykorzystane dobre sy-
tuacje rzutowe spowodowa-
ły jednak, że na przerwę do 
szatni zawodniczki schodziły 
przy wyniku 16:14 dla piłka-
rek Zgody. Po zmianie stron 
zawodniczki Łączpolu w dal-
szym ciągu nie mogły sobie 
poradzić z bramkarką Zgo-
dy i przewaga gospodyń w 
45 minucie urosła do 22:16. 

Kiedy wszystkim wydawało 
się, że mecz został rozstrzy-
gnięty Gdynianki zaczęły od-
rabiać straty i po fantastycz-
nym pościgu doprowadziły 
do remisu 22:22 na 5 min 
przed zakończeniem spotka-
nia. Niewykorzystany jednak 
czterech sytuacji sam na sam 
z bramkarką, co spowodowa-
ło iż przegrały końcówkę i 
całe spotkanie 27:24.
W przebiegu całego meczu 
zespół Łączpolu Gdynia gra-
jąc dobrze w ataku wypraco-
wał sobie bardzo dużo dosko-
nałych pozycji rzutowych, ale 
nie potrafi ły ich wykorzystać. 
Było to głównym powodem 
porażki Gdynianek w tym 
meczu. Łatwiej może byłoby 
piłkarkom Łączpolu zdobyć 
punkty, gdyby nie fakt, że w 
decydującym momencie me-
czu przy wyniku remisowym 

Trudne starcie 
Trudne zadanie miały w sobotę w meczu wyjazdowym zawodniczki Łączpolu Gdynia. Spotkały się z 
bardzo dobrze grającym w rundzie rewanżowej zespołem Zgody Ruda Śląska. 

Wszystkie mecze grupowe 
były bardzo wyrównane 
i żadnej z nich nie udało 
się wyjść z niej bez straty 
punktów. Bardziej zacięta 
była rywalizacja  w grupie 
A , w której do samego koń-
ca rywalizowali o wyjście z 
grupy Nowy Sącz i przy-
szli zwycięscy turnieju Bez 

Nazwy z Nazwą, oprócz 
których do półfi nału awan-
sował zespół Włatcy Móch. 
W grupie B bezapelacyjni 
byli Fifi arze oraz Ketchup. 
W pierwszym półfi nale mi-
nimalnie lepsi od Włatców 
Móch okazał się Ketchup 
wygrywając 3:2, nie mniej 
zacięty był drugi pojedynek 

Bez Nazwy z Nazwą Luzino
Odbyły się Młodzieżowe Halowe Mistrzostwa Gminy Luzino dla nieformal-
nych drużyn piłkarskich o Puchar Wójta Gminy Luzino. Na starcie stanęło 
10 które zostały podzielone na dwie 5 drużynowe grupy. 

sędziowie wykluczyli z gry 
2 zawodniczki Łączpolu i w 
tej sytuacji grając cztery na 
sześć znacznie trudniej było 
walczyć o zwycięstwo. 
Szywierska, Jurkowska - 

Musiał 4, Stachowska 4, 
Sulżycka 3, Aleksandrowicz 
3, Koniuszaniec 3, Andrze-
jewska 2, Szwed 2, Szott 1, 
Kulwińska 1, Całużyńska 1.

ZAPROSZENIE NA MECZ
UKS Łęczyce informuje, że mecz o mistrzostwo II Ligi koszy-
kówki mężczyzn pomiędzy UKS Łęczyce a CWKS Legia War-

szawa odbędzie się 25.02.2009 r. o godz. 1800 w Hali Sportowej 
Gimnazjum im. Adama Loreta w Łęczycach ul. Topolowa 1.

W okresie ferii zimo-
wych odbyła się na  
Młodzieżowa Liga Ha-
lowa o Puchar Prze-
wodniczącego Rady 
Gminy Luzino. Do tych 
rozgrywek zgłosiło się 
13 drużyn. Zespoły te zo-
stały podzielone na dwie 
grupy wiekowe. W tym 
czasie rozegranych zostało 
82 mecze, w których mło-

dzi piłkarze zdobyli  276 
bramek. Na początku ro-
zegrano mecze systemem 
każdy z każdym w grupach 
a następnie odbyła się run-
da play-off. W tym piłkar-
skim maratonie najlepsi 
w grupie starszej okazali 
się zawodnicy Sokoła Bo-
żepole Wlk, a w młodszej 
Bażanty Luzino. Wszystkie 
uczestniczące w rozgryw-

kach zespoły otrzymały z 
rąk przybyłego na rundę 
play-off Przewodniczącego 
Rady Gminy Luzino Pana 
Waldemara Kunz puchary 
a najlepsze trzy zespoły w 
każdej grupie komplet me-
dali. Warto dodać, że liga 
ta odbyła się dzięki wspar-
ciu sponsorów fi rmą: GIE-
WAŁD, Elprofessional oraz 
TOMLECH.               (PK)

Sport, polityka i... zakochani

Przedstawiciele Kapitu-
ły, która obradowała pod 
przewodnictwem wicebur-
mistrz Krzysztofa Selke 
uznali, że najlepszym spor-
towcem Rumi roku 2008 
zostaje armwrestler An-
drzej Głąbała, drugie miej-
sce przyznano Rafałowi 
Siemaszko - napastnikowi 
drużyny piłkarskiej Orkan 
Rumia, a trzecie Roberto-
wi Plichcie – niep m roku 
została Alicja Urbaniak, 
która do startu w pekińskiej 
olimpiadzie przygotowała 
gimnastyczkę Joannę Mi-
trosz. Laur najlepszej dru-
żyny przypadł siatkarkom 

EC Wybrzeże TPS Rumia. 
Tytuł Sportowej Osobowo-
ści Roku otrzymał Daniel 
Dubicki – piłkarz Orkana.
Wyróżniono także niepeł-
nosprawnych sportowców: 
tenisistkę stołową Alicję 
Eigner oraz Roberta Plich-
tę. W plebiscycie Gońca 
Rumskiego zwyciężył Ro-
bert Pasieczny - zawodnik, 
trener i prezes Rugby Club 
Arka Rumia -  uzyskując 
283 głosy.
Po krótkiej przerwie roz-
poczęła się szampańska 
zabawą do której na zmia-
nę DJ-em zagrzewała ka-
pela Malina Kowalewski 

Band - gwiazda programu 
telewizyjnego programu 
„Śpiewające fortepiany”. 
Na parkiecie zaroiło się od 
sportowców, samorządow-
ców i oczywiście zakocha-
nych. Na balu bawili się też 
Olga i Konrad - młoda para 
spod Lublina, która kilka 
godzin wcześniej wzięła 
ślub w jednym z gdyńskich 
kościołów. Młodzi, którzy 
na swą noc poślubną wy-
brali właśnie rumski Hotel 
Faltom, rezerwując aparta-
ment dowiedzieli się, że w 
dniu ich ślubu będzie tu bal, 
więc zarezerwowali rów-
nież bilety.           (ANGO)

Młodzieżowa Liga Halowa zakończona

XV jubileuszowy Bal Sportu i Samorządowca w Rumi w tym roku przypadł 
w dniu 14 lutego, będącym również świętem zakochanych. Dlatego na im-
prezie, która po kilku latach powróciła do sal Hotelu Faltom nie zabrakło 
przedstawicieli rumskiego sportu, ich sponsorów, polityków no i jak na 
Walentynki przystało – zakochanych.półfi nałowy, w którym do-

piero seria rzutów karnych 
zdecydowała o zwycięstwie 
Bez Nazwy z Nazwą nad 
Fifi arzami. W meczu o 5 
miejsce Nowy Sącz pewnie 
pokonał Champions Kę-
błowo 3:0. Spotkanie o 3 
miejsce zakończyło się zde-
cydowanym zwycięstwem 
Włatcy Móch nad Fifi arza-
mi 4:1. W fi nale lepsi od 
Ketchup okazali się piłka-
rze Bez Nazwy z Nazwą i 
w nagrodę to oni otrzymali 
Puchar ufundowany przez 
Wójta Gminy Luzino Pana 
Jarosława Wejer . Najlepsza 
piątka została uhonorowana 
pucharami i dyplomami, a 
najlepsza trójka kompletem 
medali. Wszystkie nagrody 
ufundował sponsor mło-
dzieżowych rozgrywek w 
Luzinie fi rma GIEWAŁD 
oraz GkdsPRPA.
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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 - serial 08:40 
Moliki książkowe 08:50 Świat małej 
księżniczki 09:05 Mały rycerz El 
Cid 09:45 Łowcy smoków 
10:10     Kłamstwo ma krótkie nogi  
 - komedia 
11:40     Telezakupy
12:00     Wiadomości 
12:10     Agrobiznes - magazyn
12:20     Kurs na zysk; magazyn  
 ekonomiczny 
12:40     Plebania - telenowela 
13:05     Klan - telenowela 
13:35     Jaka to melodia? 
14:00     List z Gwatemali - reportaż 
14:30     Wójt roku 2008 - fi nał
15:00     Wiadomości, Pogoda
15:15     Hannah Montana - serial 
15:40     Śmiechu warte 
16:05     Moda na sukces - serial 
17:00     Teleexpress 
17:20     Celownik - magazyn 
17:35     Klan - telenowela 
18:00     Jaka to melodia? 
18:30     Plebania - telenowela 
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości 
20:20     Crusoe - serial przygodowy 
21:05     Szklanką po łapkach 
 - komedia, USA `96 
22:35     Pod osłoną nocy 
 - serial, USA `07 
23:30     Szczekać na świat 
 - czarna komedia, USA
01:10     Bez pardonu IV - serial
02:40     Zakończenie dnia

 
 
 06:00 Złotopolscy 06:30 Globert przedstawia 
niezwykły świat natury 06:55 Telezakupy
07:25 Niezłomni 07:35 M jak miłość 08:30 
Pytanie na śniadanie 
10:45     Nasza gosposia jest milionerem 
 - komedia, `05 
12:20     Koło fortuny
  - teleturniej 
13:30     Orzeł czy reszta 
 - talk show 
14:25     Dla niesłyszących 
 - Daleko od szosy - serial 
15:50     Szaleństwo Majki Skowron 
 - serial 
16:30     Przygody pana Michała - serial  
 historyczno-przygodowy 
17:05     Na wariackich papierach 
 - serial komediowy 
17:55     Pucuł i Grzechu 
 - serial animowany 
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama 
 - program informacyjny
19:05     Fort Boyard
  - reality show 
20:05     Na dobre i na złe 
 - serial 
21:05     Powrót do życia 
 - serial, USA `07 
22:00     Ukochana z sąsiedztwa 
 - komedia, USA `06 
23:30     Brzydula Betty 
 - serial komediowy 
00:30     Panorama 
00:50     Dancer w stanie Texas 
 - komedia, Meksyk `98 
02:30     Noc Zagadek 
 - teleturniej 
03:30     Zakończenie dnia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06.00 Muzyczne listy 06.40 TV Market
07.15 Saint Tropez 08.25 Kasa Na Bank – 
program interaktywny 09.25 Beverly Hills 
90210 10.25 Zbuntowani 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     Ikony popkultury – program   
 rozrywkowy
19.00     Zbuntowani – serial obyczajowy
20.00     Włatcy Móch – serial animowany
20.35     Sex FM – serial komediowy 
21.05     Geneza – serial sensacyjny
22.05     Jazda Figurowa – program Michała  
 Figurskiego. 
23.05     Igrając z ogniem – fi lm USA, 2000
00.55     Mroczne przeznaczenie – thriller   
 Kanada, 1999; reż.: Chris 
 Angel; wyst.: Andrew   
 McCarthy, Michael Ironside,  
 Jayne Heitmeyer, Suzy Joachim,  
 Lauren Diewold, Sean Day 
 Michael; Thriller. Ofi arą  
 seryjnego mordercy padają  
 księża i zakonnice. Tropiący  
 zbrodniarza detektyw Henry 
 Smith (McCarthy) popada  
 w depresję, pogłębianą   
 cierpieniem umierającej córki  
 i brakiem porozumienia z żoną. 
02.55     Muzyczne listy 
 – magazyn muzyczny 
03.45     Komenda 
 – magazyn policyjny 
04.10     Drogówka – magazyn policyjny 

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. inteaktywny 
14:20     Detektywi - serial dokumentalny
14:55     Milionerzy - teleturniej
15:50     Rozmowy w toku - talk show
16:55     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 - serial dokumenatlny 
17:55     Brzydula - serial komediowy
18:25     Detektywi - serial dokumentalny
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:50     Uwaga! - mag. reporterów
20:00     Liberator - fi lm sensacyjny, 
 USA 1992 
22:10     W sieci - fi lm sensacyjny, USA `94
  Tom Sanders jest cenionym  
 menedżerem w wielkiej fi rmie  
 komputerowej. Jego szefową  
 zostaje piękna Meredith 
 Johnson, z którą łączył go  
 niegdyś namiętny romans.  
 Pragnie ona odnowić stary 
 związek. Tom odrzuca jej  
 propozycje i w zemście zostaje  
 oskarżony o seksualne  
 napastowanie przełożonej.  
 Koledzy z pracy odwracają się  
 od niego, nie szczędząc mu 
 słów potępienia. Aby   
 udowodnić swoją niewinność,  
 zdesperowany mężczyzna  
 wynajmuje prawniczkę. 
00:40     Kuba Wojewódzki - talk show
01:40     Uwaga! - magazyn
02:00     Nocne granie - pr. muzyczny
03:00     Telesklep 

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN
06:00 Żar młodości, odc.121 07:15 Wielka 
Wygrana, odc.442 07:30 TV Market 08:00 
Dotyk anioła, odc.69 09:00 Łowcy skarbów, 
odc.35 10:00 Rodzina Zastępcza, odc.273
11:00     Sabrina - nastoletnia czarownica,  
 odc.163
11:30     Samo życie, odc.1223
12:00     Czarodziejki, odc.62
13:00     Boston Public, odc.52
14:00     Pierwsza miłość, odc.855
14:45     Pracująca dziewczyna, odc.1
15:15     Zwariowany świat Malcolma, odc.80
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.33
16:30     Malanowski i Partnerzy, odc.10
17:00     Chirurdzy, odc.51
18:00     Pierwsza miłość, odc.856
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1224
20:00     Śnieżne psy; Kanada / USA, 2002; r.  
 Brian Levant; w. Cuba Gooding  
 Jr., M.Emmet Walsh
22:00     Studio Lotto
22:05     Polowanie na rekina; USA, 2001; 
 r. Matt Codd
00:05     Requiem dla snu; USA, 2000;  
 r. Darren Aronofsky; w. Ellen 
 Burstyn, Christopher   
 McDonald,  Jennifer Connelly, 
 Marlon Wayans, Jared  
 Leto Dramat w reżyserii  
 kultowego reżysera   
 Darrena Aronofsky’ego
02:10     Nagroda gwarantowana, odc.141
03:10     Tajemnice losu, odc.123
04:10     Zakazana kamera, odc.305
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06:00 Złotopolscy 06:30 Milly i Molly 
06:45 Telezakupy 07:20 Przystanek praca 
07:35 M jak miłość - serial 08:30 Pytanie na 
śniadanie 10:45 Codzienna 2 m. 3 - serial
11:15     Przygody Tarzana - serial przygodowy
12:15     Magnum - serial, USA `81 
13:10     Anna Dymna - spotkajmy się 
13:40     Znaki czasu - magazyn 
14:05     Fort Boyard - reality show 
15:00     Dla niesłyszących - Na dobre i na złe 
16:00     Szaleństwo Majki Skowron - serial 
16:35     Dzika przyszłość
  - serial dokumentalny 
17:05     Na wariackich papierach
  - serial komediowy 
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama 
19:05     Koło fortuny - teleturniej 
19:35     Hit Generator - kulisy 
20:05     Barwy szczęścia - serial obyczajowy 
20:35     M jak miłość - serial 
21:30     Kulisy serialu „M jak miłość”
  - odc. 398 
21:40     Tomasz Lis na żywo - talk show 
22:35     Kryminalne zagadki Las Vegas 
 - serial sensacyjny 
23:30     dekalog... po Dekalogu
  - fi lm dokumentalny
00:05     Obrobić VIP`a - serial komediowy
00:30     Panorama 
00:50     Portret  w przestrzeni 
 - Tadeusz Wybult 
01:35     Litania - muzyka Krzysztofa Komedy 
02:20     Noc Zagadek - teleturniej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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
20.00     Włatcy Móch 
 – serial animowany  
20.30     Sex FM 
 – serial komediowy 
21.05     Pogromcy mitów 
 – program dokumentalny 
22.05     „J & J – czyli Jola i Jarek”
  - reality comedy 
23.05     Znamię Wojownika 
 – fi lm akcji USA, 2004; 
01.00     Ucieczka w milczenie
  – dramat USA, 2004
02.55     Berlin, Berlin 
 – serial 
03.40     Muzyczne listy
  – magazyn muzyczny

 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05:40 Uwaga! 06:00 Telesklep 07:00 Granie 
na śniadanie 08:00 alleZIMA! 08:30 Dzień 
dobry TVN 11:00 Przyjaciele - serial 
12:00     Brzydula 
 - serial komediowy
12:35     Telesklep 
13:30     Salon Gry 
 - pr. inteaktywny 
14:20     Detektywi 
 - serial dokumentalny
14:55     Milionerzy
  - teleturniej
15:50     Rozmowy w toku 
 - talk show
16:55     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 - serial dokuemntalny 
17:55     Brzydula
  - serial, Polska
18:25     Detektywi 
 - serial dokumentalny
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:50     Uwaga! 
 - mag. reporterów
20:05     Na Wspólnej 
 - serial obyczajowy
20:45     W-11 Wydział Śledczy 
 - serial dokumentalny
21:30     Agenci NCIS IV 
 - serial, USA `06 
22:30     Teraz my! - pr. publicystyczny
23:15     Superwizjer - magazyn
23:50     alleZIMA! nocą 
00:20     Co za tydzień - magazyn
00:45     Kryminalni - serial kryminalny

05:45 Notacje 06:00 Kawa czy 
herbata? 07:50 Leksykon PRL 08:00 
Wiadomości 08:15 Kwadrans po 
ósmej 08:30 Buli 08:35 Budzik 
09:35 Łowcy smoków 10:05 Szkoła 
złamanych serc 10:55 Bądź modna 
11:40      Laboratorium XXI wieku 
12:00     Wiadomości 
12:10     Agrobiznes 
12:20     Taki pomysł - cykl reportaży 
12:40     Plebania - telenowela 
13:05     Klan - telenowela 
13:35     Jaka to melodia? 
 - teleturniej 
14:25     Zwierzęta świata
  - fi lm dokumentalny
15:00     Wiadomości, Pogoda 
15:15     Big Zbig show 
 - wid. rozrywkowe 
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     Afera mięsna 
 - spektakl teatralny, 07 
21:50     Megaloteria TVP
22:05     James Bond w Jedynce 
 - Zabójczy widok - sens
00:20     Bitwa o Anzio - fi lm, USA 

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 MŚ w biathlonie 
- bieg ze startu wspólnego mężczyzn 
10:20     Śmiechu warte 
10:50     Czterej pancerni i pies
  - serial 
11:50     Kuchnia z Okrasą 
12:15     Od słów do głów 
12:30     MŚ w biathlonie
  - sztafeta kobiet 
13:00     Wiadomości 
13:10     Jaka to melodia? 
13:45     Przypadkowa narzeczona 
 - komedia, `01
15:45     Skoki Narciarskie -  
 Mistrzostwa Świata- 
 Liberec K100
16:50     Teleexpress 
17:05     Skoki Narciarskie
  - Mistrzostwa Świata- 
 Liberec K100 
18:00     Komisarz Rex - serial 
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości 
20:15     Zatańcz ze mną 
 - komedia, USA `04 
22:10     Zatopieni
  - fi lm akcji, USA `05 
23:55     Weekendowy magazyn  
 fi lmowy
00:25     Jeździec imieniem Śmierć 
 - fi lm akcji, `05 
02:10     Obudzone sumienie
  - dramat, USA `02 
03:35     Zakończenie dnia

06:00 Pani Prezydent 06:40 Jak 
ryba w wodzie - fi lm dokumentalny 
07:00 Transmisja Mszy Świętej 
08:00 Tydzień 08:20 Klub przyjaciół 
Myszki Miki 08:50 Domisie 
09:20 Teleranek - magazyn 09:50 
Gwiezdne wojny - serial animowany 
10:20     Disney! Cudowny Świat 
12:00     Anioł Pański 
12:15     Między ziemią a niebem 
 - magazyn 
13:00     Wiadomości 
13:10     Gra namiętności 
 - dramat `04 
15:20     BBC w Jedynce 
 - fi lm dokumentalny 
16:15     Piosenka dla Europy 2009 
17:00     Teleexpress 
17:20     Ojciec Mateusz 
 - serial kryminalny 
18:10     Jaka to melodia?
 - teleturniej muzyczny
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości 
20:15     Ranczo 
 - serial obyczajowy 
21:15     Drezno 
 - serial, Niemcy `06 
22:55     Żądło
  - fi lm, USA `73 
01:05     West Side Story 
 - musical, USA `61
03:30     Wokół wielkiej sceny
04:00     Zakończenie dnia

05:30 Słowo na niedzielę 05:35 Radio Romans 
- serial 06:00 Złotopolscy 06:55 Ostoja 07:30 
M jak miłość - serial 08:20 Barwy szczęścia 
09:25 Zacisze gwiazd 10:00 Wojciech 
Cejrowski - boso przez świat 10:30 Gabon. 
Triumf natury - fi lm dokum.
11:30     Makłowicz w podróży 
12:05     Rancho w dolinie
  - western, USA `56 
14:00     Familiada 
 - teleturniej 
14:30     Złotopolscy
  - telenowela 
15:05     Mini Szansa - Katarzyna Cerekwicka 
16:10     Na dobre i na złe 
 - serial 
17:05     Orzeł czy reszta 
 - talk show 
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama 
19:05     Tak to leciało! 
 - teleturniej 
20:05     Kabaret Ani Mru Mru 
21:15     Siedem Bram Jerozolimy 
 - fi lm muzyczny, Polska 
22:25     Air Force Two
  - fi lm akcji, USA `06 
23:55     TWL
00:30     Panorama 
00:50     Na Hożej, Jasnej i Słonecznej
  - fi lm dokumentalny 
01:55     Truposz - dramat, Japonia `95 
03:55     Noc Zagadek - teleturniej 
04:55     Zakończenie dnia

04.50 Pat Metheny – This Way Up - koncert  
06.00 Dekoratornia 06.30 Dinotopia 2 
08.20 Australijskie oceanaria 08.50 Upiór w 
campusie 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 
17.00     Rajdowe Mistrzostwa Świata 2009 
 – Rajd Norwegii.
18.00     „Jazda Figurowa” 
 – program Michała Figurskiego 
19.00     Galileo 
 – program popularno-naukowy
20.00     Włatcy Móch – serial animowany 
20.30     Żandarm na emeryturze – komedia  
 Francja, 1970; reż.: Jean  
 Girault; wyst.: Louis De Funes, 
 Michel Galabru, Jean Lefebvre,  
 Claude Gensac, France   
 Rumilly, Guy Grosso, Michel  
 Modo, Yves Vincent; Komedia.  
 Brygada żandarmów z   
 Saint-Tropez przechodzi na 
 wcześniejszą emeryturę.  
 Sierżant Cruchot mieszka teraz  
 ze swoją żoną w pięknym 
 domu i bardzo mu się nudzi. 
22.40     Gwardia Królewska – fi lm   
 przygodowy USA, 2000; reż.:  
 Jonathan Tydor
00.35     Nathalie – fi lm Francja/Hiszpania 
02.50     Pat Metheny – This Way Up - koncert  
04.00     TV Market

05:30 Wstawaj! Gramy!, odc.802 06:15 
Kapitan Flamingo, odc.2 06:45 Yin! Yang! 
Yo!, odc.2 07:15 Action Man A.T.O.M., odc.7
07:45 Action Man A.T.O.M., odc.8 08:15 
Hugo, odc.191 08:45 Pasjonaci, odc.140
09:15 Ewa gotuje, odc.51 09:45 Rodzina 
zastępcza, odc.292
10:45     I bądź tu mądra; USA, 2005; r.  
 Francine McDougall; w.  
 Jordan Hinson, Amy Halloran, 
 Brittany Curran, Ryan   
 Malgarini, Tania Gunadi,  
 Whitney Sloan, Cristine Rose  
 Premiera. Komedia familijna. 
 Katelin Kingsford jest młodą,  
 dobrze zapowiadającą się 
 łyżwiarką fi gurową. Jej   
 marzeniem jest szkolić się pod  
 okiem Natashy, pochodzącej z  
 Rosji uznanej instruktorki  
 łyżwiarstwa.
12:45     Czarodziejki, odc.135
13:45     Dom nie do poznania, odc.138
14:45     SIĘ KRĘCI, odc.103
15:35     Pierwsza liga - nowy sezon; USA,  
 1994; r. David S. Ward; w. Charlie  
 Sheen
17:50     AGENTKI, odc.8
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     I kto tu rządzi?, odc.37
20:00     HOLLY - ŁÓDZKIE LOVE STORY
22:00     Studio Lotto
22:30     Niemoralna propozycja; USA, 1993; 
 r. Adrian Lyne; w. Robert Redford, 
 Billy Bob Thornton, Platt Oliver
01:05     www.strach; Wielka Brytania / USA/ 
 Luksemburg/Niemcy, 2002

05:30 Wstawaj! Gramy!, odc.803 06:05 
Szalony Jack, pirat, odc.8 06:35 Miejskie 
szkodniki, odc.8 07:05 Gadżet i Gadżetinis, 
odc.2107:35 Gadżet i Gadżetinis, odc.22
08:00 Power Rangers, odc.29 08:30 Power 
Rangers, odc.30 09:00 Franklin i Zielony 
Rycerz
10:35     Wielki Joe; USA, 1998; r. Ron  
 Underwood; w. Bill Paxton,  
 Naveen Andrews
12:55     Ferajna; USA, 2000; r. Michael  
 Dinner; w. Richard Dreyfuss,  
 Carrie-Anne Moss, Casey  
 Siemaszko, Jennifer Tilly, Jeremy  
 Piven, Seymour Cassel, Burt  
 Reynolds, Dan Hedaya Premiera. 
14:45     Joanna D’Arc; Kanada, 1999; r.  
 Christian Duguay; w. Leelee  
 Sobieski, Jonathan Hyde, Maury  
 Chaykin, Neil Patrick Harris
16:50     Świat według Kiepskich, odc.268
17:20     Świat według kiepskich, odc.257
17:50     AGENTKI, odc.9
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport 
19:25     Pogoda 
19:30     I kto tu rządzi?, odc.39
20:00     CSI: Kryminalne zagadki Miami,  
 odc.136
21:00     Wzór, odc.27
22:00     Studio Lotto
22:05     Kości, odc.45
23:05     Mesjasz: Obietnica, cz. 2; USA
01:10     Magazyn sportowy
03:10     Tajemnice losu, odc.125

05:35 Uwaga! 05:55 Telesklep 08:00 Pascal: 
po prostu gotuj 08:30 Dzień dobry TVN 
10:55 alleZIMA! 11:30  Na Wspólnej - serial, 
Polska 
13:20     You can dance - Po prostu tańcz! 
 - reality show
15:05     Brzydula 
 - serial komediowy (omnibus)
17:25     Akademia policyjna VII: Misja w  
 Moskwie - fi lm komedia, USA  
 `94. 
 Najzabawniejszy oddział  
 policyjny świata tym razem  
 jedzie do Moskwy. Tamtejsi  
 policjanci potrzebują pomocy  
 w walce z rosyjską mafi ą.  
 Jej przywódca Konstantin  
 Konali chce zawładnąć  
 światem. Próbuje to osiągnąć  
 za pomocą specjalnej gry  
 wideo, dzięki której może 
 wniknąć do wszystkich   
 systemów komputerowych na  
 świecie. Rosjanie zwracają  
 się z prośbą do amerykańskiej  
 Akademii Policyjnej. Ta  
 nie pozostaje obojętna i wysyła  
 swych najlepszych policjantów  
 do walki z bandytami. 
19:00     Fakty, Sport, Pogoda 
19:45     Uwaga! - mag. reporterów
20:00     Niania - serial komediowy
21:00     Moje wielkie greckie wesele - fi lm  
 komedia, Kanada `02 
23:00     Plotka - fi lm sensacyjny, USA `00 
01:00     Uwaga! - magazyn
01:20     Nocne granie 
 - pr. muzyczny
02:20     Telesklep

05:35 Uwaga! 05:55 Telesklep 08:00 Maja 
w ogrodzie 08:30 Dzień dobry TVN 10:55 
Kawa na ławę 
11:45     Uwolnić orkę - fi lm przygodowy,  
 Francja `93 
14:00     Interkosmos 
 - fi lm komedia, USA `87 
16:30     Co za tydzień - magazyn
17:00     Szymon Majewski Show - talk show
18:00     Niania - serial, Polska
19:00     Fakty, Sport, Pogoda 
19:45     Uwaga! - mag. reporterów
20:00     Przyjemniaczek - fi lm komedia,  
 Hong Kong `97. Jackie (Jackie 
 Chan) występuje w  
 polpularnym show   
 telewizyjnym. Przypadkiem, 
 za sprawą wścibskiej   
 reporterki zostaje wplątany  
 w wojnę gangów. Handlarze 
 narkotyków sądzą, że jest on  
 w posiadaniu taśmy video -  
 dowodu ich przestępstwa. 
 Oczywiście, są w błędzie.  
 Jednak Jackie - niepoprawny  
 bohater, który zawsze staje 
 w obronie słabszych,   
 szczególnie jeśli jest to piękna  
 pani reporter - bierze sprawy  
 w swoje ręce i wkracza do  
 akcji. 
21:50     39 i pół - serial komediowy
22:50     W roli głównej - Kasia Kowalska 
23:20     Seks w wielkim miescie - serial
23:55     Wysłannik śmierci - fi lm sensacyjny, 

05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.804 06:00 Żar 
młodości, odc.122 07:00 TV Market 07:15 
Wielka Wygrana, odc.44308:00 Dotyk anioła, 
odc.70 09:00 Łowcy skarbów, odc.36
10:00     Rodzina Zastępcza, odc.274
11:00     Malanowski i Partnerzy, odc.1
11:30     Samo życie, odc.1224
12:00     Czarodziejki, odc.63
13:00     Boston Public, odc.53
14:00     Pierwsza miłość, odc.856
14:45     Pracująca dziewczyna, odc.2
15:15     Zwariowany świat Malcolma, odc.81
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.34
16:30     Malanowski i Partnerzy, odc.11
17:00     Chirurdzy, odc.52
18:00     Pierwsza miłość, odc.857
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1225
20:00     MEGA HIT - X-Men; USA,  
 2000; r. Bryan Singer; w. Hugh  
 Jackman, Patrick Stewart, Ian 
 McKellen, Famke Janssen,  
 James Marsden Film akcji/sci-fi   
 z gwiazdorską obsadą. 
22:00     Studio Lotto
22:15     Podejrzany; USA/Francja, 2000; r. 
 Stephen Hopkins; w. Gene  
 Hackman
00:40     Fala zbrodni, odc.83
01:30     Nagroda gwarantowana, odc.143

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

05:30 Dla niesłyszących - Echa Panoramy 
06:05 Kacperek - serial 06:30 Spróbujmy 
razem 07:00 Magazyn Ligi Mistrzów 07:25 
Poezja łączy ludzi 07:35 M jak miłość - serial 
08:25 Barwy szczęścia - serial 09:25 
Alternatywy 4 - serial 10:25 Nie tylko dla pań 
11:30     Hanover Street
  - dramat, `79 
13:20     Tańcząca z Gruzją 
14:00     Familiada 
 - teleturniej 
14:35     Złotopolscy 
 - telenowela 
15:10     Dzieciaki górą 
 - teleturniej 
16:05     Vice Versa 
 - komedia, USA `88 
17:45     Z kabaretowego archiwum 
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama 
19:05     Tak to leciało! 
 - teleturniej 
20:00     Kabaret pod Wyrwigroszem 
21:00     Muzyczny show
  „HIT GENERATOR” 
22:05     Tajniak 
 - komedia, USA `02 
23:35     Słowo na niedzielę 
23:40     Wideoteka dorosłego człowieka 
00:30     Panorama 
 - program informacyjny
00:50     Córka mafi i 
 - fi lm sensacyjny, USA `98 
02:35     Ona i On - wojna płci
  - talk show 
03:25     Noc Zagadek
  - teleturniej 
04:30     Zakończenie dnia

04.45 Saint Tropez 05.35 Gram.tv 06.00 Upiór 
w campusie 08.10 Beverly Hills 90210
09.10 Dinotopia 2 11.00 Galileo 12.00 Gram.
Tv
12.30     V-max – magazyn motoryzacyjny
13.00     VIP – magazyn kulturalny 
13.30     Piękni – serial obyczajowy 
14.30     PlusLiga 
16.55     „J & J – czyli Jola i Jarek”
  - reality comedy  
17.55     Pogromcy mitów 
 – program dokumentalny 
19.00     Galileo 
 – program popularno-naukowy 
20.00     Zaginiony batalion – dramat wojenny  
 USA, 2001; reż.: Russell  
 Mulcahy; wyst.: Rick Schroder,  
 Phil McKee, Adam James,  
 Jamie Harris, Jay Rodan;  
 Dramat wojenny. Oparta na 
 faktach historia amerykańskiego  
 batalionu, który w ostatnich  
 tygodniach I wojny światowej,  
 w październiku 1918 roku, został  
 uwięziony między siłami 
 wroga w lasach Argonne we 
 Francji.
21.55     Świadek mimo woli – thriller USA,  
 1984; reż.: Brian De Palma;  
 wyst.: Craig Wasson, Melanie  
 Griffi th, Gregg Henry, Deborah  
 Shelton, Guy Boyd; 
00.20     Gwardia Królewska – fi lm   
 przygodowy USA, 2000;
02.15     VIP – magazyn kulturalny 
02.45     KINOmaniaka – magazyn fi lmowy 
03.10     Sztukateria – magazyn 
03.35     Drogówka – magazyn policyjny  
04.00     Komenda – magazyn policyjny 
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STOWARZYSZENIE jest 
dobrowolnym, samorząd-
nym i trwałym zrzeszeniem 
mającym na celu:
a) Rozwijanie i propago-
wanie idei czynnego kibi-
cowania, inicjatyw, postaw 
i działań sprzyjających in-
tegracji  sympatyków  Wej-
herowskiego Klubu Spor-
towego „GRYF”; 
b) Wytwarzanie atmosfery 
zaufania i szacunku do klu-
bu, jego sympatyków oraz 
upowszechniania jej w Pol-
sce i za granicą;
c) Poprawę bezpieczeństwa 
na zawodach sportowych i 
przyczynianie się do po-
prawy atmosfery na trybu-
nach; 
d) Wspieranie organizacyj-
ne i rzeczowe osób fi zycz-
nych oraz jednostek organi-
zacyjnych, które podejmują 
takie działania
Na czym będzie polega-
ła Wasza działalność?
Powiem tak. W tej chwili 

kilka bardzo zaangażowa-
nych osób dwoi się troi, 
aby nasza działalność się, 
jak najlepiej kręciła. Jak 
wiemy niestety wszystko 
dziś kręci się wokół pie-
niądza, a tych niestety nam 
brakuje. Dzięki Stowarzy-
szeniu przede wszystkim 
będziemy mogli pozyski-
wać sponsorów na naszą 
działalność, w postaci fi rm 
i osób prywatnych. Mamy 
również w planach pozy-
skiwać fundusze z innych 
źródeł, takich, jak Urząd 
Miasta i Unia Europejska. 
Mamy na celu organizację 
turniejów różnego typu dla 
młodzieży, jak i dorosłych, 
organizację wyjazdów 
na mecze Gryfa. Przede 
wszystkim zależy nam na 
tym, aby na Wzgórze Wol-
ności przychodziło coraz 
to więcej ludzi, będziemy 
namawiać do aktywnego 
udziału w tych imprezach 
piłkarskich. 

Stowarzyszenie Kibiców Gryfa Wejherowo
Bardzo miła informacja przypłynęła do Klubu. Kibice wejherowskiego Gryfa nie przestawiają w swoich działaniach, kolejnym krokiem, jaki zrobili, aby 
zmobilizować i zachęcić wejherowian do aktywnego udziału w meczach to założenie Stowarzyszenia Kibiców Gryfa Wejherowo. Jego nazwa będzie 
brzmiała „Żółto – Czarni”. Poniżej kilka informacji o Stowarzyszeniu oraz rozmowa Łukasza Nowaczyk z założycielem Wojciechem Wasiakowskim. 

Ilu jest członków?
Jak na razie mamy 19 
członków na dobry począ-
tek. Z czasem liczba tych 
członków będzie wzrastać 

i nasze Stowarzyszenie bę-
dzie się rozrastać. 
Jakie są Władze Zarzą-
du?
Musieliśmy wybrać Zarząd 

Stowarzyszenia i Komisję 
Rewizyjną, komisja ma 
za zadanie sprawdzać czy 
wydawane pieniądze Sto-
warzyszenia są wydawane 

zgodnie z prawem i pano-
wać nad obradami walnych 
zebrań. Prezesem Zarządu 
będzie moja sromna osoba 
natomiast resztę składu po-
dam później, ze względu na 
to, że tak naprawdę Stowa-
rzyszenie powstanie ofi cjal-
nie po zgodzie Sądu, nastąpi 
to już za około 60 dni. 
Jakie są plany Stowa-
rzyszenia?
Rundę wiosenną – rewan-
żową potraktujemy, jaką 
orientacyjną. Będziemy 
mieli troszeczkę czasu, aby 
wszystko zrozumieć i zoba-
czyć, jak działa. Obiecuję, 
że dopniemy wszystko na 
ostatni guzik i w przypadku 
awansu, a ten moim zdaniem 
jest nieunikniony będziemy 
przygotowani do perfekcji, 
a przez ten czas przybędzie 
nam wielu nowych człon-
ków, do czego Wszystkich 
Państwa Zapraszam!   

Łukasz Nowaczyk

Fo
t. 
Łu

ka
sz

 N
ow

ac
zy

k
Fo

t. 
Łu

ka
sz

 N
ow

ac
zy

k
Gryf Wejherowo CUP 2009
26 lutego w czwartek odbędzie się turniej piłki nożnej halowej dla szkół 
podstawowych „Gryf Wejherowo Cup”. Turniej ten młodzi zawodnicy 
rozegrają o Puchar Prezesa Klubu Rafała Szlasa. Impreza organizowana 
jest ze wspólnej inicjatywy Kibiców i Klubu, będzie to pierwsza impreza 
tego typu w dziejach Gryfa. Udział wezmą reprezentację wszystkich 
wejherowskich szkół podstawowych. Początek rozgrywek o godzinie 
9.00 w hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 (Szkoła Podstawowa 
nr 6 i Gimnazjum nr 2) w Wejherowie.  Dla wszystkich uczestników 
przewidziane są upominki, natomiast dla trzech pierwszych drużyn 
atrakcyjne nagrody. Serdecznie Zapraszamy!

W dniu 16 lutego Za-
rząd Klubu wraz z kadrą 
szkoleniową podjęli de-
cyzję o pożegnaniu się 
z obrońcą Tomaszem 
Rytlewskim. Tomek od 
dziś szuka sobie nowego 
klubu, który będzie repre-
zentował. 

- Zdecydowaliśmy tak 
po konsultacji z trenerem 
Waśkiem. Nie powrócił do 
formy po ciężkiej kontuzji. 
Podziękowaliśmy wspólnie 
Tomkowi za grę i włożone 
serce w nasz klub - mówił 
Prezes Klubu Rafał Szlas. 

Spotkanie rozegrane zosta-
ło na sztucznej nawierzch-
ni Akademii Wychowania 
Fizycznego i Sportu w 
Gdańsku. Pojedynek za-
kończył się wynikiem 3:0 
dla drużyny z Elbląga, do 
przerwy natomiast utrzy-
mywał się bezbramkowy 
remis. Strzelcami bramek 
dla zespołu z Mazur byli: 
Anton Kolason (75’, 79’) 
oraz Mateusz Kowalczyk 
(90’).

W pierwszej połowie mecz 
był wyrównany, goście, jak 
i gospodarze atakowali na 
bramkę swoich rywali. Gra 
obu drużyn stała na wyso-
kim poziomie. 
„Bardzo się cieszę, że mo-
gliśmy rozegrać ten mecz 
kontrolny. Drużyna Olimpi 
Elbląg to bardzo mocny i 
solidny zespół. Moi pod-
opieczni zagrali dobrze w 
pierwszej odsłonie spotka-
nia, w drugiej, gdy wpuści-

łem na boisku dziewięciu 
zmienników to gra nie ukła-
dała się, tak jak bym chciał. 
Wykorzystali to wszystko 
nasi rywale strzelając w 
ostatnich 15 minutach trzy 
bramki. „ mówił Wojciech 
Wasiek trener drużyny z 
Wejherowa. 
Druga połowa sparingu 
była zdecydowanie inna 
niż pierwsza. Zespół Gry-
fa po kilku zmianach nie 
przypominał tego z pierw-

szych 45 minut. To wszyst-
ko wykorzystał zespół z El-
bląga, który bardzo dobrze 
prezentował się przez całe 
90 minut. 
Gryf Orlex Wejherowo 
wystąpił w  składzie: M. 
Szlaga – K. Jezierski, W. 
Klemczyk, P. Politowski, 
J. Przybylski, J. Banszak, 
J. Felisiak, S.Kiełb, A. 
Wolszlegier, J. Gronowski, 
Ł. Król.

(ŁN)

Tomasz Rytlewski pożegnał się z Klubem

Zmiennicy niestety nie podołali
Gryf Orlex Wejherowo rozegrał w sobotnie popołudnie 15 lutego kolejny mecz kontrolny. Sparing 
partnerem podopiecznych trenera Waśka był zajmujący pierwsze miejsce w III lidze warmińsko – 
podlasko – mazurskiej zespół Olimpi Elbląg.
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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, USA 
12:00     Brzydula - serial komediwoy
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 dokumentalny
17:55     Brzydula - serial, Polska
18:25     Detektywi - serial dokumentalny
19:00     Fakty, Sport, Pogoda 
19:50     Uwaga! - mag. reporterów
20:05     Na Wspólnej - serial, Polska
20:45     W-11 Wydział Śledczy 
 - serial dokumenatlny
21:30     Jedyna prawdziwa miłość - fi lm  
 obyczajowy, USA 2000
 Dana Boyer miała poważny  
 wypadek samochodowy. Kevin  
 Grant, strażak, wydobył ją z  
 płonącego auta. Oboje czują,  
 że właśnie spotkali bratnią  
 duszę. Niestety, nie mają czasu,  
 by wymienić adresy. Są zaan 
 gażowani w związki z innymi  
 partnerami. Kevin jest zarę- 
 czony z Tiną, a Dana ma poślu- 
 bić Phila. 
23:25     Kuba Wojewódzki - talk show
00:25     Multikino - mag. fi lmowy
00:50     Uwaga! - magzyn
01:10     Nocne granie - pr. muzyczny

06:05 Złotopolscy 06:35 Globert przedstawia 
niezwykły świat natury 07:00 Telezakupy
07:35 M jak miłość 08:30 Pytanie na śniadanie 
10:55 Święta wojna - serial 11:30 Przygody 
Tarzana - serial przygodowy
12:25     Magnum - serial, USA 
13:20     Gwiazdy tańczą na lodzie
  - wid. rozrywkowe 
14:55     Dla niesłyszących - Złotopolscy 
16:00     Szaleństwo Majki Skowron
  - serial
16:35     Radiostacja Roscoe - serial, Kanada 
17:05     Na wariackich papierach 
 - serial, USA 
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama 
19:05     Jeden z dziesięciu - teleturniej 
19:35     Dzięki Bogu już piątek! 
 - magazyn 
20:05     Barwy szczęścia
  - serial obyczajowy 
20:35     Puchar UEFA - Udinese - Lech Poznań 
22:45     Magazyn kryminalny 997 
 - Michała Fajbusiewicza 
23:10     Warto rozmawiać 
24:00     Czy świat oszalał?
  - serial dokumentalny 
00:30     Panorama 
00:45     Czy świat oszalał? 
 - fi lm dokum.
02:20     Europa da się lubić 
03:05     Noc Zagadek
  - teleturniej 
04:05     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 09:40 Łowcy smoków 10:10 
Szkoła złamanych serc  11:00 Kuch-
nia z Okrasą 11:20 W-skersi 
11:40     Telezakupy
12:00     Wiadomości 
12:10     Agrobiznes - magazyn
12:20     Europa bez miedzy 
12:40     Plebania 
13:05     Klan - telenowela 
13:35     Jaka to melodia? 
 - teleturniej 
14:00     Zagadki tamtych lat 
 - cykl reportaży 
14:30     My Wy Oni - magazyn 
15:00     Wiadomości, Pogoda 
15:20     Złota sobota - wid. rozr.
16:05     Moda na sukces - serial 
17:00     Teleexpress 
17:20     Celownik - magazyn 
17:35     Klan - telenowela 
18:00     Jaka to melodia? 
18:30     Plebania - telenowela 
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości 
20:20     W pułapce strachu 
 - dramat, Kanada `01 
22:00     Sprawa dla reportera 
22:40     Pryzmat - pr. publicystyczny 
23:20     Zaginiony lot - fi lm  S-F

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 09:40 Łowcy smoków 10:05 
Szkoła złamanych serc 10:55 Mię-
dzy mamami 11:10 Schudnij 11:25 
Pora na doktora 11:40 Telzakupy
12:00     Wiadomości 
12:10     Agrobiznes - magazyn
12:25     Tak jak w Unii 
12:40     Plebania - telenowela 
13:05     Klan - telenowela 
13:35     Jaka to melodia? 
14:05     Podróżnik 
 - Uciec przed zimą 
14:25     Sam przeciw wszystkim... 
 - fi lm dokumentalny 
15:00     Wiadomości, Pogoda
15:15     300 % normy - teleturniej 
15:50     Co by tu jeszcze... 
 Przeboje kabaretu 
16:05     Moda na sukces - serial 
17:00     Teleexpress 
17:20     Celownik - magazyn 
17:30     Klan - telenowela 
18:00     Jaka to melodia? 
 - teleturniej 
18:30     Plebania - telenowela 
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości 
20:20     Dziewczyny z wyższych  
 sfer - komedia, USA
22:00     Opole 2008 na bis 
22:25     Misja specjalna 
 - mag. śledczy 
23:00     Dziewiętnaście lat 
 w śpiączce - fi lm dok 

 

05:55 Złotopolscy 06:25 Milly i Molly 
06:40 Telezakupy 07:10 Nieść nadzieję 
07:35 M jak miłość 08:30 Pytanie na śniadanie 
10:40     Codzienna 2 m. 3 
11:15     Przygody Tarzana - serial przygodowy 
12:10     Magnum - serial, USA 
13:05     Potęga sztuki - serial dokumentalny 
14:00     Muzyczny show 
 HIT GENERATOR”
  - wid. muzyczne 
15:00     Dla niesłyszących
  - M jak miłość 
15:55     Szaleństwo Majki Skowron 
 - serial 
16:35     Radiostacja Roscoe 
 - serial, Kanada 
17:10     Na wariackich papierach 
 - serial komediowy 
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama 
19:05     Koło fortuny 
 - teleturniej 
19:35     Magazyn Kocham Kino
20:05     Barwy szczęścia
  - serial obyczajowy 
20:40     M jak miłość
  - serial 
21:35     Kulisy serialu „M jak miłość” 
21:45     Magazyn Ekspresu Reporterów 
22:50     Liga Mistrzów 
 - skróty 
23:25     Druga twarz, nowe życie
  - fi lm dokumentalny 
00:30     Panorama 
00:50     Huzar - fi lm kostiumowy,
  Francja `95
03:00     Noc Zagadek 
 - teleturniej 
04:00     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 Domisie 
09:10 Mały rycerz El Cid 09:40 
Łowcy smoków 10:05 Szkoła złama-
nych serc 10:55 Superwnętrze 
11:30      Zapytaj prawnika 
11:40     Telezakupy 
12:00     Wiadomości 
12:10     Agrobiznes - magazyn
12:20     Siła z natury - magazyn 
12:40     Plebania 
13:05     Klan - telenowela 
13:30     Jaka to melodia? 
14:00     Słońce - fi lm dokum.
14:30     Raj - magazyn 
15:00     Wiadomości, Pogoda 
15:15     Zimy żal - widowisko 
16:05     Moda na sukces 
 - serial, USA 
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     W imię miłości 
 - dramat, USA `02 
22:00     Kryptonim X-2 - fi lm dok
22:55     Bronisław Wildstein  
 przedstawia
23:35     Zabójcze korepetycje - fi lm  
 sensacyjny, USA `04 

05:50 Złotopolscy 06:20 Milly i Molly 06:35 
Telezakupy 07:10 Znaki czasu 07:35 M jak 
miłość 08:30 Pytanie na śniadanie 10:45 
Święta wojna - serial
11:20     Przygody Tarzana - serial
12:20     Magnum - serial, USA `81 
13:15     Gwiazdy tańczą na lodzie
  - wid. rozrywkowe 
15:00     Dla niesłyszących - M jak miłość 
 - serial 
15:55     Szaleństwo Majki Skowron - serial
16:35     Radiostacja Roscoe - serial, Kanada 
17:05     Na wariackich papierach 
 - serial komediowy 
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama 
19:05     Jeden z dziesięciu 
 - teleturniej 
19:35     Wyznania - ... Stewardessy 
 - cykl dokum.
20:05     Barwy szczęścia
  - serial obyczajowy 
20:35     Liga Mistrzów - Real Madryt 
 - Liverpool 
22:40     Bramy jutra
23:30     Liga Mistrzów
  - skróty 
00:30     Panorama 
00:50     Cukiereczek
  - komedia kryminalna, USA `99 
02:15     Smaczne Go! 
 - mag. kulinarny 
03:00     Noc Zagadek
  - teleturniej 
04:00     Zakończenie dnia

04.20 Saint Tropez 05.10 VIP”  05.30 Muzycz-
ne 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     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     Ucieczka w milczenie – dramat  
 USA, 2004; reż.: Jessica Sha- 
 rzer; wyst.: Kristen Stewart,  

 Michael Angarano, Robert  
 John Burke, Allison Siko, D.B.  
 Sweeney, Elizabeth Perkins,  
 Hallee Hirsh, Leslie Lyles, Steve  
 Zahn; Bohaterką fi lmu jest  
 13-letnia Melindq Sordino  
 (Kristen Stewart) dziewczyna  
 pogrążona w depresji, która  
 stara się znaleźć sposób na po- 
 radzenie sobie z otaczającą ją 
 rzeczywistością oraz wspo- 
 mnieniami traumatycznych  
 wydarzeń z przeszłości. 
22.00     „J & J – czyli Jola i Jarek” - reality  
 comedy Polska, 2008
23.00     Ucieczka z Kuby – fi lm akcji USA,  
 1997; reż, James Becket;   
 wyst.:Gary Busey, Roy Scheider,  
 Jeff Speakman
01.05     mała Czarna – talk show 
02.05     Pająki – horror sci-fi  USA, 2000;
03.45     Muzyczne listy – magazyn muzyczny 

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 9021010.25 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 
17.00     mała Czarna – talk show 
18.00     KŁAMCZUCH 
 – program rozrywkowy
19.00     Zbuntowani – serial obyczajowy
20.00     Gargantua – horror sci-fi  USA,  
 1998; reż.: Bradford May;  
 wyst.: Adam Baldwin, Julie  
 Carmen, Emile Hirsch, Bobby 
 Hosea, Doug Penty; Horror  
 sci-fi . 
21.55     Niewygodny Świadek – fi lm Kanada,  
 2001; reż. Darrell Roodt; Wyst.  
 Gary Daniels, Nick Boraine, Eva  
 Habermann;
 Kapitan Strong kolejny raz zostaje  
 wezwany przez tajne służby Jej  
 Królewskiej Mości do wykonania  
 zadania specjalnego. 
23.50     mała Czarna – talk show 
00.50     Znamię Wojownika 
 – fi lm akcji USA, 2004; 
 Film pełen akcji, przygody i  
 fantazji oparty na wschodnim 
 micie o pięknej wojowniczce  
 Seki.

04.20 Saint Tropez 05.10 Dekoratornia
05.30 Muzyczne listy 06.40 TV Market
07.15 Saint Tropez 08.25 Kasa na bank
09.25 Beverly Hills 90210 10.25 Zbuntowani
11.25 mała Czarna 12.25 Lalola – serial 
komediowy
13.25     Dekoratornia
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     Eureko, ja to wiem!
20.00     8 MM / Osiem milimetrów – thriller  
 USA/Niemcy, 1999; reż.: Joel  
 Schumacher; wyst.: Nicolas  
 Cage, Joaquin Phoenix, James  
 Gandolfi ni, Peter Stormare,  
 Anthony Heald; Znakomity  
 thriller w reżyserii Joela Schu- 
 machera w gwiazdorskiej obsa- 
 dzie. Tom Welles (Nicholas  
 Cage), prywatny detektyw  
 wiodący poczciwy żywot u  
 boku żony Amy i córeczki czeka  
 na „wielką sprawę”, która przy 
 niesie mu sławę i pieniądze. 
22.35     Galileo Ekstra cz.1 
 – „Wszystko o seksie”
23.35     Mroczne przeznaczenie – thriller Ka- 
 nada, 1999; reż.: Chris Angel;  
 wyst.: Andrew McCarthy, Michael 
 Ironside, Jayne Heitmeyer

05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.805 06:00 Żar 
młodości, odc.123 07:00 TV Market 07:15 
Wielka Wygrana, odc.444 08:00 Dotyk anioła, 
odc.71 09:00 Łowcy skarbów, odc.37 10:00 
Rodzina Zastępcza, odc.275
11:00     Malanowski i Partnerzy, odc.2
11:30     Samo życie, odc.1225
12:00     Czarodziejki, odc.64
13:00     Boston Public, odc.54
14:00     Pierwsza miłość, odc.857
14:45     Pracująca dziewczyna, odc.3
15:15     Zwariowany świat Malcolma, odc.82
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.35
16:30     Malanowski i Partnerzy, odc.12
17:00     Chirurdzy, odc.53
18:00     Pierwsza miłość, odc.858
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1226
20:00     Aniołki Charliego; USA/Niemcy, 
 2000; r. McG; w. Cameron  
 Diaz, Sam Rockwell, Drew  
 Barrymore, Lucy Liu, Bill  
 Murray Komedia sensacyjna.  
 Kinowa wersja kultowego  
 serialu z lat 70. Dylan (Drew  
 Barrymore), Natalie (Cameron  
 Diaz) i Alex (Lucy Liu) są  
 piękne, inteligentne i niezawod- 
 ne. 
22:00     Studio Lotto
22:05     CSI: Kryminalne zagadki Miami,  
 odc.15
23:05     CSI: Kryminalne zagadki Miami,  
 odc.16
00:05     HOLLY - ŁÓDZKIE LOVE STORY

05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.806 06:00 Żar 
młodości, odc.124 07:00 TV Market 07:15 
Wielka Wygrana, odc.445 08:00 Dotyk anioła, 
odc.72 09:00 Łowcy skarbów, odc.38 10:00 
Rodzina Zastępcza, odc.276 11:00 Malanowski 
i Partnerzy, odc.3 11:30 Samo życie, odc.1226
12:00     Czarodziejki, odc.65
13:00     Boston Public, odc.55
14:00     Pierwsza miłość, odc.858
14:45     Pracująca dziewczyna, odc.4
15:15     Zwariowany świat Malcolma, odc.83
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.36
16:30     Malanowski i Partnerzy, odc.13
17:00     Chirurdzy, odc.54
18:00     Pierwsza miłość, odc.859
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1227
20:00     Świat według Kiepskich, odc.271
20:30     Świat według Kiepskich, odc.266
21:00     Egzamin dojrzałości; USA/Niemcy,  
 2004; r. Brian Robbins; w. Erika 
 Christensen, Darius Miles,  
 Leonardo Nam, Tyra Ferrell,  
 Chris Evans, Bryan Greenberg, 
 Scarlett Johansson Komedia 
 kryminalna ze Scarlett Jo- 
 hansson w roli głównej. 
22:00     Studio Lotto
23:00     Ustawieni; USA, 2001; r. Jon Favreau;
01:00     Saloon Gier, odc.7
01:10     Saloon Gier, odc.8

05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.807 06:00 Żar 
młodości, odc.125 07:00 TV Market 07:15 
Wielka Wygrana, odc.446 08:00 Dotyk anioła, 
odc.73 09:00 Łowcy skarbów, odc.39 10:00 
Rodzina Zastępcza, odc.277 11:00 Malanowski 
i Partnerzy, odc.4 11:30 Samo życie, odc.1227
12:00     Czarodziejki, odc.66
13:00     Boston Public, odc.56
14:00     Pierwsza miłość, odc.859
14:45     Pracująca dziewczyna, odc.5
15:15     Zwariowany świat Malcolma, odc.84
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.37
16:30     Malanowski i Partnerzy, odc.14
17:00     Chirurdzy, odc.55
18:00     Pierwsza miłość, odc.860
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1228
20:00     CSI: Kryminalne zagadki Nowego  
 Jorku, odc.52
21:00     Wzór, odc.28
22:00     Studio Lotto
22:05     Sztorm stulecia, odc.3
00:15     Threshold - strategia przetrwania,  
 odc.6; USA, 2005; r. Tim Mathe- 
 son; 
01:05     Threshold - strategia przetrwania,  
 odc.7
02:00     Nagroda gwarantowana, odc.146
03:00     Tajemnice losu, odc.127
04:00     Zakazana kamera, odc.312

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 dokumentalny
17:55     Brzydula - serial, Polska
18:25     Detektywi - serial dokumentalny
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:50     Uwaga! - mag. reporterów
20:05     Na Wspólnej - serial, Polska
20:45     W-11 Wydział Śledczy 
 - serial dokumentalny
21:30     Dowody zbrodni 
 - serial kryminalny, USA
22:30     Teraz albo nigdy 
 - serial obyczajowy
23:30     Maksymalny wyrok - fi lm sen- 
 sacyjny, USA `99. Mąż Sarah  
 nagle traci pracę i zaczyna pić. 
 Staje się agresywny i znęca się  
 nad żoną i ich 8-letnim synem  
 Jasonem. Podczas kolejnej  
 awantury chłopiec, stając w  
 obronie mamy strzela do  
 własnego ojca. Sarah winę za  
 śmierć męża bierze na siebie.  
 Trafi a na osiem lat do więzie- 
 nia stanowego. 
01:30     Szkoła Auto - reality show
01:50     Kuba Wojewódzki - talk show
02:50     Uwaga! - magazyn
03:10     Nocne granie - pr. muzyczny
04:10     Telesklep 

05:40 Uwaga! 06:00 Telesklep 07:00 Granie 
na śniadanie 08:00 Na Wspólnej 08:30 
Dzień dobry TVN 11:00 Przyjaciele - serial 
komedia, USA 
12:00     Brzydula - serial komediowy
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, Polska
18:25     Detektywi - serial dokumentalny
19:00     Fakty, Sport, Pogoda 
19:50     Uwaga! - mag. reporterów
20:05     Na Wspólnej - serial obyczajowy
20:45     W-11 Wydział Śledczy 
 - serial dokumentalny
21:30     Zawód: szpieg - fi lm sensacyjny,  
 Wlk. Bryt. `01. Agent CIA Na- 
 than Muir przygotowuje się do 
 odejścia ze służby. Do emerytu- 
 ry zostało mu właściwie tylko  
 kilka godzin, kiedy nagle do- 
 wiaduje się, że jeden z agentów  
 CIA niejaki Tom Bishop, któ- 
 rego w przeszłości sam zwer-
 bował został zatrzymany przez  
 władze Chin podczas próby  
 odbicia jednego z więźniów w  
 chińskim więzieniu. 
00:00     Szymon Majewski Show - talk show 
01:00     Superwizjer - magzyn
01:30     Uwaga! - magazyn
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