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 z programem TV!

BEZPŁATNY TYGODNIK
POLSKA - FINLANDIA STR. 9

W minioną sobotę w siedzibie Regionalnej Izby Przemysłowo- Handlo-
wej w Wejherowie z lokalnymi przedsiębiorcami, rzemieślnikami i kup-
cami spotkał się wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld. Rozmawia-
no głównie o pakiecie liczącym 21 projektów ustaw, który przygoto-
wuje resort gospodarki (niektóre z innymi resortami). Ich celem jest 
odbiurokratyzowanie gospodarki i likwidowanie barier rozwojowych. 
Uczestnicy spotkania wyrazili zainteresowanie jak najszybszym wdro-
żeniem tego pakietu, zasypując ministra pytaniami dotyczącymi aktu-
alnej polityki gospodarczej rządu. Dotyczyły one m.in. ułatwień eks-
portowych, podziału środków pomocowych, polityki kursowej, zagad-
nień prawa pracy i systemu podatkowego. Przed tym spotkaniem mi-
nister Szejnfeld wizytował jeden z najbardziej znanych w Polsce zakła-
dów branży budowlanej BALEX-METAL. Na naszym terenie minister 
przebywał na zaproszenie posła Jerzego Budnika. 

Wejherowo. Rozmawiali o zlikwidowaniu barier rozwojowych

Wizyta ministra Szejnfelda

Minister, w czasie swojego krótkiego pobytu, zdążył odwiedzić fi rmę BALEX-METAL z Bolszewa.
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Niezbędnik 
telefoniczny 

- zachowaj -

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, (058) 671-15-11, czynne w dni 
powszednie w godz. 18-8, 
w soboty, niedziele i święta przez całą dobę.

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, 
Osiedle 30-lecia,  (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

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
- Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny 
w Wejherowie (058) 672 09 71
- 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 Miejski w Wejherowie 
(058) 677 70 00
- Urząd Gminy w Wejherowie 
(058) 677 97 01
- 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

Dyżuruje radny Miasta Wejherowa
Arkadiusz Szczygieł

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM

Ostatnia środa miesiąca 13.30-15.15
Urząd Miejski Wejherowa sala nr 17

arekszczygieł@poczta.fm

Czytelnicy piszą

OBWIESZCZENIE 
Starosta Wejherowski

- działając na podstawie  art. 2, art. 3, art. 4 i art. 5 ust.5 ustawy z dnia 10.04.2003r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych /Dz.U. Nr. 80 z 2003r. poz. 721 z późn. zm./ oraz art. 49 i art. 61 ustawy z 
dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego /tekst jedn. Dz. U. nr 
98 z 2000r. poz. 1071 z późn. zm./  z a w i a d a m i a,  ż e:

1. w dniu 05.03.2008r. na wniosek Burmistrza Miasta Rumi, ul. Sobieskiego 7,  84-230 
Rumia, wszczęte zostało postępowanie  administracyjne w sprawie  wydania decyzji o 
ustaleniu lokalizacji drogi  dla inwestycji polegającej na

BUDOWIE DROGI GMINNEJ  – ULICY STRZELECKIEJ W RUMI 
na terenie Gminy Rumia  położonej  w obrębie 10 na działkach nr ewid.:  335/16, 
335/17, 335/18, 335/19, 335/20, 397/9, 397/10, 373/8, 373/10, 373/12, 397/8, 410/7, 
369, 367/10, 397/7, 397/3, 397/1, 366/17, 365, 397/6, 398/2, 398/1, 397/5, 354/1, 
351/1, 397/5, 397/2, 397/4,  337/2, 377/2.
2. w dniu 27.03.2008r. na wniosek Burmistrza Miasta Rumi, ul. Sobieskiego 7,  84-230 
Rumia, wszczęte zostało postępowanie  administracyjne w sprawie  wydania decyzji o 
ustaleniu lokalizacji drogi  dla inwestycji polegającej na

BUDOWIE DROGI GMINNEJ  – ULIC GARBARSKIEJ I POLNEJ W RUMI 
na terenie Gminy Rumia  położonej  w obrębie 20 na działkach nr ewid.: powstałych 
z podziału  252/3, 189/1, 191/5, 192/3, 193/7, 246/1, 247/1, 254/13, 254/11 oraz 
działkach nr ewid. 173/2, 173/9, 56, 195/2, 173/3, 194/1, 194/2, 194/3, 200/2, 193/2, 
193/3, 244/2, 245, 253/1, 253/2, 254/7, 252/1, 254/5

- działając na podstawie  art. 2, art. 3, art. 4 i  art. 5, art. 7, art. 12  ustawy z dnia 
10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania  i   realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych /Dz.U. Nr. 80 z 2003r. poz. 721 z późn. zm./ oraz art. 49 i art. 61 
ustawy  z   dnia   14  czerwca  1960r. Kodeksu  postępowania administracyjnego /tekst 
jedn. Dz. U. nr 98 z 2000r. poz. 1071 z późn. zm./  z a w i a d a m i a,  ż e:

3. w dniu 10.04.2008r. na wniosek Burmistrza Miasta Rumi, ul. Sobieskiego 7,  84-230 
Rumia, wydana została  decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi  dla inwestycji polegającej 
na:

BUDOWIE DROGI GMINNEJ  – ULICY GDYŃSKIEJ  W RUMI 
na terenie Gminy Rumia  położonej  na działkach:  
- obręb 7 :  nr ewid. 231/1, 232/1, 243/2, 244, 245/4,
- obręb 18:  nr ewid. 1, 282/10, 282/11, 508/3, 528/1, 529/1, 583, 615, 616, 617, 731/1, 
731/15, 737/1, 738/1,1079/1, 1079/2,  
- obręb 17:  nr ewid. 2,  4/1,  4/2, 6, 9, 10,  13, 15, 18, 
- obręb 12:  nr ewid. 1/3,  1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/27, 2/1, 2/7, 2/23, 2/28, 2/33, 2/34, 2/35, 
2/36, 2/38,  40/1, 40/2, 40/4, 47, 57/1, 57/5, 58, 59/1, 59/3, 60, 61/1,  61/2, 62/1, 62/2, 
63, 64/1,64/2,  65/1, 65/2, 66/1,  66/3, 66/4,  67/1, 67/2, 68/1,68/3,  68/4, 69/1, 69/8, 
69/18, 69/6, 69/16, 69/17,  153/5, 182, 258/10, 259/38, 262/4,  262/5, 264, 266, 267, 
340,  415,  
- obręb 14: nr ewid.  8/3,  
- obręb 16  nr ewid.  186/2,  186/4, 187  
Strony mają  prawo składania uwag i wniosków w w/w sprawie w terminie 14 dni 
od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia do Starostwa Wejherowskiego,  Wydział 
Architektury i Budownictwa, 84-200 Wejherowo  ul. 3 Maja 4, lub osobiście w pokoju 
212 w godzinach 8-15 (tel. 058-572-94-48).   

Od piątku do piątku
11.04-18.04
Piątek 11.04.2008, 19.00 koncert Edyty Geppert - WCK
Sobota 12.04, 10.30 sesja kaszubsko-pomorska - Gdynia, Muzeum Miasta
11.00 mecz MKS Orkan Rumia - Gryf Wejherowo - MOSiR Rumia
11.00 biegi na orientację - Rumia, gimnazjum nr 4
16.00 mecz piłki nożnej Gryf - Arka II Gdynia - stadion Gryfa
16.00 turniej koszykówki „Grand Prix Rumi” - MOSiR Rumia
18.00 koncert muzyki z Bałtykiem w tytule - MPiMK-P Wejherowo
19.00 projekcja animowanego „Filmu o pszczołach” - WCK
19.00 koncert Edyty Geppert - Gdańsk Ołowianka
Niedziela 13.04, 11.00 turniej piłki nożnej - MOSiR Rumia
16.00 spotkanie z Grzegorzem Miecugowem - WCK
18.00 spotkanie z Grzegorzem Miecugowem - DK Rumia Janowo
Wtorek 15.04, 13.00 spotkanie z poetą Zbigniewem Jabłońskim - PiMBP 
Wejherowo
Środa 16.04, 18.00 wystawa sztuki kaszubskiej Z. Formeli i J. Kuchty z Rumi - 
biblioteka Bolszewo
18.00 Â– wykład o gdyńskich Kaszubach - Gdynia, Piłsudskiego 18
Czwartek 17.04, 12.00 (?) V Konferencja Nauczycieli Regionalistów i II 
Wojewódzki Konkurs Multimedialny - Żukowo, Gimnazjum nr 2
19.00 spektakl „Moja mama Janis” - Gdynia, Teatr Muzyczny
Piątek 18.04, 17.00 konkurs piosenki marynistycznej dla dzieci i młodzieży - 
WCK
19.00 wieczór z piosenkami i poezją Edwarda Stachury - WCK

Mój prywatny hrabia
W zeszłym miesiącu minął rok od śmierci hrabiego Albrechta von 
Krockov, którego rodzina była właścicielem zamku w Krokowej. 
Przejeżdżając niejednokrotnie obok zamku w minionych latach, 
nigdy nie przypuszczałam, iż poznam kogoś z rodziny właścicieli 
(...) W Księdze Gości wpisałam, że jestem energoterapeutą, mam 
na koncie liczne uzdrowienia i dziwne „wypadki” nieoczekiwa-
nych zwrotów w stanie zdrowia ludzi, którym pomagałam (...) 
Z hrabią Albrechtem von Krokowem spotkałam się miesiąc póź-
niej (...) Powiedział mi o swoim wielkim zmartwieniu, o atrofi i, 
zaniku mięśni prawego ramienia i o tym, że wszędzie szukał już 
ratunku, ale mimo iż wyniki badań nie wykazywały nic niepoko-
jącego, to jego stan zdrowia ciągle się pogarszał. Powiedział mi, 
że że bardzo boi się ewentualnej amputacji (...) Jeden seans bio-
energoterapeutyczny przeprowadziłam zaraz w zamku, w apar-
tamencie rodziny von Krockov, do którego prowadziły drzwi z 
bocznego zamkowego korytarza, później pracowałam nad zdję-
ciem całej sylwetki, które dał mi przy pożegnaniu. Po dwóch ty-
godniach, głęboką nocą, zadzwonił telefon i głos oznajmił mi, że 
„rusza ręką” (...)

Anna Richert-Wiśniewska

W powiecie wejherowskim w ak-
cji uczestniczyło 13 policjantów. 
Pomagało im trzech funkcjona-
riuszy Straży Granicznej. - Pro-
wadziliśmy wzmożone kontrole 
m.in. pod kątem stanu technicz-
nego samochodów i przepisowej 
jazdy - mówi sierżant Anetta Kwi-
dzińska. Działania były prowa-
dzone jednocześnie w powiecie 
wejherowskim i lęborskim. Były 

odmienne od wcześniejszych po-
dobnych akcji, bo w czasie gdy ra-
diowozy jeździły po drodze, nad 
nimi latał śmigłowiec. Dowódz-
two jednostek śledziło z niego, 
co się dzieje na drogach. W po-
wiecie wejherowskim policjanci 
skontrolowali 115 samochodów i 
kierowców, nałożyli 74 mandaty, 
zabrali 3 dowody rejestracyjne.
                 (TM)

Wejherowo. Z lotu ptaka

Śmigło nad K6
Odmienne od wcześniejszych, bo z udziałem policyjnego 
śmigłowca, były działania, które odbyły się na drodze K6 
w miniony piątek.

Ktoś poinformował strażników, 
że na jednej z posesji najpraw-
dopodobniej spalane są śmieci. 
Na miejsce udał się patrol, który 
stwierdził, że ktoś pali drewno w 
ognisku, jednak robi to niezgod-
nie z przepisami p-poż w bezpo-
średniej bliskości od drewniane-
go płotu. Wszystko skończyłoby 
się prawdopodobnie na poucze-
niu, ale kiedy strażnicy chcieli 
wylegitymować palących ogni-

sko mężczyzn z budynku wyszła 
kobieta dużym psem, którym po-
szczuła wykonujących czynno-
ści funkcjonariuszy. Ci wezwa-
li wówczas policję. Policjantom 
kobieta okazała już dokumenty. 
Sprawa trafi  do Sądu Grodzkiego 
Za każde z wykroczeń – odmowę 
okazania dokumentów i szczucie 
wykonujących czynności straż-
ników psem kobiecie grozi kara 
grzywny do 500 zł.       (ANGO)

Stara Rumia. Agresywna mieszkanka

Poszczuła psami
Skierowaniem sprawy do Sądu Grodzkiego zakończy się 
interwencja Strażników miejskich na ul. Klonowej. 
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Zespół zebrał się na umówione 
spotkanie. Przybyli radni Mi-
rosław Ruciński i Witold Mo-
cek, nie stawili się radni z gru-
py popierającej prezydenta. Pre-
zydent Krzysztof Hildebrandt 
poinformował obecnych człon-
ków zespołu o tym, że kontro-
la nie może być przeprowadzo-
na ze względu na nieobecność 
przebywającej na zwolnieniu 
lekarskim osoby odpowiedzial-
nej za pracę urzędu w zakresie 
przeprowadzanej kontroli. Na 
pytanie radnych, kiedy ta osoba 
wróci ze zwolnienia lekarskiego 
padła odpowiedź, że być może 
15 kwietnia. Prezydent zazna-
czył jednocześnie, że zwolnie-
nie to może się przedłużyć lub 
nawet w konsekwencji zamie-
nić na rentę. „Na nasze pytanie, 
czy nie można wyznaczyć in-
nej osoby do udostępnienia nam 
dokumentów otrzymaliśmy od-
powiedź, że nie ma takiej moż-
liwości ponieważ takie rozwią-
zanie spowoduje duże  kompli-
kacje organizacyjne. Obecny 
na spotkaniu Pan Bogdan Su-
wara stwierdził wręcz, że nikt 
nie będzie dla nas >>rozwalał 
szafy<<” – mówi radny Witold 

Mocek – członek zespołu kon-
trolnego, Przewodniczący Ko-
misji Gospodarki Komunalnej 
Rady Miasta.  
W bardzo ciekawy sposób na-
gła choroba pracownika zbiegła 
się z kontrolą Komisji Rewizyj-
nej w Urzędzie Miejskim. Rad-
nym wykonującym zaplanowa-
ną kontrolę uniemożliwia się 
pracę i dostęp do dokumentów. 
Choroba pracownika powodu-
je niemożność dotarcie do do-
kumentów. Czyżby pracownik 
zabrał ze sobą klucze do szafy z 
dokumentami? Czy na czas cho-
roby nie powierzono tych obo-
wiązków innemu pracownikowi 
Urzędu? Kto choć trochę zna za-
sady funkcjonowania urzędów, 
wie że pracownicy nie zabierają 
do domów kluczy do szaf z do-
kumentami. W każdym czasie 
musi być możliwość sięgnięcia 
do nich po nieobecność pracow-
nika. Czyżby władza chciała 
coś ukryć? Czy nagłe odwołanie 
Zastępcy Kierownika Wydziału 
Inwestycji i Gospodarki Komu-
nalnej też ma związek z gospo-
darką drewnem pozyskiwanym 
z lasów komunalnych? Mamy 
nadzieję szybko uzyskać odpo-
wiedzi na te pytania?

Wejherowo. Gospodarka drewnem w lasach komunalnych

Co ukrywają?
Komisja Rewizyjna Rady Miasta Wejherowa powołała ze-
spół kontrolny do przeprowadzenia kontroli w zakresie 
użytkowania, hodowli i ochrony lasów komunalnych, w tym 
obrotu drewnem – w latach 2004 - 2007 na terenie miasta 
Wejherowa. 

PIOTR RUSZEWSKI

Młody mężczyzna ugodził przechodnia nożem w kolano na ul. Sobie-
skiego. Do dyżurnego straży miejskiej wpłynęło zgłoszenie, jednak 
sprawcy i ofi ary nie było już na miejscu. Funkcjonariuszom w ich od-
nalezieniu pomógł chłopiec, który widział zajście i zapamiętał ryso-
pis mężczyzny, który dźgnął nożem. Podejrzanego zatrzymano na ul. 
Hallera. Udało się odnaleźć także poszkodowanego mieszkańca, któ-
rego policja odwiozła do szpitala.                                                (ŁB)

Wejherowo. Niebezpiecznie w mieście

Nożownik na Sobieskiego

Była godzina 21.00, 6 kwiet-
nia, kiedy kierowca zastosował 
się do zalecenia i zjechał na po-
bocze. Jednak kiedy tylko samo-
chód stanął, jego pasażerowie pu-
ścili się biegiem z jasnym posta-
nowieniem uniknięcia „karzącej 
ręki sprawiedliwości”. W bezpo-
średnim pościgu zatrzymano kie-
rowcę, który jak się okazało miał 
0,5 promila alkoholu w wydycha-

nym powietrzu. - Pojazd posiadał 
dwie różne tablice rejestracyjne, 
od dwóch różnych pojazdów – 
mówi Zenon Hinca, zastępca ko-
mendanta straży miejskiej w Wej-
herowie. Zatrzymany tłumaczył 
to tym, że pojazd kupił na części, 
a tablice dostarczył mu kolega. 
Policja odholowała pojazd na po-
licyjny parking.                                               
     (ŁB)

Wejherowo. Lewe tablice... dzikie węże

Nie opłaca się wężykiem
Wspólny patrol Policji i Straży Miejskiej zatrzymał na ul. 
Reformatów jadącego slalomem kierowcę. 

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wejherowie

AKADEMIA ZŁOTEGO WIEKU
Wszyscy chętni, którzy nie zapisali się jeszcze na zajęcia 
uniwersyteckie, mogą to zrobić w każdą  ŚRODĘ  13:00 do 14:30 
w SPR ul. Dworcowa 12, tel. kontaktowy: 0 - 784 659 795

Karę może zapłacić właściciel 
jednej z rumskich fi rm, której 
ulotki reklamowe znalazły się za 
wycieraczkami kilkudziesięciu 
samochodów stojących na par-
kingu przy rumskim magistra-
cie. Miał pecha ponieważ ulotki 
pozostawione zostały również za 
wycieraczkami pojazdów strażni-
ków miejskich, którzy tego dnia 
mieli w Urzędzie Miasta szkole-
nie, nie oszczędzono nawet sa-
mochodu komendanta Świrskie-
go.
- Z plagą ulotek pozostawianych 
za wycieraczkami samochodów 
nie mogą sobie poradzić tak wiel-
kie aglomeracje jak Warszawa, 
czy Kraków – mówi komendant. 
-  My na szczęście sobie z tym 
doskonale poradziliśmy. 

(ANGO)

Plaga ulotek
Rumia. Śmieci w centrum



INFORMACJE ZE STAROSTWA POWIATOWEGO

W WEJHEROWIE

www.powiat.wejherowo.pl

Starostwo Powiatowe
w Wejherowie
ul. 3 Maja 4

84-200 Wejherowo

WYDZIAŁY I KONTAKT:

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

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

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

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

przetargowych, protokoły pokontrolne, sprawozdania oraz inne 
informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej 

Starostwa Powiatowego w Wejherowie pod adresem:

www.bip.powiat.wejherowo.pl 

Zapraszamy do odwiedzenia 
strony internetowej projektu 
realizowanego przez Powiat 
Wejherowski, a dotyczące-
go budowy wielofunkcyjnych 
boisk sportowych przy szko-
łach prowadzonych przez sa-
morząd powiatowy. Boiska 
te sukcesywnie oddawane są 
do użytku uczniom szkół oraz 

lokalnej społeczności. War-
tość projektu wyniosła ponad 
6 mln PLN, z czego 85% Po-
wiat pozyskał z zewnątrz, tj. 
z Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Go-
spodarczego. Adres strony: 
www.projekteog.powiat.wej-
herowo.pl.

(SP)
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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

WEJDŹ NA STRONĘ 
I CZYTAJ O PROJEKCIE

Umowę ze strony powiatu sygno-
wał starosta Józef Reszke oraz 
wicestarosta Grzegorz Gaszta, 
zaś ze strony szpitala- dyrektor 
Andrzej Zieleniewski oraz głów-
na księgowa Krystyna Gackow-
ska- Ogórek.
Decyzja o przekazaniu środków 
na rzecz szpitala zapadła na lu-
towej sesji Rady Powiatu. Radni 
jednogłośnie podejmując przed-
miotową uchwałę zdecydowali 
wówczas o przekazaniu 84 tys. 
PLN z przeznaczeniem na: re-
mont Oddziału Chirurgii Dzie-

cięcej (30 tys. PLN), badania 
profi laktyczne- w zakresie kon-
trolnych badań neurologicznych 
chorych po udarze mózgu (4 tys. 
PLN) oraz zakup procesora tkan-
kowego dla Zakładu Patomorfo-
logii (50 tys. PLN). 
Dyrektor szpitala podziękował 
radnym powiatowym oraz Zarzą-
dowi za kolejny dowód troski o 
zdrowie mieszkańców powiatu 
i zapewnił, że przyznane środ-
ki zostaną w pełni wykorzystane 
przez szpital.

Jacek Gafka

PIENIĄDZE OD POWIATU 

DLA SZPITALA
W czwartek 10 kwietnia br. w Starostwie Powiatowym 
w Wejherowie podpisano porozumienie dotyczące 
przekazania środków fi nansowych przez powiat wej-
herowski dla Szpitala Specjalistycznego im. Floriana 
Ceynowy w Wejherowie. 

Baltic Cup
W dniach 23-25 maja 2008 roku odbędą się w Kolecz-
kowie zawody „Baltic Cup”. Organizatorem zawodów 
jest Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka” Rumia, a 
patronat nad imprezą sprawuje Starostwo Powiatowe 
w Wejherowie.
„Baltic Cup” to zawody w biegach na orientację, trzydniowe, indy-
widualne, z klasyfi kacją po trzech etapach. Wpisowe należy wpłacać 
do 15 kwietnia: K/M10 - K/M16 - 10 PLN / dzień; K/M18 - K/M85, 
OPEN - 15 PLN/ dzień. Zgłoszenia przyjmowane są w nieprzekra-
czalnym terminie do 4 maja. Po tym terminie można się zgłosić tylko 
i wyłącznie do kategorii OPEN. Formularz dostępny na stronie: http://
www. balticcup.org.pl.Biuro i Centrum Zawodów znajduje się w hotelu 
„Bardo” ,ul. Pod Lasem 1, 84-207 Koleczkowo.                          (SP)

Uwaga!
Mieszkańcy Rumi i Wejherowa!

Wydział Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Po-
wiatowego w Wejherowie informuje, że Apteka „Staro-
wiejska”, działająca przy ul. Starowiejskiej 4A w Rumi 
przejmuje wszystkie dyżury Apteki Starowiejskiej SC, 
mieszczącej się w Rumi przy ul. Grunwaldzkiej 108 
(Auchan).

Podajemy również do wiadomości, iż zakończyły dzia-
łalność apteki wejherowskie: „Zielona” przy ul. Sobie-
skiego i „Majowa” przy 3-Maja.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana na podstawie 
art. 36a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 
z 2004, Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) przez Zarząd Powiatu Wej-
herowskiego, zgodnie z kompetencją określoną w art. 5c ust. 2 cyt. 
ustawy.  
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego, 
ustalonych na godz. 9:00 w dniu 29 kwietnia 2008 r. w siedzibie Sta-
rostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, kandydaci zostaną 
powiadomieni indywidualnie.

Konkurs na stanowisko 
Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 
im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z poda-
nym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs-ZSP nr 2 w 
Wejherowie” w terminie do dnia 25 kwietnia 2008 roku (do 
godz. 15.00) na adres: Starostwo Powiatowe w Wejherowie, 
84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4. 

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
a.uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły/
placówki,
b.życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o sta-
żu pracy pedagogicznej-w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej-w przypadku na-
uczyciela akademickiego,
c.akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwier-
dzające posiadanie wymaganego wykształcenia-w przypadku osoby będącej nauczycielem,
d.dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaga-
nego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego-w przypadku osoby niebędącej 
nauczycielem,
e.dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo 
zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifi kacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
f.ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i  Sportu z 
dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko 
dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek,
g.zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na sta-
nowisku kierowniczym,
h.oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa  w art. 76 ust. 1 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.-Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006, Nr 97, poz. 674 z późniejszy-
mi zmianami) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
i.oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy 
się przeciwko niemu postępowanie karne,
j.oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych 
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 
grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny fi nansów publicznych (Dz. U. z 
2005, Nr 14, poz. 114 z późniejszymi zmianami).
k.oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobo-
wych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 
z 2002, Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) w celu przeprowadzenia konkursu na stano-
wisko dyrektora.
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REKLAMA

Śmiej się z „Expressem”

- Otrzymałem pismo od PKP Li-
nie Kolejowe S.A. w Gdańsku - 
powiedział Expresowi komen-
dant Świrski, - w którym Leszek 
Lewiński, z - ca dyrektora ds 
technicznych informuje mnie o 
wykonanych już na terenie dwor-
ca oraz tych, które w najbliższym 

czasie mają być wykonane. Z pi-
sma wynika, że m. in. uporząd-
kowano piasek służący do posy-
pywania peronu w zimie, zabez-
pieczono otwarty boks handlowy 
przy wejściu do budynku dworca, 
umyto ściany elewacji dworca po 
plakatach i ulotkach i udrożniono 
kanalizację burzową dworca.
Dyrektor Lewiński obiecuje tak-

Rumia. Na dworcu trochę lepiej

Komendant poczeka
Ruszyło porządkowanie dworca PKP w Rumi, któremu poświęciliśmy czołówkę w jednym 
z poprzednich numerów Expressu. Co prawda nasza „wizja lokalna” specjalnej poprawy 
nie zauważyła, jednak komendant Roman Świrski ze Straży Miejskiej w Rumi jest pełen 
optymizmu i twierdzi, że sytuacja zmierza w dobrym kierunku.

że zamurowanie wejścia, a dal-
szej perspektywie rozbiórkę pe-
ronowej poczekalni, pomalowa-
nie ławek i usunięcie napisów i 
rysunków ze ścian. Jednak wy-
konanie ostatniej z wymienio-
nych czynności ma ze względu 
na wysokie koszty nastąpić do 
końca bieżącego roku.
Komendant rumskiej SM, potrak-
tował pismo jako wyraz dobrej 
woli  i czasowo wstrzymał postę-
powanie w sprawie o nie wywią-
zywanie się z obowiązków wła-
ściciela obiektu, 
- Jednak oczekuje z uwagi na 
silną presję społeczną, - doda-
je komendant – mamy nadzieję, 
że prace te zostaną przyspieszo-
ne i zabezpieczenie „poczekalni” 
na peronie 2. zostanie wykona-
ne jeszcze w kwietniu 2008 r., a 
usunięcie rysunków i napisów do 
końca czerwca 2008 r.
Fotoreporter Expresu odwiedził 
dworzec, ale specjalnej poprawy 
nie udało mu się tam zauważyć. 

Faktycznie zamurowano drzwi 
do pomieszczenia gospodarczego 
przy peronowej poczekalni, któ-
re co jakiś czas były wyłamywa-
ne przez wandali i bezdomnych, 
jednak bezmyślnie ktoś zostawił 

otwarte w tym pomieszczeniu 
okno, które „zaprasza” wprost 
do wrzucania wszelkiego rodza-
ju śmieci. Strach pomyśleć co 
będzie kiedy ktoś zaprószy tam 
ogień.

ANDRZEJ J. GOJKE

W zamurowanym pomieszczeniu przy poczekalni, pozostawiono otwarte okno.

Specjalną poprawę trudno zauważyć.
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Młody, 30 letni kierowca jechał w stronę Gdyni, gdy na przej-
ście wszedł 54-letni mężczyzna. Audi nie zdążyło zahamować i 
potrąciło go. Ale to nie koniec tragedii; obok - w tym samym kie-
runku - jechał drugi samochód. Ciężarowy mercedes wjechał w 
potrąconego chwilę wcześniej mężczyznę. - Obaj kierowcy byli 
trzeźwi - informuje komenda powiatowa policji w Wejherowie. 
Zdarzenie miało miejsce przed godziną 6. rano. 54-letni mieszkaniec 
Rumi zginął. Według wstępnych ustaleń przyczyną tragedii była jego 
nieostrożność - mężczyzna wszedł na jezdnię, gdy paliło się czerwone 
światło.                      (TM)

Rumia. Nieszczęśliwy wypadek

Zginął na pasach
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REKLAMA

Józef Reszke
- starosta wejherowski

Cieszę się, 
że nowy dy-
rektor Mu-
zeum już od 
pierwszego 
dnia swojej 
pracy zajął 
się sprawa-
mi, które od wielu lat czekały 
na załatwienie. Zrobił to sku-
tecznie i dla dobra Muzeum. 
Życzę mu dalej takiej aktyw-
ności i efektywnej pracy, która 
także została zauważona przez 
Zarząd Województwa, który 
w uznaniu tej pracy wyraził 
zgodę na powołanie Radosła-
wa Kamińskiego na Dyrekto-
ra Muzeum. 

Wejherowo. Nowoczesne i prężnie działające muzeum

Z przeszłością 
w przyszłość
Wiele zmieniło się w wejherowskim Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko- 
Pomorskiej od czasu, kiedy zaczął nim zarządzać Radosław Kamiński.  

Administracja
Wszystko działa szybciej i 
sprawniej, co jest m.in. zasługą 
usprawnienia pracy księgowo-
ści. Do niedawna wszystkie ope-
racje były księgowane ręcznie, 
aktualnie skomputeryzowano ten 
proces i wprowadzono przelewy 
elektroniczne. Księgowe nie mu-
szę już biegać z każdym przele-
wem do banku. Ponadto przepro-
wadzono dla pracowników dar-
mowe szkolenia z podstaw infor-
matyki. Znalazły się także pienią-
dze na podwyżki dla wysoko wy-
specjalizowanej kadry.
Było to możliwe dzięki racjonali-
zacji kosztów jednostki, likwidu-
jąc chociażby  dzierżawione łą-
cza od telekomunikacji. Dzisiaj 
w muzeum funkcjonują: Neo-
strada w magazynie na ul..Wało-
wej  i szybki Internet w Pałacu, 
oraz  cztery numery telefoniczne 
o znacznie niższych od poprzed-
nich kosztach. Również dotacje z 
ministerstwa nie były wcześniej 
sprawnie  wykorzystywane. Mu-
zeum zdobywało wiele pieniędzy, 
ale z wydawaniem było gorzej. 
- W ciągu ostatnich 3 miesięcy 
ubiegłego roku wydaliśmy 80 tys. 
na renowacje, zakupy usprawnia-
jące pracę i funkcjonowanie jed-
nostki – mówi Radosław Kamiń-
ski, dyrektor muzeum.

Otoczenie
Przez wiele lat przy muzeum sta-
ła brzydka drewniana szopa, a w 
niej dwie maszyny drukarskie. 
Szpecący obiekt został już po 3 
tygodniach  rozebrany, a urzą-

dzenia przeniesione. Większa zo-
stała sprzedana do muzeum dru-
karstwa w Grębocinie, a mniej-
sza przeniesiona do piwnicy, w 
której wcześniej zrobiono porzą-
dek. Wywieziono z niej dwie cię-
żarówki spróchniałego drewna, 
zbędne dachówki i stare, znisz-
czone przez czas gabloty do  wy-
staw, które przez całe lata zale-
gały w ciemnych korytarzach a 
przydać się mogą po odmalo-
waniu w innych wnętrzach (np. 
klasztoru) Poza tym zakończono 
w tym czasie temat budowy bra-
my wjazdowej na teren muzeum. 
Dzięki szybkiej decyzji nowe-
go dyrektora, bramę wzbogaco-
no o elektroniczny system zamy-
kania oraz wideofon. Zlikwido-
wano także nieestetyczny płot i 
zastąpiono go żywopłotem gra-
bowym. - Teraz to każdy będzie 
mógł sobie wchodzić na teren 
muzeum, kiedy tylko będzie miał 
ochotę. Niekoniecznie przez furt-
kę – mówi mieszkający niedale-
ko pan Eugeniusz. Rzeczywiście- 
żywopłot nie ma charakteru muru 
obronnego, zwłaszcza teraz, kie-
dy nie jest jeszcze wystarczają-
co gęsty i wysoki, każdy może go 
pokonać. Jednak czy wcześniej-
sze ogrodzenie spełniało swoją 
funkcję? Ten kto chciał przez nie 
przejść, to i tak przeszedł. Jednak 
nie ma to wielkiego znaczenia, 
bo pałac wewnątrz jest chronio-
ny przez systemem alarmów, któ-
re zapewniają mu wystarczające 
bezpieczeństwo. 
Za to dużym ułatwieniem dla 
mieszkańców i turystów jest 

otwarcie parkingu, czynnego co-
dziennie od godz. 7.00 do 20.00. 
Do niedawna brama wjazdowa 
do  muzeum była zamykana o 
godz. 15.30. 
Nowy dyrektor rozwiązał także 
problem zieleni przy muzeum. 
Dotychczas odpady zielone były 
wyrzucane w krzaki nad rzekę, 
obecnie podpisano umowę na 
wywóz śmieci . Ponadto zerwa-
no niekorzystną umowę z fi rmą, 
która  zobowiązana była do pielę-
gnacji żywopłotu. Wydano pozo-
stałe przyznane środki z Powia-
towego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska na gruntowną moderni-
zację istniejącego klombu, zakła-
dając nawadnianie i trawę tzw. ”z 
metra” .

Muzeum dla ludzi
Do niedawna muzeum było czyn-
ne dłużej tylko w czasie sezonu, 
a nawet wtedy w tygodniu tylko 
do godz. 15.30. Aktualnie czynne 
jest codziennie do godz. 18.00, a 
w weekendy od 11.00 do 17.00. 
Na uwagę zasługuje fakt, że zor-
ganizowano spotkanie z dyrekto-
rami szkół, które zaowocowało 
tym, że obecnie muzeum odwie-
dza kilkuset uczniów miesięcz-
nie.
Niedawno odtworzono także po-
ręcze i balustrady przy głównych 
schodach, które znacznie uła-
twiają dostanie się do środka oso-
bom starszym. Sfunkcjonalizo-
wano wnętrza pałacu, na którego 
korytarzach uzyskano dodatko-
we miejsca na  ekspozycje. Plan 
wystaw tegorocznych jest już 
zamknięty, kolejnych  chętnych 

Pracownicy muzeum w czasie szkolenia informatycznego.

musimy umawiać już na przy-
szły rok- cieszy się nowy dyrek-
tor. Doskwierający dla  muzeum 
był brak zaplecza na potrzeby sal 
wystawowych. Aktualnie jedna z 
sal jest przebudowywana w tym 
właśnie celu. 
Do najciekawszych decyzji no-
wego dyrektora należy zmiana 
planów przestrzennego zagospo-
darowania piwnicy. Jesteśmy w 
trakcie  uzgodnień na lokalizację 
restauracji w piwnicy z dodatko-
wym wyjściem na południe. - To 
interesująca alternatywa dla ka-
wiarenki, mającej powstać w par-
ku. Poza tym będzie od niej bar-
dziej stylowa, mogąca pomieścić 
cały autokar turystów, którzy w 
pałacowej piwniczce znajdą nie-
zapomniany klimat oraz przy-
jemny chłód latem – mówi Ka-
miński. 

ŁUKASZ BIESZKE

REKLAMA
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7-miesięczne dziecko po prze-
szczepie szpiku kostnego 
czeka na Twoją pomoc. 

Mateusz jest wcześniakiem, do-
datkowo urodził się z chorobą 
genetyczną SCID (Ciężkim Zło-
żonym Niedoborem Odporno-
ści), jedyną szansą na uratowanie 
jego życia był przeszczep szpiku. 
Mateusz jest jeszcze w szpita-
lu. Po powrocie do domu, będzie 
musiał zażywać nierefundowane 
leki oraz rozpocząć intensywną 
rehabilitację. Możesz mu pomóc. 

www.pomocdlamateusza.pl 
 Fundacja „Na ratunek dzieciom 

z chorobą nowotworową” 
50-030 Wrocław, 
ul. Świdnicka 53 

21 1020 5242 0000 2802 0127 9512 
PKO IV O/Wrocław 

Z dopiskiem 
„dla Mateusza Pełechaty”

Możesz pomóc

J. Rewińska, B. Rewińska-Monkos, T. Rewiński
B I U R O  R A C H U N K O W E

ZEFIR
 Pełen zakres usług księgowych:
 - ryczałty
 - KPiR
 - księgi handlowe
 - kadry
 - ZUS-y
 - rozliczenia VAT

84-200 Wejherowo
ul. Borowiacka 1
tel./fax. 572 64 66
NIP: 587-00-12-811
REGON: 190340910

Porozumienie Prezydenta Ka-
czyńskiego z premierem Donal-
dem Tuskiem, zawarte w Jura-
cie kilka dni przed posiedzeniem 
Sejmu, zostało przez obie strony 
dotrzymane. To dowód na to, że 
rozmawiać i szukać kompromi-
su zawsze warto. To lepsze niż 
uparte trwanie przy swoich ra-
cjach albo, nie daj Boże, nowa, 
wyniszczająca „wojna na górze”. 
PiS, w imieniu którego prezydent 
negocjował (!), zgodził się, acz-
kolwiek nie cały, na uchwalenie 
ustawy w wersji rządowej, a więc 
bez żadnych dodatkowych zapi-
sów. Kompromis ze strony Plat-
formy Obywatelskiej i PSL po-
legał na tym, że obie partie zgo-
dziły się na przyjęcie odrębnej 
uchwały, w której zawarte są pra-
wie wszystkie zastrzeżenia zgła-
szane przez PiS w stosunku do 
Traktatu (m.in. dodatkowe gwa-
rancje dotyczące stosowania me-
chanizmu z Joaniny i protoko-
łu brytyjskiego). Dlaczego Plat-
forma na tę uchwałę się zgodzi-
ła? Dlatego, by udowodnić, że w 
jej szeregach, wbrew temu co się 

mówi, nikt nie drwi – jak powie-
dział premier Tusk – „z obaw i lę-
ków narodu, którego fundamen-
talnym doświadczeniem jest po-
czucie zagrożenia i niesprawie-
dliwości”. Trzecim warunkiem 
kompromisu była zgoda na zno-
welizowanie ustawy kompeten-
cyjnej, która na nowo ureguluje 
relacje między naczelnymi orga-
nami w państwie. Stosowny pro-
jekt ma pojawić się w Sejmie w 
ciągu najbliższych dni.
Na pewno wielu z Państwa za-
daje sobie pytanie, czy ta cała 
awantura o ratyfi kację Traktatu 
Lizbońskiego miała jakikolwiek 
sens? Moim zdaniem, nie mia-
ła żadnego. Zdaje się, że preze-
sa PiS Jarosława Kaczyńskiego 
po raz kolejny zawiodła intuicja 
polityczna albo najzwyczajniej 
przekombinował. Trzeba było 
od razu przyjąć do wiadomości, 
że jego Klub w sprawie Trakta-
tu jest podzielony. Wynik głoso-
wania byłby podobny, a zaosz-
czędzono by sobie nowych we-
wnętrznych wstrząsów i rysy na 
proeuropejskim wizerunku PiS. 

DROGA  DO RATYFIKACJI  
TRAKTATU OTWARTA

1 kwietnia, zdecydowaną większością głosów, 
Sejm przyjął ustawę upoważniającą Prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego do ratyfi kowania Traktatu 
Lizbońskiego. Za głosowało 384 posłów, przeciw 
było 56, a 12 wstrzymało się. Wśród głosujących 
przeciw i wstrzymujących się byli wyłącznie po-
słowie PiS. Następnego dnia decyzję Sejmu, w 
podobnych proporcjach, zaakceptował Senat. Te-
raz Traktat czeka już tylko na podpis Prezydenta.

Autorytet pana prezydenta, któ-
ry przecież ten Traktat wynego-
cjował, też został wystawiony 
na szwank do czego przyczynił 
się nieobliczalny, nadgorliwy Ja-
cek Kurski – enfante terrible pol-
skiej polityki. Swoimi oryginal-
nymi pomysłami na wyostrzenie 
negatywnej wymowy wybranych 
fragmentów orędzia pana prezy-
denta wyrządził mu „niedźwie-
dzią przysługę”. Jestem przeko-
nany, że znowu spotka go za to 
kilkumiesięczna banicja.
Różne są defi nicje kompromisu. 
Ja wolę tę, która mówi, że w wy-
niku kompromisu układające się 
strony zyskują, a nie tracą. W 
tym sensie kompromis premiera 
z prezydentem należy uznać za 
ich wspólny sukces i oby tą dro-
gą obaj panowie jak najczęściej 
podążali.

Poseł na Sejm RP
Jerzy Budnik

Archiwalne felietony posła 
można przeczytać na stronie 

www.budnik.pl

Obecnie można wystąpić o wy-
danie decyzji przekształcającej 
użytkowanie wieczyste w prawo 
własności nieruchomości. Moż-
liwość taka dotyczy tylko nieru-
chomości zabudowanych na cele 
mieszkaniowe, zabudowanych 
garażami albo przeznaczonych 
pod tego rodzaju zabudowę oraz 
nieruchomości rolnych. Ponadto 
można przekształcić użytkowa-
nie wieczyste, jeżeli zostało ono 
przyznane w zamian za wywłasz-
czenie lub przejęcie nieruchomo-
ści gruntowej na rzecz Skarbu 
Państwa.
Wniosek o przekształcenie skła-
da się do wójta (burmistrza, pre-
zydenta miasta) – jeśli właści-
cielem nieruchomości jest gmi-
na (miasto) albo do starosty – je-
żeli właścicielem jest Skarb Pań-
stwa. Za przekształcenie trzeba 
wnieść opłatę w wysokości róż-
nicy pomiędzy wartością własno-
ści a wartością użytkowania wie-
czystego. Ustawa przewiduje jed-

UŻYTKOWANIE 
WIECZYSTE

Użytkowanie wieczyste to 
prawo do dysponowania 
gruntem bardzo zbliżone 
do własności. Jednak róż-
nice w stosunku do własno-
ści są dość istotne. Użyt-
kowanie wieczyste ustano-
wione jest na czas określo-
ny (do 99 lat), a użytkownik 
musi co roku płacić opłatę. 
Do złej opinii użytkowania 
wieczystego przyczynia się 
też jego socjalistyczny ro-
dowód i obawy o restytucje 
majątku przez dawnych wła-
ścicieli (choć nieuzasadnio-
ne).

nak liczne bonifi katy aż do 90%, 
ponadto gminy same często przy-
znają jeszcze wyższe bonifi katy. 
Opłata może też zostać rozłożo-
na na raty. Za nieznaczną kwo-
tę można zamienić swoje prawo 
użytkowania wieczystego w peł-
ną własność nieruchomości.
Trzeba jednak wcześniej uregu-
lować stan prawny nieruchomo-
ści – przeprowadzić wszystkie 
postępowania spadkowe, ujaw-
nić prawa w księdze wieczystej. 
Jeżeli nieruchomość ma wię-
cej właścicieli to wszyscy muszą 
podpisać wniosek o przekształce-
nie użytkowania wieczystego we 
własność. W razie niemożności 
dojścia do porozumienia sprawę 
rozstrzygnie sąd.
Jeżeli spełnione są wszystkie wa-
runki ustawowe i dopełnione for-
malności, wójt (burmistrz, prezy-
dent miasta) albo starosta jest zo-
bowiązany wydać decyzję o prze-
kształceniu użytkowania wieczy-
stego we własność. Nie może od-
mówić wydania takiej decyzji.

Radosław Skwarło
Radca prawny

PRACA! PRACA! PRACA!
Przyjmę Panią do Ochrony w nocy, praca przy 
monitoringu, zatrudnienie w Wejherowie, praca w godzinach 
2100-900, co drugą dobę. Oferujemy stałe zatrudnienie na 
umowę o pracę. Osoba do przyuczenia. Wymagania: osoba 
niekarana, niepaląca, dobry wzrok. Pisemne oferty z dopi-
skiem PRACA prosimy składać: EURA-tech Sp.j., ul. Prze-
mysłowa 3A, 84-200 Wejherowo.
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Wejherowo. Wystawa w MPiMK-P 

ALEKSANDER MAJKOWSKI 
W odnowionych salonach Muzeum Piśmiennictwa i Mu-
zeum Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, otwarto kolej-
ną wystawę pt. „Aleksander Majkowski (1876- 1938)”. 

Do przedstawienia zarysu życia 
i twórczości A. Majkowskiego 
w siedemdziesiątą rocznicę jego 
śmierci, dyrektor muzeum Rado-
sław Kamiński zaprosił znane-
go historyka, wybitnego znawcę 
Kaszub, autora bardzo wielu cen-
nych publikacji, prof. dr hab. Jó-
zefa Borzyszkowskiego. Piękną 
aranżację nie łatwej w odbiorze 
wystawy- zwłaszcza dla licznie 
przybyłej młodzieży m.in. z I LO 
im. Jana III Sobieskiego z Wejhe-
rowa, poprzez bardzo trafnie do-
brane rekwizyty (meble, obrazy i 
drobiazgi codziennego użytku) z 
pełnym powodzeniem dokonała 
kustosz wystawy- Janina Kurow-
ska. Zapytaliśmy autorkę wysta-
wy o kulisy zgromadzenia i wy-Życie i twórczość A. Majkowskiego przedstawił prof. Józef Borzyszkowski.

Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem zwłaszcza wśród młodzieży.      

stawienia tak cennych rekwizy-
tów. Wystawa – mówi Janina Ku-
rowska, jest oparta o zbiory na-
szego wejherowskiego muzeum. 
Część pojedynczych eksponatów 
jak np. meble, wypożyczyliśmy 
z Muzeum Miasta Gdyni i Mu-
zeum Ziemi Puckiej. Niektóre 
eksponaty użyczyły nam osoby 

prywatne i Muzeum Skansenu z 
Wdzydz Kiszewskich. W otwar-
ciu wystawy uczestniczyli przed-
stawiciele władz powiatu wejhe-
rowskiego, m.in. wice starosta 
Grzegorz Gaszta i reprezentanci 
okolicznych placówek muzeal-
nych zaprzyjaźnionych z wejhe-
rowskim muzeum. 

 FRANCISZEK SYCHOWSKI FRANCISZEK SYCHOWSKI

Po Mszy św. m.in. w parafi i p.w. 
Leona Wielkiego i św. Anny przy 
klasztorze Franciszkanów, od-
były się modlitewne adoracje 
połączone z multimedialną pre-
zentacją wybranych fragmentów 
nauczania Jana Pawła II i wystę-

pem słowno muzycznym mło-
dzieży z I LO im. Jana III Sobie-
skiego pod kierunkiem Ewy Ro-
cławskiej. Przed Kolegiatą w go-
dzinie śmierci Jana Pawła II, ks. 
Prałat Tadeusz Reszka wspólnie 
z ojcem Gwardianem Tyberiu-
szem Nitkiewiczem i współbrać-
mi mniejszymi przewodniczyli 

wspólnotowej modlitwie. Jan Pa-
weł II, był i jest wielkim darem 
dla pokolenia JPII i dla całego 
dzisiejszego Kościoła. Wejhero-
wianie na znak łączności wysta-
wili tego dnia w oknach miesz-
kań zapalone świece – symbol 
życzliwej modlitewnej pamięci o 
Janie Pawle II.  

Związek Powiatów Polskich to 
stowarzyszenie powiatów, które 
funkcjonowało już w dwudzie-
stoleciu międzywojennym- ma-
jąc za zadanie obronę ich wspól-
nych interesów. Reaktywowa-
ne zostało (z inicjatywy samo-
rządowców powiatów i miast na 
prawach powiatów) w dniach 26 
i 27 lutego 1999 roku w Nowym 
Sączu (odbyło się wówczas Ze-
branie Założycielskie ZPP). 17 
marca 1999 roku Sąd Okręgowy 
w Warszawie dokonał rejestracji 
stowarzyszenia. Z kolei 28 maja 
1999 roku odbyło się I Zgroma-

dzenie Ogólne ZPP, które doko-
nało wyboru władz statutowych 
Związku.
Związek Powiatów Polskich re-
alizuje swe zadania poprzez:
- reprezentowanie powiatów na 
forum ogólnopaństwowym i mię-
dzynarodowym, 
- inicjowanie i opiniowanie pro-
jektów aktów prawnych, doty-
czących samorządów terytorial-
nych, 
- propagowanie wymiany do-
świadczeń w zakresie wykony-
wanych zadań własnych i zadań z 
zakresu administracji rządowej, 

Powiat. Rzetelność nagrodzona

Józef Reszke w Zarządzie ZPP
Starosta Wejherowski Józef Reszke decyzją delegatów na 
Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich został 
wybrany nowym członkiem Zarządu ZPP. Uchwałę w tej 
sprawie przyjęło XI Zgromadzenie Ogólne ZPP, które od-
było się w Warszawie w dniach 3 i 4 kwietnia br. Starosta 
Reszke będzie jednocześnie jedynym przedstawicielem 
Pomorza w tym Zarządzie. 

- inspirowanie i podejmowanie 
wspólnych inicjatyw mających 
wpływ na rozwój społeczności 
powiatowych, 
- inspirowanie i podejmowanie 
wspólnych inicjatyw służących 
społeczno-gospodarczemu roz-
wojowi powiatów, nawiązywanie 
kontaktów zagranicznych oraz 
wymianę naukową i kulturalną, 
- prowadzenie pracy informacyj-
nej, konsultacyjnej i programo-
wej mającej na celu rozwiązy-
wanie problemów w zakresie po-
szczególnych dziedzin działalno-
ści samorządu terytorialnego.
Związek Powiatów Polskich sku-
pia obecnie 315 powiatów i miast 
na prawach powiatów (w Polsce 
jest 379 powiatów, w tym 65 to 
miasta na prawach powiatu (po-
wiaty grodzkie) a 314 to powiaty 
(powiaty ziemskie).              (PP)

Wejherowo. Pamiętamy...

MODLITEWNA 
PAMIIĘĆ 
POKOLENIA
Jana Pawła II
W trzecią rocznicę śmierci Sługi Bożego 
Jana Pawła II wejherowianie modlili 
się z całym Kościołem o Jego rychłą 
beatyfi kację i kanonizację. Na Skwerze przed epitafi um Jana Pawła II, wejherowianie 

zjednoczyli się w modlitwie. 
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Jak na pierwsze tej rangi spotka-
nie w Rumi, organizatorzy po-
starali by wszystko było na jak 
najwyższym poziomie. Dwa dni 
wcześnie na stadionie postawio-
no nowoczesną tablicę wyników. 
Przed meczem zagrała Orkiestra 
Reprezentacyjna Marynarki Wo-
jennej, a przedstawiciele władz 
miasta w osobach Burmistrz Elż-
biety Rogali – Konczak oraz za-
stępcy Iwony Romanowskiej wrę-
czyli wszystkim zawodnikom 
upominki. Spotkanie komentował 
znany wejherowski dziennikarz -  
Mariusz Kozakiewicz. Już na po-
czątku spotkania nasi zaatakowa-
li i Patryk Zajkowski na co dzień 
grający w Lechu Poznań zdobył 
dla Polski bramkę. Kilkanaście 
minut później ten sam zawod-
nik bliski był podwyższenia wy-
niku na 2:0, ale niestety podkrę-
cona zbyt mocno piłka o kilkana-
ście centymetrów minęła słupek 
bramki. Ambitni i bardzo walecz-

ni Finowie nie dali za wygraną i 
28 minucie spotkania Jusso Sim-
panen (Honka) wyrównał na 1:1. 
Taki wynik utrzymał się do prze-
rwy, po której inicjatywę przeję-
li goście. Po kolejnych kikunastu 
minutach wyraźnie widoczna była 
przewaga kondycyjna młodych 
Finów. Zaowocowało to w 67 mi-
nucie kolejną bramką. Na 2:1 dla 
gości rezultat meczu podwyższył 
Tero Mantyla (Portsmouth FC). 
Taki wynik utrzymał się do koń-
ca spotkania.
- Szkoda, że nie udało się wygrać 
– powiedział po spotkaniu trener 
Michał Globisz. - Jesteśmy jed-
nak na etapie tworzenia zupeł-
nie nowej drużyny. Świadczyć o 
tym może fakt, że ze składu dru-
żyny, która przed kilkoma mie-
siącami wygrała z Finlandia pod-
czas turnieju SYRENKA CUP 
2007 w Prabutach 2:1, grało dziś 
tylko dwóch zawodników. Przed 
nami jeszcze rewanż w najbliższy 
czwartek w Lęborku.

Rumia. Polska – Finlandia 1:2

ZABRAKŁO 
KONDYCJI
Reprezentacja Polski do lat 17 (rocznik 1991) przegrała w meczu towarzyskim rozegranym 
w Rumi z Finlandią 1:2 (1:1). Bramki: Patryk Zajączkowski (2) – Juuso Simpanen (21), Tero 
Mäntylä (67). Rewanż odbędzie się w czwartek w Lęborku.

Polska: Jacek Kalkstein - Mateusz Podstolak 
(72, Michał Fidziukiewicz), Kamil Wenger, 
Michał Kuzia, Bartosz Sulkowski (72, Karol 
Fryzowicz) - Damian Jędryas (41, Łukasz Be-
reta), Mikołaj Zwoliński, Bartosz Salomon, 
Bartosz Sobotka - Patryk Zajączkowski (72, 
Paweł Oleksy), Mateusz Szczepaniak. 
Finlandia: 1. Aku-Teppo Kelo - 14. Tero 
Mäntylä, 7. Joni Nissinen, 4. Matias Koski-
mäki, 17. Casey Odei - 11. Juuso Simpanen, 
6. Niklas Kivinen (58, 5. Johannes Mononen), 
9. Alexander Ring (80, 16. Aleksi Jäkälä), 10. 
Johannes Westö, 8. Tuomas Rannankari (58, 
13. Roope Riski) - 2. Kim Alonen. sędziował:  
Tomasz Cwalina (Gdańsk). Widzów: 1500.

Mecz uważnie obserwowała pani burmistrz.

Zwycięstwo było w zasięgu ręki, jednak lepszy okazał się zespół Finlandii.

Rumianki z zapałem dopingowały polski zespół.

Naszej drużynie nie udało się po raz drugi pokonać fi nlandzkiej bramki.

Kibice do końca wierzyli w polski zespół.

Po meczu zostało pamiątkowe zdjęcie i refl eksja na przyszłość...

ANDRZEJ J. GOJKE
Tekst i foto

Jeżeli jeden przegrany set, na 
własnym boisku, mógł wzbudzić 
niepokój o losy spotkania w Byd-
goszczy, to drużyna EC udowod-
niła, że obawy były nieuzasad-
nione. Zawodniczki prowadzi-
ły w pierwszym secie spotkania 
kilkoma punktami 8:5,  aby pre-
zentując trudną zagrywkę, spra-

wiającą kłopoty drużynie Pałacu, 
wygrać go 25:16. Drugi set był 
odzwierciedleniem pierwszego, 
skuteczna zagrywka, dobry blok 
w wykonaniu siatkarek z Rumi 
i set zakończył się wynikiem 
25:17. Trzeci set to wyrównana 
gra do stanu 13:13, potem  zespół 
EC zdobył 12 punktów, a Pałac 

tylko 2. Wyróżniająca się zawod-
niczką w zespole gości była Ka-
tarzyna Zygmuntowicz.
   W II rundzie play off zespół 
EC Wybrzeże spotka się z druży-
ną ChTPS Chodzież, która poko-
nała Zawiszę Sulechów w trzech 
meczach po 3:0. Pierwsze mecze 
rozegrane zostaną w dniach 19 

Piłka siatkowa. TPS wygrywa po raz trzeci

Siatkarki w kolejnej rundzie
Siatkarki EC Wybrzeże TPS Rumia zakończyły pierwszą rundę rozgrywek play off meczem 
wyjazdowym do Bydgoszczy. Po dwóch wygranych spotkaniach w Rumi (3:1, 3:0),wygrały 
jeden mecz z drużyną WSG Pałac II Bydgoszcz 3:0 (16,17,16) i awansowały do następnej 
rundy rozgrywek.

kwietnia o godz.18 i 20 kwietnia 
o godz. 11 w hali sportowej MO-
SiR w Rumi. Zespół, który wygra 
w tej rundzie 3 spotkania uplasu-

je się na pierwszym miejscu w II 
lidze, uprawniającym do walki w 
barażach o awans do I ligi.  
               (WIT)

W pierwszym meczu w Rumi siatkarki TPS Rumia pokonały Pałac II Bydgoszcz 3:1
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O wyniku tego meczu zdecydo-
wała w ogromnym stopniu re-
welacyjnie grająca bramkarka 
drużyny gości – Iwona Łącz. Ta 
najstarsza na boisku i najbardziej 
rutynowana, reprezentantka Pol-
ski, była tego dnia postacią nu-
mer 1 na boisku. Potwierdziła się 
równocześnie stara prawda, że 
dobry bramkarz to 50% zespo-
łu, a ponieważ Pani Iwona mia-
ła wsparcie w rozważnie i zdecy-
dowanie  grających koleżankach, 
zwycięstwo tego dnia przypadło 
gościom. Od początku mecz miał 
wyrównany przebieg. Do 10 min 
utrzymywał się wynik remisowy 
(4: 4) jednak w kolejnych minu-
tach AZS uzyskał 3 bramki prze-
wagi (6: 9) i zawodniczki Łączpo-
lu musiały ciężko pracować żeby 
odrobić tę stratę. Pierwsza poło-
wa meczu zakończyła się  tylko 
jedno-bramkową przewagą gości 
(wynikiem 10:11). W tej części 
gry w zespole Łączpolu Gdynia 
ciężar walki spoczywał  głów-
nie na bardzo dobrze grających 
: Monice Stachowskiej i Monice 
Andrzejewskiej, które zdobyły 9 
bramek na 10 rzuconych przez 
nasz zespół Druga połowa roz-
poczęła się od bardzo skutecznej 
obrony zawodniczek z Koszali-
na oraz rewelacyjnie grającej w 
ataku Joannie Dworaczek, któ-
ra zdobyła 5 bramek w ciągu 15 
min i właśnie ten pierwszy kwa-
drans II połowy zadecydował o 
końcowym rezultacie. W 45 min 
wynik meczu 13: 20 , spowodo-
wany był słabą dyspozycją rzuto-
wą Kamili Całużyńskiej i Marty 
Szejerki, nieskuteczna grą w ata-
ku i błędami w obronie pozosta-
łych zawodniczek oraz brakiem 
na boisku kontuzjowanej Pauliny 
Wasak. Mimo to Łączpol starał 
się do końca poprawić ten nieko-
rzystny wynik…Dobrze zaczęły 
grać wprowadzone w 40 min na 
boisko : Monika Aleksandrowicz 
i Paulina Górecka (w bramce), 

które próbowały ratować honor 
swojego zespołu ale doświadczo-
ny AZS Koszalina utrzymał wy-
pracowaną przewagę i mecz za-
kończył się wynikiem 19:26
- Przegrałyśmy z tremą, ale obie-
cujemy w Koszalinie powalczyć 
o awans – powiedziała po meczu 
Marta Szerejka
Przed gdyniankami teraz bardzo 
trudne zadanie – muszą zwycię-
żyć w meczu rewanżowym w 
Koszalinie….Udało im się to je-
sienią w pierwszej rundzie roz-
grywek ligowych więc może i 
tym razem sprawią swoim kibi-
com miła niespodziankę ??? Jeśli 
tak się stanie  to zespoły spotkają 
się w trzecim – rozstrzygającym 
pojedynki  w niedzielę 13.04 o 
15.00 na hali w Rumi. W przy-
padku 2 wygranej w środę przez 
AZS Koszalin, Łączpol będzie 
musiał zadowolić się dalej walką 
o miejsca 5-8.

Skład zespołu i zdobyte bramki:
KS Łączpol Gdynia – w bramce: 
Shyverska Solomiya ; Górecka 
Paulina; Kordunowska Agniesz-
ka; w polu: Sulżycka Karolina 
-1;Andrzejewska Monika – 5;Za-
wadzka Monika; Szejerka Mar-
ta -1;Stachowska Monika -8;Ca-
łużyńska Kamila -1;Szott Anna; 
Waldowska Mirosława; Zagrodz-
ka Justyna; Aleksandrowicz Mo-
nika -3. Trener: Grzegorz Go-
ściński.

KU AZS Politechnika Kosza-
lińska – w bramce: Iwona Łącz; 
Anna Morawiec
W polu: Marta Szostakowska -1; 
Aleksandra Kobyłecka -3;Ewa 
Jarzyna -5;Joanna Dworaczek-8-
;Dorota Skipor -2;Katarzyna Cie-
śla; Marta Goraj -1;Maja Jani-
kowska; Joanna Chmiel -3;Iwona 
Szafulska -3;Dorota Czekaj; Na-
talia Borowska.

Wojciech Nowiński 

Piłka Ręczna. Nieudany początek play-off

ŁĄCZPOL ZATRZYMANY 
PRZEZ…ŁĄCZ !!!
Rewelacyjnie spisujący się w rundzie zasadniczej roz-
grywek ekstraklasy piłki ręcznej kobiety, beniaminek 
ligi – KS Łączpol Gdynia nie sprostał w pierwszym 
meczu fazy play-off doświadczonej drużynie KU AZS 
Politechniki Koszalińskiej.

Tym razem Łączpol uległ, ale następnym razem napewno będzie lepiej...

Podopieczni trenera Wojciecha 
Waśka zagrali chaotycznie i bez 
zaangażowania, pozytywów w 
ich grze bardzo trudno było się 
dopatrzyć. W 60 minucie żół-
to- czarni przegrywali już 2:0 i 
w ostatnich 15 minutach dopro-
wadzili do wyrównania po bram-
kach Adama Miotka (77’) i Łuka-
sza Króla (87’). 
Początkowe minuty niedzielne-
go spotkania były dramatem dla 
wejherowskiego Gryfa. Piłkarze 
Poloneza mieli trzy dogodne sy-
tuacje sam na sam z bramkarzem. 
Tylko szczęście i instynkt bram-
karza Szlagi nie doprowadził do 
tego by piłka znalazła się w siat-
ce. Chaotyczną grę gryfi tów wy-
korzystywali gospodarze, grając 
z kontrataku stwarzali co rusz 
zagrożenie pod bramką gości. 
Pierwszy gol padł w 38 minucie 
pojedynku kiedy to nie upilno-
wany napastnik Ciemnieski ma-
jąc wiele czasu na przygotowanie 
uderzenia na bramkę posłał piłkę 
w długi róg bramkarza nie dając 
Szladze żadnych szans na obro-

nienie tego strzału. Reprymenda 
trenera Wojciecha Waśka w prze-
rwie meczu była ostra, piłkarze 
Gryfa wybiegli na boisko tylko z 
myślą wygrania pojedynku. Za-
wodnicy Poloneza kontynuowa-
li swoją defensywną grę i próby 
kontrataku. Jednak inicjatywę w 
drugiej odsłonie spotkania prze-
jęli gryfi ci, próbując atakować ze 
wszystkich stron. W 59 minucie 
drugi cios dla żółto - czarnych - 
gospodarze zdobyli drugą bram-
kę z kontrataku, trzech zawodni-
ków znalazło się w sytuacji sam 
na sam z bramkarzem i pewnie 
ją wykorzystali, a strzelcem oka-
zał się Rubinowicz. Po tej akcji 
goście mając jeszcze pół godzi-
ny na odrobienie strat postawili 
wszystko na jedną kartę. I to się 
opłacało w 77 minucie kontakto-
wą bramkę zdobył Adam Miotk, 
który wykorzystał zamieszanie 
w polu karnym i mocnym strza-
łem z najbliższej odległości po-
słał piłkę pod poprzeczkę. To 
bramka dodała pewności siebie 
gryfi tom i ruszyli do kolejnych 

ataków. Piłkarze gospodarzy nie 
mając pomysłu na grę faulowali 
w prawie każdej strefi e boiska co 
skończyło się dwoma czerwony-
mi kartkami za nie sportowe za-
chowanie. W samej bardzo ner-
wowej końcówce meczu, a kon-
kretnie w 87 minucie spotkania 
wyrównująca bramkę zdobył Łu-
kasz Król. Po podaniu od Miotka 
z kilku metrów pokonał bramka-
rza Poloneza. Jest to jego czwarte 
trafi enie w trzech meczach. Był 
to jak na razie najsłabszy występ 
podopiecznych Waśka w tej run-
dzie. Mamy nadzieje, że w sobot-
nim pojedynku z rezerwami Arki 
Gdynia gryfi ci zainkasują trzy 
punkty. 

Gryf Orlex Wejherowo wystąpił 
w składzie: M. Szlaga - K> Je-
zierski, M. Pliński, P. Politow-
ski, K. Szwół, T. Brzeski (P. Tusk 
67’), Ł. Kozłowski, M. Szymań-
ski, A. Wolszlegier (A. Miotk 
60’), B. Gałek (K. Czarnocki 
45’), Ł. Król 

Łukasz Nowaczyk

Piłka Nożna. Gryf ORLEX Wejherowo - Polonez Bobrowniki

Uratowali jeden punkt
W 21 kolejce spotkań IV ligi Gryf Orlex Wejherowo zagrał wyjazdowy mecz z Polonezem 
Bobrowniki. Po dramatycznym spotkaniu gryfi ci uratowali jeden punkt remisując z gospo-
darzami 2:2. 

W zawodach startowało 10 dru-
żyn,  składających się z zawod-
ników 35-letnich i starszych. Eli-
minacje rozegrano w dwóch pię-
ciozespołowych grupach, z któ-
rych do fi nału zakwalifi kowały 
się po cztery najlepsze ekipy. W 
spotkaniu fi nałowym LAMBA-
DA Ustarbowo wysoko i pew-
nie – 5:0 (2:0) – pokonała Sy-
chowiankę Sychowo. W ramach 
zawodów, które rozegrano z oka-
zji 50-lecia działalności Wejhe-
rowskiego TKKF, rozegrano 32 
mecze.

Leszek Lenda

Sport i rekreacja

Puchar Elektrociepłowni dla Lambady
W sali sportowej Podstawowej nr 6 w Wejherowie zakończył się Wojewódzki Futsalowy 
Turniej Oldbojów o puchar Dyrektora ELEKTROCIEPŁOWNI WYBRZEŻE.

Wyniki meczów fi nałowych:

- o VII miejsce: Matemblewo Gdańsk – Larix Kostkowo 0:7
(Remigiusz Chocka 2, Jarosław Duda 3, Ryszard Grzenkowicz 2)
- o V miejsce: Amator Gościcino – Elektrociepłownie Gdynia 0:2 
(Mariusz Kleparski 2)
- o III miejsce: BorHyd Wejherowo – Elektrociepłownie Gdańsk 
2:1 (Bogdan Żywicki, Andrzej Tamulewicz – Jacek Pilas)
- o I miejsce: Lambada Ustarbowo – Sychowianka Szychowo 5:0 
(Wojciech Baraniowski 2, Andrzej Schmidt, Dariusz Dosz, Woj-
ciech Dosz)

Najlepszym zawodnikiem został Sławomir Czerwionke ( Sycho-
wianka) , a najlepszym bramkarzem Daniel Gawęda (Elektrocie-
płownie Gdynia).

Wejherowska Liga 
Piłki Nożnej  
                                                                                                          
Wejherowskiego Towarzystwa 
Krzewienia Kultury Fizycznej 
zaprasza mieszkańców Wej-
herowa i okolic na rozgrywki  
Wejherowskiej Amatorskiej 
Ligi Piłki Nożnej Drużyn 11-
osobowych.

Tegoroczne zawody odbędą się 
w trzech kategoriach wieko-
wych:
a)rocznik 1995 i młodsi
b)roczniki: 1994-92
c)roczniki:1991 i starsi.

Bliższe informacje można uzy-
skać pod nr tel. 603 180 405 
(p.Leszek Lenda).

Najlepszym strzelcem jest Marcin 
Mariański ( Dwór) – 35 bramek.

Wyniki XII serii:
A.SENIORZY
Cisza-Dwór 8:9, BorHyd II– Plus 
3:3, Tęcza-Gladiator 2:6, Smoki-
Bendiks 2:5, BorHyd I – Rakiety 
6:2, Margines-Centrum 2:3, 
Niebiescy-Huragan 3:1, Kobra-
Prospekt 4:2, Czarni-Auto 4:7, 
Wicher-Elektryk 5:7, Królewscy-
Kaszuby 2:13, Burza-Czerwoni 
3:3, Buczki-Nanice 4:2, Majowscy-
Samba 2:9, Cedron-Pomarańczowi 
2:2.

Aktualna tabela 
(15 najlepszych drużyn):
1.BORHYD I                   36     79-22                                                                                                      
2.AUTO Brudniewicz      36     68-17
3.SAMBA                        34      71-20      
4.BENDIKS                     31      53-32                                                   
5.GLADIATOR               30      66-34                                               
 
Najlepsi strzelcy:
35 bramek: Marcin Mariański ( Dwór)
25 bramek: Łukasz Garski (Wicher)
24 bramek: Jarosław Wicki (Auto)
22 bramek: Maciej Alfuth (Gladiator)
20 bramek: Tomasz Twaróg ( BorHyd 
I), Dawid Steffke ( Huragan)
19 bramek: Bartosz Żywicki ( BorHyd 
II), Krzysztof Klempert (Samba).

Futsalowa liga TKKF

BorHyd liderem
W XII serii spotkań tegorocznej edycji ligi futsalowej TKKF 
najlepsze sześć drużyn odniosły zwycięstwa. W tabeli prowa-
dzi BORHYD, który wyprzedza Auto Brudniewicz i Sambę.
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OGŁOSZENIA DROBNE:

- SPRZEDAM MIESZKANIE, 
Rumia  centrum, 38 m2, 2 pokoje, 
trzecie piętro, budynek ocieplony i 
monitorowany, winda, księga wie-
czysta. Tel. 0504 619 090.
- WYNAJMĘ LOKAL 53 m2 na 
biuro i gabinet tel. 058 672 45 21
- WYNAJMĘ DZIAŁKĘ o pow. 
800m2 w Luzinie, przy dworcu PKP, 
niezagospodarowana, na min. 10 lat, 
tel. 058 678 04 17
- DOM Z BALA 100 m2 , Działka 
800 m2  Kębłowo. 
Tel. 506 077 985, 501 555 819
- SPRZEDAM MIESZKANIE W 
SIERAKOWICACH, 3 pokoje, 
spółdzielcze wł.zadbane 62m2, 
parter. Tel.698231462
- LOKAL DO WYNAJĘCIA 
WEJHEROWO, ul.12-go Mar-
ca:45m, media, parking, ochrona. 
Wiadomość: tel.607-625-237.
- WYNAJMĘ LOKAL 45 M2 , 
WEJHEROWO, UL. 12 MARCA, 
na każdą działalność (zapwnione 
media, parking i ochrona) 
tel. 607 625 237
- KUPIĘ MIESZKANIE DWU-
POKOJOWE lub kawalerkę, tel. 
502 549 251
- SPRZEDAM MIESZKANIE 
WŁASNOŚCIOWE 62 M2 IIP/
III W RUMI JANOWIE zadbane, 
słoneczne w dogodnym punkcie tel. 
0510 053 984
- MAM DO WYNAJĘCIA HALĘ 
150 M2  I piętro na siłownię, fi ttnes 
klub, hurtownię (centrum Wejhero-
wa) tel. 602 372 519
- SPRZEDAM MIESZKANIE 
60M2   3 pok. III piętro, os. Buczka, 
monitorowane, ocieplone, księga 

wieczysta, tel. 517 381 700
- WYNAJMĘ POKÓJ W SO-
POCIE, z używalnością kuchni i 
łazienki, cena 400 zł za miesiąc tel. 
551 50 05

- WDOWIEC PO 50-TCE, PO-
ZNA PANIĄ w podobnym wieku z 
okolic Trójmiasta 0514 282 102
- WOLNA, 59 LAT, POZNA 
PANA niezależnego, zmotoryzowa-
nego z okolic Wejherowa-Pucka. tel. 
517 381 700
- BASIA, LAT 44 SZUKA PART-
NERA NA DOBRE I ZŁE z Wej-
herowa i okolic. tel. 698 057 001
- WDOWA 55 LAT, SZCZUPŁA, 
NIEZALEŻNA FINANSOWO, 
ZADBANA, pozna pana w odpo-
wiednim wieku. tel. 058 671 59 53
- NIEZALEŻNEGO, WOLNEGO 
PANA OD 60 L, BEZ NAŁO-
GÓW, tylko zmotoryzowany, nie 
za szczupły, poważnie myślący o 
przyszłości, tel. 660 375 217
- WDOWA 57 LAT, POZNA 
WDOWCA KULTURALNEGO, 
partnera na dobre i złe, niezależne-
go, zmotoryzowanewgo z okolic 
trójmiastatel. 504 405 804
- ROZWÓDKA (31 L.), DWOJE 
DZIECI, POZNA PANA do 38 lat, 
niezależnego, zmotoryzowanego z 
okolic trójmiasta, tel. 504 384 700
- WOLNY, 34 LATA, BEZ 
NAŁOGÓW, pozna panią nieza-
leżną fi nansowo, zmotoryzowaną z 
trojmiasta 502 975 622

- SPRZEDAM SUZUKI SWIFT 
1,3, 1997 r., sedan czerwony, 1 

NIERUCHOMOŚCI

TOWARZYSKIE

MOTORYZACJA

właściciel, komplet kół zimowych 
66 000 km, 6 000 zł
tel. 662072898, 058 3511468
- SPRZEDAM! CHRYSLER  
VOYAGER  2,5 TD - SUPER 
OKAZJA!!! Granatowy , welurowa 
tapicerka. Tempomat, klimatyzacja-
,elektryczne szyby, lusterka, radio 
cd, Rok prod.  1997, Przebieg 170 
tys. Zużycie paliwa  8 - 10 l/100 km. 
Możliwość wystawienia f-vat. Cena  
16 tys. Pln  - do negocjacji TEL : 
604 541 803
- SPRZEDAM MERCEDESA 
124,
2,5 D, przebieg 355 000, 5,8 tys. zł., 
tel. 888 533 447, rok prod. 1987
- SPRZEDAM! DAEWOO 
NEXIA GLX 1,5, 1996, pierwszy 
właściciel, komplet opon zimowych, 
wspomaganie kierownicy, alarm, 
immobilizer, central, 220 000 KM, 2 
500 zł, tel. 0 602 123 062
- SPRZEDAM VW POLO 1,4 z 
1999 r., czarny, AA, CD, EL, ES, 
RK, PPx2, SD, AF 13 000 zł.
- Sprzedam VW Polo 1,4 1999 r. 
Czarny, AA, CD, EL, ES, RK, PPx2, 
SD, AF, 13 000 zł, 150 tys. km, tel. 
502 561 653, Rumia

- SPRZEDAM SUKNIĘ ślubną na 
szczupłą i niską osobę. Tel. 500 716 
964, 058 778 16 19
- SPRZEDAM PIEC OLEJO-
WY „wolf” pełen automat, palnik 
typu  „giersz” + 2 zbiorniki plastiko-
we 1500l. Tel.0-604-672-760
- SPRZEDAM ROŻEK DO 
CHRZTU, biały-atłasowy, ładnie 
zrobiony, nowy w cenie 35 zł. 
Tel. 058 678 04 17
- PRZYJMĘ PRALKĘ STARĄ 
AUTOMAT NA CHODZIE I PIE-
CYK GAZOWY DO NAPRAWY 
(ŚCIENNY), tel. 0501 834 279

- SPRZEDAM FOTELIK SAMO-
CHODOWY NIEMOWLĘCY 
0-13 kg, model zeszłoroczny,wkład-
ka dla noworodków,funkcja bujacz-
ka z blokadą,pokrowiec na nóżki,
składana, gruba budka. Tel. 694 092 
928
- SZUKAM PRACY DORYW-
CZEJ, doświadczenie w pracy na 
budowie oraz w kuchni, może być 
pomoc domowa, tel. 518 819 818
- SPRZEDAM TANIO PIECYK 
GAZOWY na wodę (Junkers) tel. 
692 604 169
- SPRZEDA M HARMONIĘ GU-
ZIKÓWKĘ, małą, nową - GCF 
METEOR tel. 505 083 344
- SPRZEDAM: SUSZARKA DO 
BIELIZNY-BĘBNOWA PRIVI-
LEG T3018, electronik, pełen pro-
gram 20-60 minut, 5kg. tel.604-672-
760
- SPRZEDAM SUKNIĘ ŚLUB-
NĄ, biała rozm. 40/42 na 164, 1 tys. 
cena do negocjacji. tel. 504 905 805
- SPRZEDAM BIURKO KOM-
PUTEROWE dł 130 cm i szafkę z 
dwoma pólkami dł. 60 cm w kolorze 
ciemna wiśnia. Stan bardzo dobry. 
Cena 150 zł., tel. 0-691-679-904
- SZUKAM OPIEKUNKI DO 2,5 
LETNIEGO CHŁOPCA, 4 razy w 
tygodniu w Redzie na ulicy Norwi-
da, zainteresowane osoby proszę o 
kontakt tel. 608 617 260
- ODKUPIĘ NIEDROGO STY-
ROPIAN 12 CM GRUBY. Najle-
piej z terenu Wejherowa i Redy, tel. 
501 834 279
- SPRZEDAM UŻYWANĄ LO-
DÓWKĘ W DOBRYM STANIE I 
PRALKĘ AUTOMATYCZNĄ,
 tel. 058 672 68 60
- SPRZEDAM PIŁĘ TARCZO-
WĄ - stołową, silnik 5,5 KW cena 
600  zł, tel. 0503 857 934
- ROWER DAMSKI UŻYWANY, 

tanio sprzedam, tel. 679 39 34
- OKNA SKRZYNKOWE I 
SAME SKRZYDŁA większą ilość 
z demontażu w dobrym stanie tanio 
sprzedam. tel. 509 575 862
- SPRZEDAM ROWER GÓR-
SKI z amortyzatorami i hamulcami 
tarczowymi, kolor czarno-żółty, stan 
bardzo dobry, zadbany, ul.Kocha-
nowskiego 7, Bolszewo, tel. 0 508 
071 565
- SPRZEDAM WÓZEK GŁĘBO-
KO-SPACEROWY na pompowa-
nych kołach w kolorze czerwono-
beżowym (kupiony 15 m-cy temu) 
200 zł, tel. 503 353 772
- SPRZEDAM DRZWI POKO-
JOWE OSZKLONE 80 cm i 
łazienkowe z okienkiem 70 cm (bez 
ościeżnicy), tel. 058 672 46 48
- PIEC KAFLOWY Z KORONĄ 
dam rozebrać (z wywiezieniem 
gruzu) Tel. 0502351988
- SPRZEDAM OPONĘ MO-
TOCYKLOWĄ 300x18 głęboki 
bieżnik DOŚHL-WSK cena - 30 zł, 
tel. 504 308 584
- SPRZEDAM FELGĘ STALO-
WĄ do seicento szt. 1, używana, 
cena 40 zł, tel. 504 308 584
- SPRZEDAM FOTEL DO 
MASAŻU, dużo programów, z pod-
nóżkiem, model 4000, cena 2000 zł, 
tel. 551 50 05
- SPRZEDAM, FOTELIK NA 
ROWER, 55 zł tel. 511 485 822
- SPRZEDAM KUCHENKĘ GAZ
-ELEK. AMICA, stan db, termo-
obieg 320 zł, tel. 511 485 822
- SPRZEDAM LODÓWKĘ, 140 
cm, 200 zł, tel. 511 485 822
- FIZYKA, CHEMIA - profesjo-
nalnie pomogę uczniowi, tel. 058 
677 01 50
- MAŁĄ LODÓWKĘ niedrogo 
kupię, tel.698 057 001

INNE
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05:15     Wszystko jest muzyką - dok
06:00     Kawa czy herbata? 
08:00     Wiadomości
08:15     Kwadrans po ósmej 
08:35     Fifi  – serial animowany 
08:45     Sekretny świat misia – anim
09:10     Moliki książkowe-magazyn 
09:25     Kuchcikowo – dla dzieci 
09:40     Tam i z powrotem – serial
10:10     Śpiewać... widowisko 
10:40     Z EUROpą na Ty
11:10     Moda na sukces – serial 
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes 
12:20     Wielkie sprzątanie 
12:35     Plebania – telenowela 
13:05     Klan – telenowela  
13:30     Jaka to melodia?
13:55     Nauka jest fajna – serial
14:30     Kandydat – magazyn  
15:00     Wiadomości
15:10     Miłość puka do drzwi
16:05     Moda na sukces
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     Piątkowe kino akcji 
 - 13 dzielnica – fi lm  
 sensacyjny, 2004 
21:45     Mistrzostwa Świata w  
 pływaniu - Manchester 
22:05     Glina – serial kryminalny
23:05     Krzyk 3 – thriller USA 
01:00     Orzeł seria (3 i 4) 
 – serial kryminalny

05:35     Statek miłości (102 i 103) 
07:20     TELEZAKUPY
07:35     Kacper 
 – serial animowany  
08:05     M jak miłość 
 – serial 
09:00     Pytanie na śniadanie 
11:10     Święta wojna 
 – serial komediowy
11:45     Nowe przygody Tomka Sawyera 
 – fi lm przygodowy USA 1998
13:15     Dolina Kreatywna – co słychać?
13:20     Wojciech Cejrowski
 – cykl reportaży
13:50     Duże dzieci – talk-show
14:35     Od ucha do ucha - Kabaret Mumio
14:50     Gliniarz i prokurator 
 – serial
15:50     Dla niesłyszących - Barwy szczęścia  
 – serial obyczajowy 
16:20     U fryzjera – serial komediowy 
16:50     Tak to leciało! 
 – teleturniej 
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:10     Wideoteka dorosłego człowieka 
20:05     Gwiazdy tańczą na lodzie 
 – widowisko rozrywkowe 
22:50     Podkomisarz Brenda Johnson 
 – serial policyjny 
23:45     Policjanci z Pitbulla 
23:50     EUROexpress 
 – magazyn 
24:00     Panorama
00:15     Ślepa niesprawiedliwość 
 – thriller USA 2005 
01:45     Tylko strach 
 – dramat, 1993 
03:20     Europa da się lubić - Seksapil

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

05.30     Sztukateria  – magazyn kulturalny
05.55     Gram.Tv – program muzyczny
06.20     FIFA Futbol Mundial 
06.45     Muzyczne listy 
 – magazyn muzyczny 
07.50     TV Market
08.25     Kasa Na Bank 
 – program interaktywny
09.25     Zbuntowani 
 – serial obyczajowy  
10.25     Big Brother V – Prosto  z domu  
10.50     mała Czarna – talk show
11.55     Big Brother V – reality show
12.55     Pogromcy hitów 
 – program rozrywkowy
13.55     Gram.tv – program muzyczny
14.30     Wygraj fortunę – teleturniej 
15.30     Sidła Miłości – serial fabularny
16.30     Zbuntowani 
 – serial obyczajowy
17.30     Wielkie Happy Hour – informacyjny  
 program rozrywkowy 
18.30     Big Brother V 
 – Prosto z domu
19.00     Trampolina – reality show 
20.00     Big Brother V– reality show
21.00     Jerycho  
 – serial sensacyjny 
23.00     Big Brother V – Extra   
23.35     Oczekiwana zmiana miejsc 
 – fi lm 
01.25     Wydarzenia, Sport, Pogoda
02.00     Big Brother V – reality show
02.55     Big Brother V – Prosto z domu 
03.20     Big Brother V – Extra  
03.45     Muzyczne listy 
 – program muzyczny
04.35     Paul Rodgers – Live in Glasgow 
 – koncert 

05:00     Music Spot – program muzyczny 
05:30     Wstawaj! Gramy! 
 – program muzyczny
06:15     Adam i Ewa – serial obyczajowy 
06:45     Sabrina - nastoletnia czarownica 
07:30     TV Market
07:30     Wielka Wygrana – teleturniej 
08:30     Kameleon – serial sensacyjny 
09:30     Strażnik Teksasu – serial sensacyjny
10:30     Beverly Hills 90210 
 – serial dla młodzieży 
11:30     Samo życie – serial obyczajowy
12:00     Zamieńmy się żonami – reality show 
13:00     Tylko miłość – serial obyczajowy
14:00     Pierwsza miłość – serial obyczajowy
14:45     Sabrina – serial komediowy 
15:15     Daleko od noszy – serial komediowy
15:50     Wydarzenia
16:15     Interwencja – magazyn reporterów
16:30     Chirurdzy – serial obyczajowy
17:25     I kto tu rządzi? – serial komediowy
18:00     Pierwsza miłość – serial obyczajowy
18:50     Wydarzenia
19:30     Samo życie – serial obyczajowy
20:00     Diamentowa afera – komedia  
 sensacyjna USA 1999    
 Sympatyczny kryminalista  
 Miles Logan (Martin Lawrence)  
 kradnie drogocenny brylant, 
 który ma mu zapewnić   
 olbrzymie pieniądze i wygodne  
 życie. 
22:00     Studio Lotto
22:10     Dziewiąte wrota – horror USA 1999
00:55     Łowca śmierci 3: Deathstalker i  
 wojownicy piekieł – thriller USA, 
 1988. Trzeci epizod cyklu o  
 kosmicznych wojownikach
02:45     Miasto zwycięzców – teleturniej

05:00     Uwaga! – magazyn reporterów 
05:20     Telesklep
06:20     Hej-nał show 
 – program rozrywkowy 
07:25     Fabryka Gry  
 – program rozrywkowy
08:00     Na Wspólnej 
 – serial obyczajowy 
08:30     Dzień dobry TVN 
11:00     Damą być – reality show 
12:05     Sąd rodzinny – serial 
 fabularno-dokumentalny 
13:00     Piosenki Magdy M. 
 nie tylko o miłości 
14:05     W-11 Wydział Śledczy – serial  
 fabularno-dokumentalny
14:45     Detektywi – serial fabularno-  
 dokumentalny
15:15     Marina – telenowela  
16:15     Rozmowy w toku – talk show 
17:25     Sędzia Anna Maria Wesołowska   
 – ser. fabularno-dokumentalny
18:25     Detektywi – ser. fabularno-  
 dokumentalny
19:00     Fakty 
19:30     Sport 
19:40     Pogoda 
19:50     Uwaga! 
 – magazyn reporterów
20:00     Miss agent 
 – fi lm komedia USA 2000
22:20     Córka generała – fi lm sensacyjny  
 USA 1999 
00:50     Lot donikąd – fi lm sensacyjny 
 USA 2001
02:45     Wrzuć na luz  
 – program rozrywkowy
03:45     Telesklep
04:10     Uwaga! – magazyn reporterów

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

REKLAMA

Wyniki w poszczególnych kategoriach:

Dziewczęta- 1997 i młodsze 
( wystartowało 55)
Natalia murawska – sp 1
Natalia fi lipkiewicz – sp 9
Julita lejmanowicz – sp 1
Chłopcy- 1997 i młodsi (39)
Mateusz kass – sp 1
Kacper michałkiewicz – sp 9
Aleksander bochentyn – sp 1
Dziewczęta- 1995/96 (19)
Jolanta woźniak – sp 6
Martyna klien – sp 1
Marta bartelka – sp 9
Chłopcy – 1995/96 (40)
Patryk wichrowski – sp 1
Łukasz leumanowicz – sp 1
Krystian lewańczyk – sp 1

Dziewczęta- 1992/94 (12)
Natalia kahs – gim 1
Hanna toruńczak – gim 1
Agnieszka bach – gim 1
Chłopcy – 1992/94 (27)
Kamil szeleżyński – rks rumia
Grzegorz cybulski – gim 1
Miachał witkowski – gim 2
Dziewczęta- 1991 i starsze (2)
Kamila tomczek – ii lo rumia
Magdalena zarzecka- zsp 2 rumia
Chłopcy- 1991/89 (4)
Michał kass – rks rumia
Artur niwczyk – ii lo rumia
Bartosz szarejko – i lo rumia
Open (8)
Dawid kasprzyk – uks i lo rumia
Robert wiśniewski – rafa gdynia
Adam posański – awfi s gdańsk

Rumia. Bieg Wielkanocny po raz 10.

Jubileusz
Już po raz dziesiąty rozegrano w sobotę Rumi doroczny 
Bieg Wielkanocny, w którym razem wzięła udział rekordo-
wa liczba - 202 uczestników. Startowali oni w 8 kategoriach 
wiekowych. Pomysłodawcą biegu i obok Domu Kultury Ja-
nowo i MOSiR jednym z organizatorów jest znany w Rumi 
wychowawca młodzieży Tadeusz Odowski. Bieg tradycyj-
nie organizowany jest w sobotę poprzedzającą II lub III Nie-
dzielę Wielkanocna.

Tegoroczną imprezę otworzył ksiądz Wojciech Lange z parafi i Św. 
Jana z Kęt. Wyjaśnił on, że idea biegu to upamiętnienie apostołów 
Jan i Piotra, którzy przed ponad dwoma tysiącami lat biegli do 
grobu Chrystusa. W najśmielszych oczekiwaniach organizatorzy nie 
spodziewali się tak dużej frekwencji. Szczególnie w najmłodszych 
kategoriach była ona bardzo liczna. Dopisała zarówno pogoda jak i 
humory uczestników. Całość poprowadził niezastąpiony dyrektor 
janowskiego domu Kultury – Leszek Winczewski.    (ajg)

Najliczniej reprezentowane były najmłodsze kategorie wiekowe.
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Wyniki turniejów:
W Hali Widowiskowo – Sportowej W 
Luzinie  odbyły się Mistrzostwa Gmi-
ny Luzino Szkół Podstawowych w Pił-
kę Ręczną Chłopców oraz Dziewcząt o 
Puchar Przewodniczącego Rady Gmi-
ny Luzino. Turniej organizował Gminny 
Ośrodek Sportu , Rekreacji i Turystyki w 
Luzinie. Bardzo zaciętą rywalizację wy-
grała Szkoła Podstawowa z Luzina, któ-
ra w decydującej potyczce pokonała ze-
spół SP Kębłowo i w nagrodę będzie re-
prezentować gminę w rozgrywkach po-
wiatowych. Puchary i dyplomy wszyst-
kim zespołom wręczył obecny na impre-
zie Przewodniczący Rady Gminy Luzino 
Pan Waldemar Kunz. Imprezę sędziowa-
li nauczyciele WF – u: Euzebiusz Ko-
szałka z Sychowa, Jolanta Bistram z Wy-
szecina, Tomasz Joryn z Kębłowa, Stani-
sław Kąkol z Luzina oraz Sylwia Dampc 
z Barłomina.
Końcowa kolejność (chłopcy):
1.SP Luzino
2.SP Kębłowo
3.SP Sychowo
4.SP Barłomino
5.SP Wyszecino
Końcowa kolejność (dziewczyny):
1.SP Luzino
2.SP Kębłowo
3.SP Sychowo
4.SP Barłomino
5.SP Wyszecino

W hali sportowej Zespołu Szkół nr 3 
w Wejherowie odbyły się Mistrzostwa 
Powiatu  w   Koszykówce Chłopców  
Szkół  Gimnazjalnych. 
Mistrzem Powiatu została drużyna 
chłopców z Gimnazjum nr 3 w Wejhe-
rowie, która reprezentować będzie nasz 
powiat w Półfi nale Wojewódzkiej Gim-
nazjady
Kolejność w zawodach:
1m. Gim. 3 Wejherowo 
2m. Gim. 1 Rumia
3m. Gim. 1 Reda
4m. Gim. Łęczyce 
5m. Samorządowe Gim. Bolszewo

Mistrzostwa Powiatu w Koszyków-
ce Chłopców  Szkół Ponadgimnazjal-
nych
Kolejność ostateczna szkół:
1.Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 1w Rumi
2.Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 1 w Wejherowie 
3.Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 4 w Wejherowie
4.Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Redzie
5.Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 2 w Wejherowie
6.Zespół Szkół Zawodowych w Redzie

We wstępnej fazie rozgrywek ze-
społy rywalizowały w 2 grupach, 
następnie w systemie pucharo-
wym o miejsca. Mecze elimina-
cyjne były niezwykle zacięte i 
przysporzyły licznej grupie ki-
biców niezapomnianych wrażeń. 
Mistrzem Powiatu po raz trzeci z 
rzędu został zespół z Luzina któ-
remu, jedynie zespół reprezentu-
jący Starostwo Powiatowe urwał 
jednego seta. 
Doskonała organizacja oraz bar-
dzo przyjazna atmosfera sprawi-
ły że zawody przebiegły spraw-
nie i pozostaną w pamięci uczest-
ników na długi czas. Na prośbę 
uczestników, Mistrzostwa odby-
wać się będą corocznie w Cho-

czewie. Na zakończenie zawo-
dów puchary, medale i dyplomy 
dla wszystkich uczestników Mi-
strzostw wręczali: Pan Marek 
Panek - Sekretarz Powiatu, Wójt 
Gminy Choczewo Jacek Micha-
łowski oraz Zbigniew Kołodziej-
ski Wiceprzewodniczący Powia-
towej Rady Sportu.
Uczestnicy Mistrzostw wybrali 
spośród siebie najsympatyczniej-
szy zespół którym została dru-
żyna z Gniewina oraz najlepszą 
siatkarkę i siatkarza którymi zo-
stali:
Siatkarka: Iza Grzymkowska z 
drużyny Redy
Siatkarz:  Marek Świątek z dru-
żyny Choczewo.                  (AB)

Choczewo. Odeszli od biurek

SAMORZĄDOWCY POD SIATKĄ
Na halach sportowych GOSiR i Zespołu Szkół w Chocze-
wie odbyły się, Powiatowe Mistrzostwa w Piłce Siatkowej 
Pracowników Samorządowych, których organizatorem był 
Urząd Gminy oraz GOSiR w Choczewie. W zawodach udział 
wzięło siedem zespołów. 
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05:25     Statek miłości (104 i 105) 
 – telenowela 
07:05     TELEZAKUPY
07:25     EUROexpress – magazyn  
07:30     Przystanek praca
07:45     Bodzio – serial animowany  
08:05     M jak miłość – serial obyczajowy 
09:00     Pytanie na śniadanie  
11:05     Sąsiedzi – serial komediowy 
11:35     Robin Hood – serial przygodowy 
12:30     Złotopolscy – telenowela 
13:00     Wyprawy krzyżowe – cykl dok.
13:35     Znaki czasu – magazyn 
14:00     Smaczne Go! – magazyn kulinarny 
14:50     Gliniarz i prokurator – serial
15:45     Dla niesłyszących - Na dobre i na złe 
16:50     Stawka większa niż życie – serial
18:00     Program lokalny 
18:30     Panorama 
18:50     Sport Telegram 
19:00     Polskie Nagrody Filmowe Orły 2008
20:20     M jak miłość – serial obyczajowy  
21:10     Kulisy serialu „M jak miłość” 
21:20     TOMASZ LIS NA ŻYWO 
 – talk-show
22:20     To ja złodziej – fi lm fabularny
00:05     Panorama
00:20     Policjanci z Pitbulla – felieton 
00:25     Wieczór artystyczny – Legenda 
 – fi lm dokumentalny
00:50     Wieczór artystyczny 
 – Koncert na dwa fortepiany
01:50     Noc Zagadek 
 – teleturniej interaktywny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05.50     Wielkie Happy Hour - informacyjny  
 program rozrywkowy
06.20     Sztukateria – magazyn kulturalny
06.45     Muzyczne listy – magazyn muzyczny 
07.50     TV Market
08.25     Kasa Na Bank – teleturniej 
09.25     Zbuntowani serial obyczajowy  
10.25     Big Brother V - Omnibus
11.25     Big Brother V,cz.1 - Ring
12.25     Big Brother V,cz.2 - Ring - wyniki
13.25     Wielkie Happy Hour - informacyjny  
 program rozrywkowy
14.25     Wygraj fortunę – teleturniej 
15.25     Berlin, Berlin – serial dla młodzieży,
16.30     Zbuntowani – serial obyczajowy 
17.30     mała Czarna – talk show
18.30     Big Brother V – Prosto z domu
19.00     Happy Hour – informacyjny program  
 rozrywkowy
20.00     Włatcy móch – serial animowany 
20.30     Big Brother V
21.30     Wiara bez lęku 
 – fi lm dokumentalny
22.45     Pogromcy hitów – program   
 publicystyczno-satyryczny
23.15     Big Brother V – Extra  
23.45     Happy Hour – informacyjny program  
 rozrywkowy 
00.50     Wydarzenia, Sport, Pogoda
01.25     Big Brother V
02.25     Big Brother V – Prosto z domu
02.50     Big Brother V – Extra 
03.15     Muzyczne listy – magazyn muzyczny 
04.05     Happy Hour – informacyjny program  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

05:00     Uwaga! – magazyn reporterów
05:20     Telesklep
06:20     Hej-nał show 
 – program rozrywkowy
07:25     Fabryka Gry – program rozrywkowy 
08:00     Taniec z gwiazdami – kulisy  
08:30     Dzień dobry TVN 
11:00     Pascal: po prostu gotuj 
 – magazyn kulinarny 
11:30     Wielkie porządki 
 – program rozrywkowy 
12:05     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 – ser. fabularno-dokumentalny
13:05     Taniec z gwiazdami 
 – program rozrywkowy 
14:45     Detektywi 
 – ser. fabularno-dokumentalny
15:15     Marina – telenowela 
16:15     Rozmowy w toku – talk show 
17:25     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 – ser. fabularno-dokumentalny
18:25     Detektywi 
 – ser. fabularno-dokumentalny
19:00     Fakty 
19:30     Sport 
19:40     Pogoda 
19:50     Uwaga! – magazyn reporterów
20:15     W-11 Wydział Śledczy 
 – ser. fabularno-dokumentalny
20:55     Na Wspólnej – serial obyczajowy 
21:30     Szymon Majewski Show 
 – program rozrywkowy 
22:35     Teraz my! – program publicystyczny 
23:20     Superwizjer – magazyn reporterów

05:20     Notacje 
05:30     Klinika cudów – telenowela 
06:00     Kawa czy herbata? 
08:00     Wiadomości
08:15     Kwadrans po ósmej
08:30     Smocze opowieści – serial
09:05     Budzik – program dla dzieci 
09:35     Jaka to melodia?
10:20     Laboratorium XXI wieku
10:40     Z EUROpą na Ty –magazyn 
10:50     Wielki świat małych...
11:10     Moda na sukces 
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes
12:20     W kolejce po euro – cykl
12:40     Plebania – telenowela  
13:05     Klan – telenowela  
13:35     Jaka to melodia?
14:00     Byli sobie odkrywcy – serial 
14:30     Szkoda gadać – program
15:00     Wiadomości
15:10     Ranczo – serial obyczajowy 
16:05     Moda na sukces  
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     Teatr Telewizji – Zazdrość 
 – spektakl teatralny 
21:40     29. PPA Wrocław 
 - Koncert Laureatów

05:55     Radio Romans – serial
06:25     Moda na sukces 
06:48     Smaki polskie – magazyn 
07:00     Dzień dobry w sobotę 
07:30     Rok w ogrodzie 
08:00     Wiadomości
08:15     Pod prasą –  publicystyczny
08:40     Historie Starego Testamentu 
09:10     Ziarno – program dla dzieci  
09:35     Baranek Shaun – serial 
09:45     Scooby, gdzie jesteś? 
 – serial animowany 
10:10     Siódme niebo – serial 
11:00     Kuchnia z Okrasą
11:25     Podróżnik - Soweto 
11:45     Zwierzęta świata – fi lm dok
12:10     Kadra 2012 – magazyn
12:30     Dotknij życia – fi lm dok
13:00     Wiadomości
13:15     Hrabina z Hongkongu 
 – komedia, USA 1967 
15:05     Śmiechu warte
15:30     Sąsiedzi – serial
16:00     Moda na sukces
16:25     Psi psycholog – telenowela 
17:00     Teleexpress
17:20     Pobożne życzenie 
 – komedia romantyczna 
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości
20:15     Hit na sobotę - Lot  
 skazańców -  dramat  
 USA 1997
22:20     Męska rzecz... - Pewnego  
 razu na Dzikim  
 Zachodzie – western 
01:00     Kino nocnych marków -  
 Przekręt (5 i 6) – serial 
02:50     Ostatnia taka jazda – fi lm 

05:25     Radio Romans (28 i 29) 
06:30     Zatańczmy – cykl dok
06:40     Gokart z nr.26 
07:00     Transmisja Mszy Świętej 
07:55     Budzimy do życia – felieton  
08:05     Domisie – dla dzieci
08:35     Klub przyjaciół Myszki
  – serial animowany  
09:00     Kuchcikowo – dla dzieci
09:20     Teleranek – magazyn 
09:50     High School Musical 
 – komedia USA 2006 
11:25     Tydzień
11:55     Między ziemią a niebem 
12:00     Regina Coeli 
12:15     Między ziemią a niebem 
13:00     Wiadomości
13:10     Strażnicy nieba cz.2 
 – fi lm przygodowy
14:50     Kyle XY – serial kraj 
16:00     Mistrzostwa Świata
17:00     Teleexpress 
17:20     Jaka to melodia?
18:00     Mistrzostwa Świata
18:30     Szkoda gadać, rozrywkowy
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości 
20:10     Od Rancza do Rancza
20:15     Ranczo – serial obyczajowy 
21:10     Od Rancza do Rancza
21:20     Zakochana Jedynka  
 - Moja najgorsza  
 przyjaciółka, komedia 
23:10     Uczta kinomana - Kto nigdy  
 nie żył... – dramat 

06:00     Dla niesłyszących – Echa Panoramy
06:35     Molly – serial animowany
07:00     Spróbujmy razem – magazyn
07:25     Magazyn Ligi Mistrzów 
07:55     Poezja łączy ludzi - „Limba” 
08:05     M jak miłość – serial obyczajowy 
09:00     Pytanie na śniadanie  
10:40     Laos - czarodziejska kraina 
 – fi lm, USA 2006 
11:40     Na dobre i na złe 
 – serial obyczajowy 
12:35     Egzamin z życia 
 – serial obyczajowy 
13:25     Święta wojna – serial komediowy
14:00     Familiada – teleturniej   
14:35     Złotopolscy – telenowela  
15:05     Smaczne Go! 
 – magazyn kulinarny
16:00     Gwiazdy tańczą na lodzie 
 – widowisko rozrywkowe 
17:40     Na wyłączność 
 – wywiad 
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama 
19:10     Europa da się lubić 
 – program rozrywkowy
20:05     Kabaretowa sobota w Dwójce 
21:05     Weekendowe Kino Dwójki 
 - Ucieczka na Atenę – komedia  
 Wielka Brytania 1979
23:05     Kabaretowa Scena Dwójki Kabaret  
 Ani Mru Mru 
23:50     Słowo na niedzielę 
24:00     Panorama 
00:15     Weekendowe Kino Dwójki 
 - Przełomy Missouri – western  
 USA 1976 
02:20     Supertalent – widowisko  
03:15     Noc Zagadek – teleturniej 

05:30     Dla niesłyszących 
 – Słowo na niedzielę  
05:35     Dla niesłyszących - Kopciuszek 
 – serial obyczajowy 
06:00     Złotopolscy – telenowela  
06:55     Jesteś tym co jesz 
 – serial dokumentalny  
07:20     M jak miłość – serial obyczajowy 
08:15     Ostoja
08:45     Z Dwójką bezpieczniej
09:00     Wyjechani 
 – telenowela dokumentalna 
09:30     Zacisze gwiazd
10:00     Wojciech Cejrowski-boso przez świat 
10:25     Miesiąc z National Geographic 
 - Zabójcze pszczoły – fi lm dok
11:30     Makłowicz w podróży 
 – magazyn kulinarny
12:10     Gwiazdy w południe 
 - Człowiek z Zachodu – western 
13:50     Kulisy serialu „Barwy szczęścia”
14:00     Familiada – teleturniej 
14:30     Złotopolscy – telenowela  
15:05     Mini Szansa - Papa D 
16:05     Na dobre i na złe – seria obyczajowy 
17:05     Egzamin z życia – serial obyczajowy
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
18:55     Sport Telegram
19:10     Tak to leciało! – teleturniej 
20:00     Policjanci z Pitbulla 
20:10     Podróże z żartem 
 – program rozrywkowy
21:05     Pitbull – serial policyjny
22:00     Raport specjalny – serial sensacyjny 

05.25     Sztukateria - magazyn kulturalny
06.15     Dekoratornia - magazyn 
06.45     Eurolinia Plus
07:00     Pokemon - serial animowany
08.00     Wszystko o zwierzętach - serial dok
08.35     Debiutant Roku, komedia  
 familijna USA 1993 \  
 Dziesięcioletni Henry  
 Rowengartner  gra w małej  
 lidze baseballu i - tak jak  
 inni zawodnicy w jego wieku - 
 marzy o wspaniałych   
 wyczynach sportowych. Podczas  
 jednego z meczów, próbując 
 złapać piłkę, przewraca   
 się i łamie rękę...
10.45     Galileo - magazyn 
11.45     Kinomaniak - magazyn fi lmowy
12.15     Dekoratornia - magazyn 
12.45     Wielkie Happy Hour - informacyjny  
 program rozrywkowy 
13.45     Wiara bez lęku - fi lm dokumentalny
15.00     SPORT
17.00     Trampolina - reality show 
18.00     Big Brother V - Omnibus  
19.00     Galileo - program popularno-naukowy
20.00     Włatcy móch - serial animowany
20.30     Idol - reality show
21.30     Big Brother V,cz.1 - Ring 
23.30     Adam kontra Miłosz 
 - program rozrywkowy
00.00     Przełamując fale, fi lm fabularny,  
 Dania/Szwecja 1996. 
03.10     Wydarzenia, Sport, Pogoda
03.45     Eurolinia Plus

05.35     Sztukateria - magazyn kulturalny
06.00     Kinomaniak - magazyn fi lmowy
06.25     VIP - magazyn kulturalny
06.55     V-max - magazyn motoryzacyjny 
07.25     Gram.Tv - program rozrywkowy
07:55     Pokemon - serial animowany
08.55     mała Czarna - talk show
09.55     VIP - magazyn kulturalny
10.25     V-max - magazyn motoryzacyjny
10.55     Gram.Tv - program rozrywkowy
11.25     Big Brother V - Prosto z domu
11.55     Big Brother V  
12.55     Wielka Stopa w Afryce - fi lm  
 fabularny, Niemcy/Włochy 1978  
 Na prośbę przyjaciela, który  
 wyemigrował do Południowej  
 Afryki, komisarz Rizzi spotyka 
 się z tamtejszym policjantem,  
 który przyleciał do Neapolu,  
 aby wyjaśnić sprawę przemytu  
 diamentów. Po niespodziewanej  
 śmierci przybysza   
 neapolitańczyk postanawia  
 dokończyć śledztwo, a także  
 odnaleźć małego synka zabitego  
 policjanta.
15.00     SPORT
17.00     Trampolina - reality show 
18.00     Berlin, Berlin - serial dla młodzieży
19.05     Idol - realityshow
20.05     Operacja Słoń - fi lm fabularny USA 
22.20     Sypiając z wrogiem - fi lm fabularny  
 USA, 1991
00.25     Tajemnica Syriusza - fi lm fabularny  
 Japonia/Kanada/USA 1995 
02.40     Wydarzenia, Sport, Pogoda 
03.20     Paul Rodgers - Live in Glasgow 
 - koncert  
04.20     VIP - magazyn kulturalny

05:45     Sonic X – serial animowany 
06:15     Czarodziejki  – serial animowany
06:45     Piotruś Pan i piraci  
 – serial animowany
07:15     Gadżet i Gadżetinis  
 – serial animowany
07:45     Tutenstein  – serial animowany
08:15     Hugo – program dla dzieci 
08:45     Pasjonaci
09:15     Ewa gotuje 
 – magazyn kulinarny 
09:45     Eureko, ja to wiem
10:45     Kochanie, powiększyłem dzieciaka
12:45     Czarodziejki  – serial 
13:45     Dom nie do poznania – reality show
14:45     SIĘ KRĘCI – program rozrywkowy 
15:15     Świat według Kiepskich 
 – serial komediowy
15:45     Moja dziewczyna 2 – komedia  
 obyczajowa USA, 1994
17:45     Strzał w 10 – teleturniej
18:50     Wydarzenia
19:30     Jaś Fasola – serial komediowy
20:00     Jak oni śpiewają 
 – program rozrywkowy
22:00     Studio Lotto
22:30     Piotr Bałtroczyk przedstawia 
 – program rozrywkowy
00:00     Rebeka – thriller USA, 1940.  
 Owdowiały Maxim de Winter  
 (Olivier) poznaje w Monte 
 Carlo młodą niezamożną  
 dziewczynę (Fontaine),  
 zakochuje się, oświadcza i  
 zostaje przyjęty. 
02:45     Miasto zwycięzców – teleturniej
03:45     Zakazana kamera
05:15     Nocne randki – program rozrywkowy
05:30     TV MARKET

05:45     Sonic X  – serial animowany
06:15     Czarodziejki  – serial animowany
06:45     Piotruś Pan i piraci  
 – serial animowany
07:15     Gadżet i Gadżetinis  
 – serial animowany
07:45     Tutenstein  – serial animowany
08:15     Power Rangers – serial dla dzieci 
08:45     Przygody w siodle 
 – serial przygodowy 
09:45     Przebojowe dzieci 
 – program rozrywkowy 
10:45     Biały kieł – fi lm przygodowy USA
13:05     Miodowe lata – serial komediowy  
13:45     Premiera - Żona dla zuchwałych  
 – fi lm Indie, 1995. Premiera.  
 „Żona dla zuchwałych”, dziś już 
 bollywoodzki klasyk, to jeden  
 z najbardziej znanych i   
 najdłużej granych indyjskich 
 fi lmów w historii, nagrodzony  
 wieloma nagrodami, w tym  
 za najlepszy fi lm 1995 roku. 
17:45     Rodzina zastępcza – serial komediowy
18:50     Wydarzenia
19:30     Daleko od noszy – serial komediowy
20:00     CSI: Kryminalne zagadki Miami (88 i  
 89) – serial sensacyjny
22:00     Studio Lotto
22:10     Kości – serial sensacyjny
23:05     Misiek Koterski Show 
 – program rozrywkowy
00:05     Magazyn sportowy
02:05     Zakazana kamera 
03:35     Nocne randki – program rozrywkowy 

05:40     Uwaga! 
 – magazyn reporterów
06:00     Telesklep
08:00     Motoszoł,
08:30     Dzień dobry TVN 
10:55     Pascal: po prostu gotuj 
 – magazyn kulinarny
11:30     Na Wspólnej Omnibus 
13:20     You can dance - Po prostu tańcz! 
15:10     Szymon Majewski Show 
 – program rozrywkowy
16:20     Uciekające kurczaki – komedia 
18:00     Milionerzy - teleturniej
19:00     Fakty 
19:25     Sport 
19:35     Pogoda 
19:45     Uwaga! – magazyn reporterów
20:00     Niania – serial komediowy
20:35     Kryminalni – serial kryminalny
21:40     Polowanie na druhny 
 – fi lm komedia USA 2005
 Komedia romantyczna o  
 dwóch uganiających się za  
 spódniczkami mężczyznach,  
 którzy mają nietypowe zajęcie:  
 chodzą na przypadkowe 
 wesela – w celach   
 towarzyskich. Wszystko  
 skomplikuje się, kiedy jeden z  
 nich pozna dziewczynę swego  
 życia…
00:10     Złoto pustyni – fi lm wojenny 
 USA 1999. Marzec 1991 roku.  
 Wojna w Zatoce zmierza ku  
 końcowi. Czterech żołnierzy  
 amerykańskich stacjonujących w 
 Iraku postanawia zdobyć   
 kuwejckie złoto
02:30     Uwaga! – magazyn reporterów

05:40     Uwaga! – magazyn reporterów
06:00     Telesklep
08:00     Niania – serial komediowy
08:30     Dzień dobry TVN 
10:55     Kawa na ławę – magazyn 
11:45     39 i pół – serial obyczajowy
12:45     Teraz albo nigdy – serial obyczajowy
13:55     Scooby-Doo – fi lm przygodowy  
 Australia 2002. Fabularna wersja  
 serialu animowanego o czwórce  
 przyjaciół i ich wiernym lecz  
 tchórzliwym towarzyszu,  
 psie. Skłócona paczka   
 Scoobiego i reszty otrzymuje  
 zaproszenie na Straszną Wyspę.  
 Mają tam wyjaśnić dziwne  
 zachowania studentów.
15:45     Co za tydzień – magazyn 
16:15     Taniec z gwiazdami – kulisy 
16:50     Clever - widzisz i wiesz 
 – program rozrywkowy
18:00     Milionerzy – teleturniej 
19:00     Fakty 
19:25     Sport 
19:35     Pogoda 
19:45     Uwaga! – magazyn reporterów
20:00     Taniec z gwiazdami 
 – program rozrywkowy 
21:45     Teraz albo nigdy – serial obyczajowy
22:45     Program rozrywkowy
23:20     Magazyn Orange Ekstraklasa 
00:35     Trujący bluszcz III – sensacyjny  
 USA 1997
02:20     Uwaga! – magazyn reporterów
02:40     Telesklep

05:00     Music Spot – magazyn muzyczny
05:30     Wstawaj! Gramy! 
 – magazyn muzyczny 
06:15     Adam i Ewa – serial obyczajowy 
06:45     Sabrina  – serial komediowy
07:15     TV Market
07:30     Wielka Wygrana – teleturniej 
08:00     Jak oni śpiewają 
 – program rozrywkowy 
10:30     Beverly Hills 90210
11:30     Samo życie – serial obyczajowy
12:00     Zamieńmy się żonami – reality show 
13:00     Przebojowe dzieci 
 – program rozrywkowy 
14:00     Pierwsza miłość – serial obyczajowy
14:45     Sabrina  – serial komediowy
15:15     Daleko od noszy – serial komediowy 
15:50     Wydarzenia
16:15     Interwencja – magazyn reporterów 
16:30     Chirurdzy – serial obyczajowy
17:25     I kto tu rządzi? – serial komediowy
18:00     Pierwsza miłość – serial obyczajowy
18:50     Wydarzenia
19:30     Samo życie – serial obyczajowy
21:00     MEGA HIT - XXX: Następny  
 poziom – fi lm akcji USA, 2005.  
 Radykalny odłam rządu  
 niezadowolony z polityki głowy 
 państwa podejmuje plan  
 zlikwidowania Prezydenta  
 Stanów Zjednoczonych. 
22:00     Studio Lotto
00:15     Daleko od noszy – serial komediowy 
00:45     Miasto zwycięzców – teleturniej
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05:00     Uwaga! – magazyn reporterów 
05:20     Telesklep
06:20     Hej-nał show 
 – program rozrywkowy 
07:25     Fabryka Gry 
 – program rozrywkowy
08:00     Na Wspólnej – serial obyczajowy
08:30     Dzień dobry TVN 
11:00     Proste życie – reality show 
12:05     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 – ser. fabularno-dokumentalny 
13:05     Szymon Majewski Show 
 – program rozrywkowy 
14:05     W-11 Wydział Śledczy 
 – ser. fabularno-dokumentalny
14:45     Detektywi – ser. fabularno-  
 dokumentalny
15:15     Marina – telenowela   
16:15     Rozmowy w toku – talk show 
17:25     Sąd rodzinny – ser. fabularno- 
 dokumentalny
18:25     Detektywi – ser. fabularno-  
 dokumentalny
19:00     Fakty 
19:30     Sport 
19:40     Pogoda 
19:50     Uwaga! – magazyn reporterów
20:15     W-11 Wydział Śledczy – ser.   
 fabularno-dokumentalny
20:55     Na Wspólnej – serial obyczajowy 
21:30     Wykonać wyrok – fi lm   
 sensacyjny Kanada 1990
23:30     Agenci NCIS – serial sensacyjny 
00:30     Multikino – magazyn fi lmowy 

05:35     Statek miłości (110 i 111) – telenowela 
07:20     TELEZAKUPY
07:35     Kacper – serial animowany 
08:05     M jak miłość – serial obyczajowy
09:00     Pytanie na śniadanie  
11:10     Święta wojna – serial komediowy
11:45     Robin Hood – serial przygodowy 
12:35     Koło fortuny – teleturniej 
13:10     Daleka droga do domu 
 – dramat USA 1998 
14:45     Gliniarz i prokurator 
 – serial sensacyjny 
15:45     Dla niesłyszących - Barwy szczęścia 
 – serial obyczajowy 
16:55     Stawka większa niż życie – serial TVP 
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
18:55     Sport Telegram
19:05     Jeden z dziesięciu – teleturniej 
20:05     Barwy szczęścia – serial obyczajowy 
21:05     Rodzina Trendych – widowisko 
21:35     Dr House – serial obyczajowy 
22:25     Policjanci z Pitbulla – felieton 
22:30     Warto rozmawiać
23:25     Magazyn kryminalny 997 
24:00     Panorama
00:20     Czy świat oszalał? 
 – cykl dokumentalny 
01:15     Miasteczko Twin Peaks 
 – serial kryminalny
02:05     Sekcja 998 
 – telenowela dokumentalna 
02:25     Noc Zagadek 
 – teleturniej interaktywny

05:20     Notacje
05:30     Skamandryci – cykl
06:00     Kawa czy herbata? 
08:00     Wiadomości
08:15     Kwadrans po ósmej
08:30     Pani Pająkowa –animowany 
09:00     Jedynkowe Przedszkole
09:25     Strażak Sam – serial
09:35     Świnka Peppa – serial
09:40     Fifi  – serial animowany 
09:55     Ja i mój Pan – magazyn 
10:10     W-skersi 
10:30     Stopa cukrzycowa – felieton
10:40     Z EUROpą na Ty –magazyn 
11:10     Moda na sukces 
12:00     Wiadomości
12:20     Europa bez miedzy
12:40     Plebania – telenowela 
13:05     Klan – telenowela  
13:35     Jaka to melodia?
14:00     Średniowieczna Europa 
14:30     My Wy Oni – magazyn 
15:00     Wiadomości
15:10     Miłość puka do drzwi
16:05     Moda na sukces
17:00     Teleexpress 
17:35     Klan – telenowela  
18:00     Jaka to melodia?
18:30     Plebania – telenowela  
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości 
20:20     Masz tylko mnie – thriller 
21:55     Sprawa dla reportera
22:30     Bracia i siostry – serial 

05:20     Notacje
05:30     Klinika cudów – telenowela
06:00     Kawa czy herbata? 
08:00     Wiadomości
08:15     Kwadrans po ósmej 
08:30     Smocze opowieści – serial 
09:05     Jedynkowe Przedszkole 
09:35     Atlantis High – serial 
10:00     Zwierzowiec – Demokracja
10:20     Zdrowo z Jedynką
10:40     Z EUROpą na Ty –magazyn
10:50     Jaka to melodia?
11:15     IV Festiwal Kultury  
 Żydowskiej „Warszawa  
 Singera” – koncert   
11:35     Wiadomości
11:45     65. rocznica wybuchu  
 Powstania Zbrojnego w  
 Getcie Warszawskim 
13:15     Chłopak i dziewczyna 
 – fi lm dokumentalny 
14:05     Plebania – telenowela  
14:30     Klan – telenowela 
15:00     Wiadomości
15:10     Miłość puka do drzwi 
 (66 i 67) – serial 
16:05     Moda na sukces 
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     Zubin Mehta i Orkiestra  
 Filharmonii Izraelskiej 
21:15     Anna Frank: cała prawda  
 – dramat wojenny
22:45     Misja specjalna – magazyn 

05:20     Statek miłości (106 i 107) 
 – telenowela 
07:00     TELEZAKUPY
07:20     Jeśli ktoś jest chory – reportaż 
07:45     Bodzio – serial animowany 
08:05     M jak miłość – serial obyczajowy 
09:00     Pytanie na śniadanie 
11:05     Sąsiedzi – serial komediowy 
11:40     Robin Hood – serial przygodowy  
12:30     Złotopolscy – telenowela 
13:00     Rok bez lata – fi lm dokumentalny 
14:00     Podróże z żartem 
 – program rozrywkowy
14:55     Gliniarz i prokurator 
 – serial sensacyjny 
15:55     Dla niesłyszących - M jak miłość 
 – serial obyczajowy
16:50     Stawka większa niż życie 
 – serial TVP 
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
18:50     Sport Telegram
19:00     Koło fortuny – teleturniej 
19:40     Kocham Kino – magazyn fi lmowy 
20:05     M jak miłość – serial obyczajowy
20:55     Kulisy serialu „M jak miłość”
21:10     Magazyn Ekspresu Reporterów
22:05     Wieczór fi lmowy Kocham Kino -  
 Balzak i mała Chinka – fi lm  
 fabularny kraj prod. Francja,  
 Chiny 2002 
24:00     Panorama
00:15     Clara Sheller – serial obyczajowy  
01:10     W sercu tropików 
 – cykl dokumentalny 
02:10     Korespondent – cykl dokumentalny
02:40     Z Dwójką bezpieczniej
02:45     Noc Zagadek
  – teleturniej interaktywny

05:20     Notacje
05:30     Telewizyjny opis obyczajów 
05:45     Grube ryby – reportaż 
06:00     Kawa czy herbata? 
08:00     Wiadomości
08:15     Kwadrans po ósmej
08:35     Łatek – serial animowany  
09:00     Domisie – dla dzieci
09:30     Lilli czarodziejka – serial 
10:00     Kwadrans na kawę
10:20     Borem, lasem... – magazyn
10:40     Pan Śmieć 
10:40     Z EUROpą na Ty –magazyn 
11:10     Moda na sukces 
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes
12:20     Siła z natury – magazyn 
12:40     Plebania – telenowela  
13:05     Klan – telenowela  
13:35     Jaka to melodia?
14:00     Errata do biografi i 
14:30     Raj – magazyn 
15:00     Wiadomości
15:10     Miłość puka do drzwi 
16:05     Moda na sukces
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     Anna Frank: cała prawda  
 – dramat wojenny 
22:10     Cienie PRL – u – widowisko  

05:20     Statek miłości (108 i 109) 
 – telenowela  
07:00     TELEZAKUPY
07:20     Małżeństwo – reportaż 
07:45     Bodzio – serial animowany  
08:05     M jak miłość – serial obyczajowy  
09:00     Pytanie na śniadanie 
11:10     Sąsiedzi – serial komediowy 
11:40     Robin Hood – serial przygodowy 
12:35     Rodzina Trendych – widowisko 
13:05     Dzika Australia 
 – cykl dokumentalny 
14:05     Europa da się lubić – Inwestuje 
15:00     Gliniarz i prokurator 
 – serial sensacyjny 
15:55     Dla niesłyszących - M jak miłość 
 – serial obyczajowy 
16:55     Stawka większa niż życie 
 – serial TVP 
18:00     Program lokalny 
18:30     Panorama 
18:55     Sport Telegram 
19:05     Jeden z dziesięciu – teleturniej 
19:35     S. O. S. Dzieciom! 
 – telenowela dokumentalna 
20:00     Barwy szczęścia – serial obyczajowy 
21:05     Kryminalne zagadki Las Vegas 
 – serial sensacyjny
21:50     Piłka nożna - Puchar Hiszpanii:  
 Valencia - Getafe 
24:00     Panorama
00:15     Korespondent – cykl dokumentalny
00:45     Alibi na środę - Farciarz – fi lm  
 kryminalny USA 2003 
02:15     Wideoteka dorosłego człowieka  

05.30     Sztukateria – magazyn kulturalny 
05.55     V Max – magazyn motoryzacyjny 
06.20     Kinomaniak – magazyn fi lmowy 
06.45     Muzyczne listy – magazyn muzyczny 
07.50     TV Market
08.25     Kasa Na Bank 
 – program interaktywny
09.25     Zbuntowani – serial obyczajowy  
10.25     Big Brother V – Prosto z domu
10.55     mała Czarna – talk show 
11.55     Big Brother V 
12.55     Happy Hour – informacyjny program  
 rozrywkowy 
13.55     V Max – magazyn motoryzacyjny 
14.30     Wygraj fortunę – teleturniej 
15.30     Sidła miłości – serial fabularny
16.30     Zbuntowani – serial obyczajowy  
17.30     mała Czarna – talk show
18.30     Big Brother V – Prosto z domu
19.00     Happy Hour – informacyjny program  
 rozrywkowy
20.00     Adam kontra Miłosz 
 – program rozrywkowy 
20.30     Big Brother V 
21.30     Regina – serial fabularny
22.35     Pogromcy hitów – program  
 publicystyczno-satyryczny
23.05     Big Brother V – Extra 
23.35     Happy Hour – informacyjny program  
 rozrywkowy 
00.40     Wydarzenia, Sport, Pogoda
01.15     Big Brother V 
02.15     Big Brother V – Prosto z domu
02.40     Big Brother V – Extra
03.05     Muzyczne listy – magazyn muzyczny 
03.55     Happy Hour – informacyjny program  
 rozrywkowy 
04.40     Drogówka – magazyn policyjny 
05.05     Komenda – magazyn policyjny

05.30     Sztukateria – magazyn kulturalny 
05.55     Dekoratornia
06.20     Pogromcy hitów 
 – program rozrywkowy 
06.45     Muzyczne listy – magazyn muzyczny 
07.50     TV Market
08.25     Kasa Na Bank 
 – program interaktywny
09.25     Zbuntowani – serial obyczajowy 
10.25     Big Brother V – Prosto z domu
10.55     mała Czarna – talk show
11.55     Big Brother V
12.55     Happy Hour – informacyjny program  
 rozrywkowy
13.55     VIP – magazyn kulturalny
14.30     Wygraj fortunę – teleturniej 
15.30     Sidła miłości 
 – serial fabularny
16.30     Zbuntowani 
 – serial obyczajowy  
17.30     mała Czarna – talk show
18.30     Big Brother V – Prosto z domu 
19.00     Happy Hour – informacyjny program  
 rozrywkowy
20.00     Big Brother V – Nominacje  
21.00     24 godziny – serial sensacyjny 
23.05     Big Brother V – Extra 
23.35     Happy Hour – informacyjny program  
 rozrywkowy
00.35     Jerycho – serial sensacyjny 
02.30     Wydarzenia, Sport, Pogoda
03.05     Big Brother V – Nominacje 
03.50     Big Brother V – Prosto z domu
04.15     Big Brother V – Extra 
04.40     Muzyczne listy – magazyn muzyczny

05.30     Sztukateria – magazyn kulturalny
05.55     VIP – magazyn kulturalny
06.20     Pogromcy hitów – program   
 rozrywkowy
06.45     Muzyczne listy – magazyn muzyczny 
07.50     TV Market
08.25     Kasa Na Bank – program   
 interaktywny
09.25     Zbuntowani – serial obyczajowy  
10.25     Big Brother V – Prosto z domu 
10.55     mała Czarna – talk show
11.55     Big Brother V – Nominacje 
12.55     Happy Hour – informacyjny program  
 rozrywkowy
13.55     Dekoratornia – magazyn 
14.30     Wygraj fortunę – teleturniej 
15.30     Sidła Miłości – serial fabularny
16.30     Zbuntowani 
 – serial obyczajowy  
17.30     mała Czarna – talk show
18.30     Big Brother V – Prosto z domu 
19.00     Trampolina – reality show 
20.00     Big Brother V
21.00     Klient – thriller USA 1994 .  
 Adaptacja powieści Johna  
 Grishama z doskonałą kreacją  
 Susan Sarandon w roli  
 prawniczki, która stara się  
 uratować 11-latka, jedynego  
 świadka zabójstwa senatora  
 dokonanego przez najemnika  
 mafi i. 
23.30     Big Brother V – Extra 
00.00     Big Brother V

05:00     Music Spot – program muzyczny 
05:30     Wstawaj! Gramy! 
 – program muzyczny 
06:15     Adam i Ewa – serial obyczajowy
06:45     Sabrina  – serial komediowy
07:15     TV Market
07:30     Wielka Wygrana – teleturniej
08:30     Słoneczny patrol – serial obyczajowy
09:30     Strażnik Teksasu – serial sensacyjny 
10:30     Beverly Hills 90210 
 – serial dla młodzieży 
11:30     Samo życie – serial obyczajowy
12:00     Zamieńmy się żonami – reality show 
13:00     Rodzina zastępcza  
 – serial komediowy
14:00     Pierwsza miłość – serial obyczajowy
14:45     Sabrina  – serial komediowy
15:15     Daleko od noszy  – serial komediowy
15:50     Wydarzenia
16:15     Interwencja – magazyn reporterów 
16:30     Chirurdzy – serial obyczajowy
17:25     I kto tu rządzi? – serial komediowy
18:00     Pierwsza miłość – serial obyczajowy
18:50     Wydarzenia
19:30     Samo życie – serial obyczajowy
20:00     CSI: Kryminalne zagadki Nowego  
 Jorku – serial sensacyjny
21:00     U-571 – dramat wojenny  
 Francja, USA, 2000. W 
 trakcie jednego z ataków  
 „wilczego stada” na aliancki 
 konwój, U-571 zostaje   
 uszkodzony przez amerykański  
 niszczyciel. 
22:00     Studio Lotto
23:45     1300 gramów  – serial sensacyjny
00:40     Millenium  – serial sensacyjny
01:40     Miasto zwycięzców – teleturniej
02:40     Zakazana kamera

05:00     Music Spot – program muzyczny
05:30     Wstawaj! Gramy! 
 – program muzyczny 
06:15     Adam i Ewa – serial obyczajowy
06:45     Sabrina  – serial komediowy
07:15     TV Market
07:30     Wielka Wygrana – teleturniej 
08:30     Słoneczny patrol – serial obyczajowy
09:30     Strażnik Teksasu  – serial sensacyjny
10:30     Beverly Hills 90210 
 – serial dla młodzieży 
11:30     Samo życie – serial obyczajowy 
12:00     Zamieńmy się żonami – reality show 
13:00     Strzał w 10 – teleturniej 
14:00     Pierwsza miłość – serial obyczajowy 
14:45     Sabrina  – serial komediowy
15:15     Daleko od noszy  – serial komediowy 
15:50     Wydarzenia
16:15     Interwencja – magazyn reporterów 
16:30     Chirurdzy – serial obyczajowy 
17:30     I kto tu rządzi? – serial komediowy 
18:00     Pierwsza miłość– serial obyczajowy 
18:50     Wydarzenia
19:30     Samo życie – serial obyczajowy 
20:00     I kto tu rządzi? – serial komediowy 
20:30     Świat według Kiepskich 
 – serial komediowy 
21:00     Premiera - Boski żigolo w Europie  
 – komedia  USA, 2005. Po serii  
 życiowych niepowodzeń Deuce 
 Bigalow jedzie do kolegi (Eddie  
 Griffi n), który mieszka w  
 Amsterdamie. 
22:00     Studio Lotto
22:55     Premiera - Viktor Vogel – karierowicz 

 05:00    Music Spot – program muzyczny 
05:30     Wstawaj! Gramy! 
 – program muzyczny 
06:15     Adam i Ewa – serial obyczajowy 
06:45     Sabrina – serial komediowy
07:15     TV Market
07:30     Wielka Wygrana – teleturniej
08:30     Słoneczny patrol – serial obyczajowy 
09:30     Strażnik Teksasu  – serial sensacyjny 
10:30     Beverly Hills 90210 
 – serial dla młodzieży  
11:30     Samo życie – serial obyczajowy
12:00     Zamieńmy się żonami 
 – reality show 
13:00     I kto tu rządzi? – serial komediowy
13:30     Świat według Kiepskich  
 – serial komediowy 
14:00     Pierwsza miłość – serial obyczajowy
14:45     Sabrina  – serial komediowy 
15:15     Świat według Bundych  
 – serial komediowy 
15:50     Wydarzenia
16:15     Interwencja – magazyn reporterów 
16:30     Chirurdzy – serial obyczajowy 
17:25     I kto tu rządzi? – serial komediowy 
18:00     Pierwsza miłość – serial obyczajowy 
18:50     Wydarzenia
19:30     Samo życie – serial obyczajowy 
20:00     Tylko miłość – serial obyczajowy 
21:00     Gwiezdny cyrk 
 – program rozrywkowy 
22:00     Studio Lotto
23:05     Piekielna gra – fi lm akcji Hongkong,  
 2002; r. Andrew Lau

05:00     Uwaga! 
 – magazyn reporterów 
05:20     Telesklep
06:20     Hej-nał show 
 – rozrywkowy 
07:25     Fabryka Gry 
 – rozrywkowy
08:00     Na Wspólnej 
 – serial obyczajowy
08:30     Dzień dobry TVN 
11:00     Program rozrywkowy 
12:05     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 – ser.fabularno-dokumentalny
13:05     Milionerzy – teleturniej 
14:05     W-11 Wydział Śledczy 
 – ser.fabularno-dokumentalny
14:45     Detektywi 
 – ser.fabularno-dokumentalny
15:15     Marina – telenowela  
16:15     Rozmowy w toku – talk show 
17:25     Sąd rodzinny 
 – ser.fabularno-dokumentalny
18:25     Detektywi 
 – ser.fabularno-dokumentalny
19:00     Fakty 
19:30     Sport 
19:40     Pogoda 
19:50     Uwaga! – magazyn reporterów
20:15     W-11 Wydział Śledczy – ser. 
 fabularno-dokumentalny
20:55     Na Wspólnej – serial obyczajowy
21:30     39 i pół – serial obyczajowy 
22:30     Kuba Wojewódzki – talk show 
23:30     Kryminalni – serial kryminalny
00:35     Program rozrywkowy
01:10     Uwaga! – magazyn reporterów
01:30     Wrzuć na luz 
 – program rozrywkowy
02:30     Telesklep 

05:00     Uwaga! – magazyn reporterów 
05:20     Telesklep
06:20     Hej-nał show 
 – program rozrywkowy 
07:25     Fabryka Gry 
 – program rozrywkowy
08:00     Na Wspólnej – serial obyczajowy 
08:30     Dzień dobry TVN 
11:00     Perfekcyjna Pani Domu – serial   
12:05     Sąd rodzinny – ser.fabularno-  
 dokumentalny
13:05     Milionerzy – teleturniej  
14:05     W-11 Wydział Śledczy – ser.  
 fabularno-dokumentalny
14:45     Detektywi – ser.fabularno-  
 dokumentalny
15:15     Marina – telenowela 
16:15     Rozmowy w toku – talk show 
17:25     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 – ser.fabularno-dokumentalny
18:25     Detektywi – ser.fabularno-  
 dokumentalny
19:00     Fakty 
19:30     Sport 
19:40     Pogoda 
19:50     Uwaga! – magazyn reporterów
20:15     W-11 Wydział Śledczy – ser.  
 fabularno-dokumentalny
20:55     Na Wspólnej  – serial obyczajowy
21:30     You can dance - Po prostu tańcz! 
23:25     Wysoka fala – fi lm katastrofi czny  
 USA 2003
01:25     Uwaga! – magazyn reporterów
01:45     Wrzuć na luz 
 – program rozrywkowy

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN
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