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Bez wątpienia kuriozum w 
całej sprawie jest fakt, że 
każdy z zatrzymanych eg-
zaminatorów posiadał cer-
tyfi kat ukończenia kursu 
specjalistycznego z zakresu 
przeciwdziałania zjawisku 
korupcji w ośrodkach egza-
minowania kierowców. Wo-
bec wielu zatrzymanych w 
sprawie zastosowano środek 
zapobiegawczy w postaci 
poręczeń majątkowych do 
75 tys. złotych. Funkcjo-
nariusze CBŚ mówią, że 
sprawa jest rozwojowa i za-
trzymań może być więcej. 
Wszystkim, którzy usłyszeli 
łapówkarskie zarzuty grozi 
kara do 8. lat pozbawienia 
wolności.                                                                             

ŁAPÓWKARZE
Egzaminatorzy, instruktorzy nauki jazdy, właściciele szkółek jazdy, kursanci oraz pracownicy administracyjni, łącznie blisko 200 osób usłyszało pro-
kuratorskie zarzuty w związku z aferą łapówkarską w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego. W sprawie od kilku miesięcy prowadzą  dochodzenie 
funkcjonariusze funkcjonariusze gdańskiego oddziału Centralnego Biura Śledczego.

Z ustaleń wynika, że płacono łapówki w wys. od 1 – 2,5 tysięcy złotych, w zależności od 
kategorii prawa jazdy,  na które zdawano egzamin. 
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Ważne telefony
POGOTOWIE

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

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

POLICJA
WEJHEROWO

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

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

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

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

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

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

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

INNE
- Pogotowie gazowe ........................................................................................................... 992
- Pogotowie energetyczne .....................................................................  991; (058) 672-13-87
- Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne  .................................................................................. 994
- Pogotowie Ciepłownicze ................................................................................................. 993
- Pogotowie ciepłownicze „KOKSIK” Reda ........................................... tel. (058) 678 67 00
- Pogotowie Drogowe  ............................................................................................. 954, 9637
- Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie ................................................ (058) 672 13 35
- Sanepid ......................................................................................................... (058) 672 74 27
- Obwodowy Urząd Pocztowy w Wejherowie ............................................... (058) 672 22 81
- Państwowa Inspekcja Pracy w Wejherowie ................................................. (058) 672 13 45
- Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wejherowie .................. (058) 672 21 70
- Prokuratura Rejonowa w Wejherowie  ........................................................ (058) 672 98 72
- Sąd Rejonowy w Wejherowie ...................................................................... (058) 672 23 13
- Areszt Śledczy w Wejherowie  ..................................................................... (058) 672 23 92
- Urząd Skarbowy w Wejherowie .................................................................. (058) 677 34 64
- Urząd Stanu Cywilnego w Wejherowie  ..................................................... (058) 677 71  31 
- Pomorski Urząd Wojewódzki (paszporty) ................................................... (058) 672 45 56
- Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie  ...................................................... (058) 672 21 62 
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Wejherowie ....................................... (058) 572 97 00 
- Informacja PKS ........................................................................................... (058) 672 29 14 
- Informacja SKM ......................................................................................... (058) 721 21 70
- Informacja MZK ......................................................................................... (058) 672 31 38
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Znowu pijani 
- Pomimo wielokrotnych apeli o zachowanie trzeźwości za kół-
kiem kierowcy w dalszym ciągu nie kierują się oni rozsądkiem 
pozwalając rządzić sobą alkoholowi - przestrzega policja. W 
miniony weekend było ich aż ośmiu. Rekordzista wpadł w Bol-
szewie. Gdy kierowca opla calibry otworzył drzwi samochodu 
funkcjonariuszy wręcz odrzucił odór alkoholu. Mieszkaniec Orla 
miał ponad 2,4 promila alkoholu we krwi. Samochód został za-
bezpieczony na policyjnym parkingu. Dwóch następnych pija-
nych wpadło w Rumi. Pierwszy został zatrzymany do kontroli, 
bo jechał bez włączonych świateł mijania. Zatrzymany na ulicy 
Gdańskiej kierowca został przewieziony do szpitala. Tam pie-
lęgniarka pobrała mu krew do kontroli - wcześniej mężczyzna 
odmówił poddania się kontroli. Drugi kierowca miał ponad 1,6 
promila we krwi i kierował samochodem bez prawa jazdy. 

Wszedł po ubrania, fajki i słodkości
Raptem 17 lat miał włamywacz, który został zatrzymany w so-
botnią noc w Śmiechowie. Policjanci pojechali na miejsce po 
otrzymaniu informacji, że ktoś włamał się do sklepu przy uli-
cy Judyckiego. Na miejscu zauważyli wybitą dolną szybę w 
drzwiach jednej z placówek handlowych. Poczekali tam na wła-
ściciela i razem z nim weszli do środka. Na  zapleczu znaleźli 
intruza. 17-latek z Redy miał przy sobie  papierosy i słodycze. 
Towar wrócił do właściciela, a nastolatek na komisariat.

Zginął na ulicy 
W niedzielną noc młody kierowca vw golfa potrącił mężczyznę 
na ulicy Ofi ar Piaśnicy. Wiadomo, że potrącony szedł niewłaści-
wą stroną drogi osobę. Pomimo prób reanimacji zmarł. Kierowca 
volkswagena był trzeźwy. 

Poszukiwani zatrzymani 
11 osób, które były poszukiwane, wpadło w ubiegłym tygodniu 
na terenie powiatu wejherowskiego. Podczas akcji policjanci 
sprawdzali domy i inne miejsca, w których mogły być szukane 
osoby. Kilku po przesłuchaniach zostało zwolnionych do domów, 
pozostali trafi li do aresztów. 

Zatruli się czadem 
Gdy mieszkaniec Rumi wrócił z zakupów znalazł swoją żonę nie-
przytomną. Kobieta oraz dwójka małych dzieci została przewie-
ziona do Instytutu Medycyny Tropikalnej w Gdyni. Ich życiu nie 
zagraża już niebezpieczeństwo. Wezwani na miejsce strażacy po-
twierdzili znaczne przekroczenie zawartości tlenku węgla w po-
mieszczeniach. Budynek został przewietrzony.                   (DS) 

I N F O R M A C J A
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j.Dz.U.z 2004 r., Nr 261, poz.2603, ze zm.)

Starosta Wejherowski
informuje:

na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, w 
dniu 18.02.2009 r. wywieszono na okres 21 dni wykaz nr I/2009, dotyczący 
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w gminie 
Gniewino, obręb Bychowo,  działka nr 152/7 o powierzchni 0,0390 ha,  
przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego.

OGŁOSZENIE

Z ubolewanie stwierdzam, że zachwyt nad 
rozpoczęciem tzw. rewitalizacji w ogóle mi 
się nie udziela. Rozumiem i akceptuję prze-
budowę śródmieścia Wejherowa.
Niestety, nikt do dzisiaj nie jest w stanie powiedzieć 
na czym ta rewitalizacja polega i co tak na prawdę 
powstanie na tym terenie. Dla mnie kluczowa sprawa 
to przestrzeń pomiędzy budynkami Orlexu, tam gdzie 
wcześniej był parking wspólnoty mieszkaniowej. Po 
pierwsze prace zaczęły się bez żadnych konsultacji. 
Po drugie doszły mnie słuchy, że pomiędzy budyn-
kami ma być poprowadzona droga! Wstyd, że muszę 
słuchać plotek. Sprawdziłem plan zagospodarowania 
przestrzennego (powstały 2005/2006 po wybudowa-
niu bloków Orlexu) i żadnej drogi nie widzę. Bardzo 
proszę redakcję o informacje i plan rewitalizacji, pro-
szę o upublicznienie mapy i projektu. Czuję, że za 
kilka tygodni nie da się mieszkać w moim mieszkaniu 
ponieważ z trzech stron mieszkania będę miał drogę! 
Jak najbardziej nie jest za wstrzymywaniem żadnych 
prac, ale tak po prostu nie robi się z mieszkańcami, 
gdzie w ostatniej chwili powiadamia się o inwestycji, 
nie mówiąc właściwie co zostanie zrobione. Przy-
jeżdża ciężki sprzęt, a Biuro Obsługi Nieruchomości 
mówi wynocha z parkingu, który właściwie jest moją 
własnością.                                                           (ID)

List od czytelnika
po artykule: 

„Nowa inwestycja 
w centrum”

Tadeusz Krotos przedstawia
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W Wejherowie spaliło 
się poddasze ciastkar-
ni przy ulicy Sobieskie-
go. 
Przypuszczalnie przyczyną 
pożaru, który wybuchł w 
poniedziałkowy poranek 
była wada urządzeń grzew-
czych, ale jak zastrzega 
straż pożarna będzie to 
jeszcze sprawdzane. 
Pożar wybuchł około go-
dziny 8 rano. Dziewięciu 
strażaków gasiło ogień 
przez prawie trzy godziny. 

W tym czasie straż miejska 
pilnowała, żeby nikt nie 
wszedł na plac przed ciast-
karnią. Strażacy najpierw 
oblali wodą budynek z ze-
wnątrz, a później wycięli 
jeszcze otwór piłą mecha-
niczną, żeby ugasić pożar 
jak najszybciej. 
Zanim wszystko dogasili 
musieli rozebrać jeszcze 
część konstrukcji budyn-
ku. Na szczęście nikogo w 
środku nie było. 

(TM) 

Płonęła 
ciastkarnia 
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W okresie Wielkiego 
Postu ojcowie Francisz-
kanie z Sanktuarium 
Maryjno – Pasyjnego w 
Wejherowie, zapraszają 
w piątki na tradycyjną 
Drogę Krzyżową.
Od godziny 15–tej w ko-
ściele p.w. Św. Anny, przy 
Klasztorze Franciszkanów 
trwać będzie przygotowa-
nie do Drogi Krzyżowej z 
możliwością skorzystania 
z Sakramentu Pokuty, Ko-
munii Świętej oraz Adoracji 
Najświętszego Sakramentu 
i uczczenia Relikwii Krzyża 
Świętego. Na Drogę Krzy-
żową na Kalwarię z  ko-
ścioła klasztornego pątnicy 
wyruszą w piątek o godzi-
nie 16-tej. Okres Wielkie-
go Postu dla chrześcijan 
jest czasem pokuty, postu, 
wyrzeczeń, dobrych posta-
nowień i modlitwy, ma słu-
żyć naszemu nawróceniu i 
większemu zjednoczeniu z 
Bogiem.                       (FS) 

Droga 
Krzyżowa 

- Chcieliśmy uporządko-
wać zasady ruchu - mówi 
„Expressowi” Witold Mo-
cek, wejherowski radny i 
szef komisji komunalnej. 
- Składaliśmy w tej sprawie 
wnioski, natomiast nie decy-
dowaliśmy formalnie o przy-
jęciu lub odrzuceniu nowego 
prezydenckiego zarządzenia. 
Opiniowaliśmy je w dobrej 
wierze. Ufaliśmy, że zostały 
w tej sprawie przeprowa-
dzone społeczne konsulta-
cje. Tym bardziej dziwię się 
niektórym radnym z „Wolę 
Wejherowo”, którzy na ostat-
nim, wspólnym posiedze-
niu komisji wyrazili wielkie 
zdziwienie wprowadzonym 
zarządzeniem. Dziwna to 
sytuacja. Być może nie mają 
oni już wspólnego języka 
ze swoim prezydentem, nie 
mnie to oceniać. Przecież ich 
klubowi koledzy także         w 
większości zaopiniowali za-
rządzenie pozytywnie, nikt z 
nich nie był przeciw. 
W tej sprawie odbyło się 
wspólne posiedzenie Komisji 
Komunalnej, Gospodarczej 

Bez wjazdu
- Czekamy co wymyślą radni - mówi jeden z handlowców z centrum 
Wejherowa. Przypomnijmy sprawę: chodzi o zakaz wjazdu do centrum 
miasta, który został wprowadzony bez konsultacji z punktami handlowymi. 
Teraz część sklepów nie ma dojazdu. 

oraz Bezpieczeństwa. Radny 
Mirosław Ruciński złożył 
wniosek, aby zwrócić się do 
prezydenta Hildebrandta o 
zmianę najnowszego zarzą-
dzenia i wzięcie pod uwagę 
postulatów złożonych przez 
handlowców. 
- Nie wiem, jakie postano-
wienia teraz zapadną, ale 
zapewniono nas, że godzina 
wjazdu zostanie wydłużona 
do 11. - odpowiada Marek 
Mroske, właściciel jednego 
z lokali handlowych w Wej-
herowie. - Nas to w pewnym 
sensie satysfakcjonuje, bo 

sklepy są otwarte już od 10. 
Póki co obiecano nam, że 
Straż Miejska będzie moni-
torować, ile samochodów 
wjeżdża do centrum i jak to 
się odbywa. Generalnie po-
czuliśmy się całą sytuacją 
zniesmaczeni, bo bez żadnej 
konsultacji podjęto pewne 
kroki. Wcześniej w takich 
sprawach wypracowywali-
śmy wspólne stanowisko. 
Do tego dochodzą podwyżki, 
które na nas narzucono, a to 
grozi pustoszeniem centrum. 
Miasto nie zyskuje takimi 
posunięciami.       (TM, PR) 

- Działanie prezydenta mnie nie dziwi - 
dodaje Witold Mocek. - Kiedy realizuje 
on sprawy jasne, architektem sukcesu jest 
zawsze jedna osoba, ale kiedy wprowadza 
zarządzenie własnego autorstwa, które nie 
zadowoli wszystkich stron powstaje dziw-
ne zamieszanie informacyjne. Nagle za-
miast zarządzenia mamy uchwałę, zamiast 
prezydenckiego autorstwa mamy decyzję 
radnych. Szkoda, że prezydent nie brał pod 

uwagę sugestii radnych, gdy lekką ręką decydował o planie wy-
dania 49 mln zł z budżetu miejskiego na fi lharmonię lub około 
900 tysięcy zł na budowę kawiarenki w wejherowskim parku 
czy też głosów przeciw budowie restauracji na pl. J. Wejhera. 

W niedzielę w Gdyni za-
kończył się I Festiwal 
Rzeźb Lodowych. 
Na ostrodze przy restaura-
cji Barracuda na Bulwarze 
Nadmorskim stanęła 4,5 
tonowa lodowa syrena i 6 
mniejszych rzeźb przedsta-
wiających m.in. logo miasta, 
syreny i spienione morskie 
fale. Rzeźby wykonali pod-
czas trzech festiwalowych 
dni Volker Schruerer; świa-
towej sławy rzeźbiarz; wie-
lokrotny zwyciezca kon-
kursów rzeźby lodowej na 
całym świecie. 
W sobotę, tuż po ukończeniu 
największej ponad 3-metro-
wej rzeźby syreny, na którą 
zużyto  ponad 30 bloków 
lodu. Odbył się uroczysty 
wernisaż, któremu towarzy-
szyło przedstawienie Trój-
miejskiego Teatru Ognia 
Mamadoo.  Przez trzy dni 
festiwalu pracę artystów, a 
potem rzeźby podziwiało ty-
siące osób.                    (ajg)

Lodowe
rzeźby
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Zgodnie z zamierzeniami, 
kompleks sportowo-rekre-
acyjny w Gniewinie będzie 
jednym z najlepszych pił-
karskich ośrodków szko-
leniowych na Pomorzu 
oraz nowoczesną placówką 
pobytowo-treningową dla 
sportowców. Całkowitej 
modernizacji ulegnie sta-
dion. Na wielofunkcyjnych 
boiskach oraz obiektach 
lekkoatletycznych, dotych-
czasowa nawierzchnia żwi-
rowa zostanie zastąpiona 
syntetyczną. Zainstalowany 
będzie system nawadniania 
murawy, która uznawana 
jest za jedną z najlepiej 
utrzymanych w wojewódz-
twie. Innymi elementami, 
które ulegną modernizacji 
to oświetlenie i nagłośnie-
nie, które unowocześnione 
będą spełniać najwyższe 
standardy jakości. Wraz 
z modernizacją stadionu 
powstanie nowoczesne za-
plecze socjalno-bytowe, 
wyposażone w szatnie dla 
sportowców, pokoje dla 
trenerów i sędziów oraz za-
plecze sanitarne. 
- Obecnie prowadzona jest 

Przetargi pod centrum Euro 2012
Do roku 2010 w gminie Gniewino zostaną zrealizowane znaczące inwestycje, które wraz z istniejącymi już obiektami 
utworzą pełną, zmodernizowaną infrastrukturę sportową. A wszystko to w ramach przygotowań do Mistrzostw 
Europy w piłce nożnej Euro 2012. 

procedura przetargowa, 
dotycząca budowy hali 
sportowo-widowiskowej, 
budynku zaplecza spor-
towego, garażu, boiska o 
nawierzchni syntetycznej i 
przebudowy nawierzchni 
sportowych w Gniewinie 
– wyjaśnia Dariusz Ryt-
czak, dyrektor Gminnego 
Ośrodka Turystyki i Spor-
tu. - Rozstrzygnięcie prze-
targu odbędzie 26 lutego, a 
jego inwestorem jest Urząd 
Gminy.
Znajdująca się na stadionie 

kryta trybuna, mogąca po-
mieścić 600 osób, po mo-
dernizacji zwiększy się o 
dodatkowe 400 miejsc. Na 
całej trybunie zamontuje 
się nowoczesne krzesełka, 
podwyższające komfort 
kibiców w czasie imprez 
sportowych. Oprócz głów-
nego boiska, stadion docze-
ka się dwóch oświetlonych 
płyt treningowych, w tym 
jednej ze sztucznej trawy. 
Najważniejszą inwestycja 
będzie jednak hotel o stan-
dardzie czterogwiazdko-

wym, wyposażony zgodnie 
z wymogami UEFA dla baz 
pobytowo-treningowych. 
Obiekt zapewni 150 miejsc 
noclegowych. Do dyspo-
zycji gości przewidziano 
ponad 70 pokoi, wyposa-
żonych w mini-bar, dostęp 
do internetu, telewizję, 
klimatyzację Zaplanowano 
pięć luksusowych aparta-
mentów oraz pięć aparta-
mentów o podwyższonym 
standardzie. W hotelu znaj-
dą się  trzy klimatyzowane 
sale konferencyjne, wy-

posażone multimedialnie 
oraz dwa pomieszczenia 
dla zespołów. Projektanci 
nie zapomnieli o fi zjotera-
pii z dostępem do basenu, 
siłowni, solarium, saunie 
oraz gabinetach do masaży 
i zabiegów odnowy biolo-
gicznej. 
- Rozstrzygnięcie przetargu 
na zaprojektowanie i wyko-
nanie robót budowlanych 
hotelu odbędzie się 19 mar-
ca – dodaje Dariusz Ryt-
czak. - Jeżeli nie zaistnieją 
nieprzewidziane na dzisiaj 
okoliczności, to wszystkie 
obiekty będą gotowe w 
terminach, wyznaczonych 
przez UEFA. 
Kolejną znaczącą inwe-
stycją, której zakończenie 
przewiduje się w czerwcu 
2010 roku, jest budowa hali 
widowiskowo-sportowej 
wraz z zapleczem. Obiekt 
będzie służył mieszkań-
com gminy i regionu, któ-
rzy skorzystają z niego w 
ramach uprawiania sportu i 
rekreacji. Ponadto to cenne 
uzupełnienie bazy urządzeń 
sportowych, znajdujących 
się na stadionie.         (DD)

Wizualizacja obiektów

Hołd założycielowi mia-
sta oddali przedstawiciele 
organizacji społeczno-kul-
turalnych, szkół, wojska, 
policji, władze powiato-
we, miejskie i gminne, 
duchowieństwo, poczty 
sztandarowe i m.in. Kur-
kowe Bractwo Strzeleckie, 
szlachta i rycerstwo z Cho-
rągwi Wejhera, dowódca 
garnizonu Wojska Polskie-
go kmdr Jan Kula i poseł 

Kwiaty dla Wejhera
Mija 400 lat od narodzin Wejhera. Z tej okazji rok 2009 został 
ogłoszony Rokiem Jakuba Wejhera.

na sejm RP Jerzy Bud-
nik. Przed południem, w 
krypcie grobowej rodziny 
Wejherów złożyli kwiaty i 
odmówili wspólną modli-
twę. Wpisali się także do 
księgi pamiątkowej zakon-
ników. Uroczysta msza św. 
w kościele klasztornym, w 
intencji Jakuba Wejhera, 
zgromadziła rzeszę miesz-
kańców miasta oraz grupę 
osób, reprezentujących 
różne stany. Nabożeństwu 
przewodniczył ks. dr Le-
szek Jażdżewski.

- Wspominamy Jaku-
ba Wejhera w dzień jego 
śmierci i dziękujemy Bogu 
za to wszystko, co stworzy-
ły jego ręce, za Kalwarię, 
która jest dumą miasta 
oraz perłą Pomorza i Ka-
szub, za kościoły i klasztor 
franciszkanów, za miasto, 
które trwa i pięknie się 
rozwija – mówił ks. Jaż-
dżewski. – Nie wszystek 
umrę, mawiał Wejher, bo 

pozostawię swoje dzieło w 
tym zaszczytnym, świętym 
mieście.
Krótką historię śmierci 
wojewody malborskiego, 
opisaną przez kronikarza 
zakonnego o. Grzegorza, 
odczytał gwardian o. Ty-

beriusz Nitkiewicz. Przy 
akompaniamencie orkie-
stry dętej, delegacje wraz 
z pocztami sztandarowymi 
przemaszerowały na plac 
Jakuba Wejhera. Pod po-
mnikiem złożyły wiązanki 
kwiatów oraz oddały cześć 
założycielowi miasta i fun-
datorowi Kalwarii Wejhe-
rowskiej. Okolicznościo-
we przemówienie wygłosił 
prezydent miasta Krzysz-
tof Hildebrandt.
- Umarł 20 lutego o godzi-
nie dziewiątej 1657 roku, 
lecz przed śmiercią spo-
rządził testament, który dla 
nas jest drogowskazem, 
prowadzącym do świet-
ności miasta – dodał pre-
zydent Hildebrandt. - Był 
człowiekiem majętnym, 
znanym i cenionym, budu-
jącym miasto z potrzeby 
serca. Jego osada rozwija-
ła się prężnie i już po sied-
miu latach uzyskała prawa 
miejskie.                    (DD)
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nie dziewiątej 
1657 roku”

W środę popielcową 
rozpoczął się czas 
Wielkiego Postu. W 
tym okresie Caritas Ar-
chidiecezji Gdańskiej 
po raz kolejny przyczy-
nia się do ożywienia 
praktykowania Jałmuż-
ny Wielkopostnej. 
Wszystkie parafi e z po-
wiatu wejherowskiego 
przygotowały kartonowe 
skarbonki, które mają zmo-
bilizować zarówno dzieci 
jak i dorosłych do ofi a-
rowania jałmużny. Warto 
podkreślić, że jest to jał-
mużna całej rodziny. Owoc 
wyrzeczeń wielkopostnych 
składany do skarbonek ma 
wspomóc
działalność charytatywną 
parafi alnych zespołów Ca-
ritas m.in. kuchni św. Fran-
ciszka dla ubogich w Wej-
herowie. Małe skarbonki 
będą rozdawane w naszych 
kościołach w pierwszą nie-
dzielę Wielkiego Postu. 
- Celem akcji jest pomoc 
osobom, które wywodzą 
się z rodzin, borykających 
się z trudnościami,  z ro-
dzin niepełnych, rozbitych, 
z problemem alkoholo-
wym, z domów przemocy, 
dotkniętych ubóstwem, 
chorobą i niepełnospraw-
nością – wyjaśnia ks. Irene-
usz Bradtke, dyrektor Cari-
tas archidiecezji gdańskiej. 
- Dorośli w tych rodzinach 
mają problemy, które nie-
stety nie omijają dzieci.
Natomiast terminem na po-
zbieranie tych skarbonek w 
parafi ach będzie niedziela 
palmowa i Wielka Sobota, 
kiedy to mieszkańcy przy-
będą, aby poświęcić pokar-
my na wielkanocny stół. 
Uzyskane ofi ary zostaną 
w pełni przeznaczone na 
potrzeby parafi alnych grup 
Caritas, aby wspomóc lo-
kalne dzieła miłosierdzia.

(DD)

Skarbonki 
na jałmużnę

Wszystko zależy teraz od 
pasażerów. Licencję na li-
nię kursująca między rum-
skim Auchan a Puckiem i 
Karwią PKS otrzymał na 
najbliższe 5 lat. Autobus 
staje na przystanku przy sa-
mym centrum handlowym 
(wcześniej trzeba było wy-
siąść albo w Redzie albo w 
Rumi, a dalej radzić sobie 
samemu). - Mamy stały 
rozkład i teraz wszystko 
zależy od pasażerów. Jeste-
śmy w kontakcie z Portem 
Rumia i jeśli będą potrzeb-
ne dodatkowe kursy to 
będziemy próbować coś z 
tym zrobić - mówi „Expres-
sowi” Marcin Szwarczyk z 
PKS Wejherowo.        (tm) 

PKS Auchan 

W tym roku, zgodnie z tradycją odbyły się w Wejherowie obchody 352. rocznicy śmierci Jakuba Wejhera. 
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Ponad 350 uczniów 
zgromadziło się na 
szkolnym korytarzu Ze-
społu Szkół w Chocze-
wie, żeby porozmawiać 
o bezpieczeństwie. 
Razem z rozpoczęciem 
nowego semestru w szko-
le pojawili się nie tylko 
uczniowie, ale i policjanci. 
Funkcjonariusze Zespo-
łu Prewencji Kryminalnej, 
Nieletnich i Patologii wej-
herowskiej policji zainaugu-
rowali w nowym semestrze 
pogadanki dla młodzieży. W 
spotkaniu udział wzięło 350 
uczniów, od IV klasy szkoły 
podstawowej aż do III gim-
nazjum Zespołu Szkół w 
Choczewie. 
Na zajęciach dzieci rozma-
wiały z policja o przemocy 
w szkole czy niebezpieczeń-
stwach związanych z inter-
netem, a także narkotykach. 
Jako że uczniom pogadanka 
bardzo sie podobała naj-
prawdopodobniej odbędzie 
się następna.               (TM)  

Pogadanka na 
nowy semestr

W dniu 1 marca 2009 
(niedziela) o godz 13. 
odbędzie się Leśny bieg 
dla Kasi Szalaty, na dy-
stansie 10 km.
 Szczegóły choroby Kasi na 
stronie maratonypolskie.pl. 
Wpisowe 20 zł w cało-
ści zostanie przekazane 
na leczenie chorej. Miej-
sce startu Leśnictwo Kę-
pino koło Wejherowa. 
Każdy uczestnik dostanie 
po biegu drogą mailową 
specjalny dyplom oraz pro-
fesjonalną multimedialną 
prezentację zdjęć z imprezy 
z podkładem muzycznym. 
Zgłoszenia Krzysztof Mo-
dzelewski 694646407 krzy-
mod@wp.pl.                (PP)

Leśny bieg 
dla Kasi Szalaty

„33 sceny z życia”, nie-
zależna produkcja dotar-
ła wreszcie do Wejhero-
wa. W najbliższą sobotę 
fi lm będzie można obej-
rzeć w Wejherowskim 
Centrum Kultury.  
Ten fi lm to przejmująca 
opowieść o doświadczeniu, 
jakim jest śmierć bliskiej 
osoby. Punktem odniesie-
nia w opowieści jest młoda 
artystka. Z jej perspektywy 
oglądamy losy rodziny, w 
której pojawia się śmiertelna 
diagnoza: rak. Wszystkiemu 
towarzyszy muzyka tworzo-
na przez męża głównej bo-
haterki, podkreślająca dra-
mat sytuacji. W „33 scenach 
z życia” nie znajdziemy 
happy endu typowego dla 
amerykańskich produkcji, 
ale „zwykłą” rodzinę, która 
sama nie wie, jak poradzić 
sobie z sytuacją.          (TM) 

33 sceny w WCK

Ze Zbigniewem Wal-
czakiem, wójtem gminy 
Gniewino, rozmawia 
Tomasz Modzelewski.

- Gniewino otrzymało w 
lutym wyróżnienie zwią-
zane z ekologią. Ale nie 
było to pierwsze proeko-
logiczne działanie gmi-
ny... 
- Startujemy w konkursach 
organizowanych przez Na-
rodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska, Ministerstwo 
Ochrony Środowiska, jak i 
również organizacje poza-
rządowe, które niejednokrot-
nie współpracują z tymi in-
stytucjami. Ostatni konkurs 
odbywał się pod patronatem 
Prezydenta RP. Wyróżnienia 
mogą otrzymywać organi-
zacje, szkoły, jak i również 
samorządy. Na każdym eta-

pie trzeba spełniać określone 
kryteria. My wcześniej byli-
śmy już promotorem ekologi 
i przedłużaliśmy tzw. znak. 
Startując teraz udowodni-
liśmy, że dalej robimy coś 
sensownego w temacie dzia-
łań ekologicznych. Ostatnie 
wyróżnienie otrzymaliśmy 
za szukanie rozwiązań do-
datkowych, które poprawiają 
sytuację ekologiczną na tere-
nie gminy. Z funduszy gmin-
nych przeznaczamy środki 

fi nansowe min. na wspie-
ranie działań nie tylko osób 
prywatnych ale i wspólnot 
mieszkaniowych w zakresie 
termomodernizacji czy usu-
wania eternitu i wymiany 
źródeł ciepła na ekologiczne. 
Wspieramy te działania i cały 
czas staramy się doskonalić. 
- To gmina już uzyskała. 
A co w przyszłości?
- Trudno coś więcej poza na-
grodą mecenasa otrzymać, 
ale poza wszelką dyskusją 
jest to, że będziemy dalej 
szukać rozwiązań. Przygoto-
wujemy się do dalszej rozbu-
dowy oczyszczalni ścieków i 
zwiększenia udziału w dzia-
łaniach na rzecz ekologii. 
Ale teraz nie określimy pu-
łapu środków, bo mamy do 
czynienia z kryzysem. Gmi-
na Gniewino - ani żaden inny 
samorząd - nie jest wyspą. 

Musimy uwzględniać szereg 
spraw. Chcemy zrealizować 
jeszcze sporo inwestycji 
związanych ze wzmacnia-
niem turystycznej atrakcyj-
ności gminy turystycznej, a 
więc poprawić m.in. infra-
strukturę drogową. W drugim 
półroczu zobaczymy, jak bę-
dzie kształtować się budżet 
oraz dochody gminy. Wtedy 
określimy dalsze działania 
związane z oszczędzaniem 
energii, bo każde docieple-
nie to już mniejsza utrata 
energii, a więcej środków 
fi nansowych w kieszeniach 
prywatnych ludzi, gdzie 
przecież często te środki są 
szczuplutkie. Wszystko, co 
można zrobić w tej sprawie 
trzeba czynić.  
- Gmina próbuje też uzy-
skać środki z Unii Euro-
pejskiej?   

- Poza wszelką dyskusją tak. 
Staramy się o środki na kana-
lizację, modernizację oczysz-
czalni i działania inwestycyj-
ne związane z wodą, ale nie 
tylko. Jak wiele gmin stara-
my się o te pieniądze. Oczy-
wiście są jakieś utrudnienia 
dla gminy Gniewino zwią-
zane z zamożnością gminy. 
To podnosi nam poprzeczkę, 
więc musimy szukać takich 
pomysłów, które mogą być 
ocenione pozytywne, żeby w 
efekcie otrzymać wsparcie. 
Chcemy złożyć jak najwię-
cej wniosków. Priorytet mają 
wszystkie te inwestycje, 
które otrzymają dofi nanso-
wanie z funduszy unijnich, a 
jednocześnie są strategicznie 
ważne dla zrównoważonego 
rozwoju gminy. 
- Dziękuję za rozmowę. 

Ekologiczna gmina 

Ta zorganizowana grupa 
przestępcza działała na Po-
morzu od ponad pięciu lat. 
Jej trzon stanowili egzamina-
torzy. Oblewali wielokrotnie 
kursantów na egzaminach. 
Do ponownego egzaminu 
kursant musi przystąpić w 
określonym czasie od ukoń-
czenia kursu, a jeżeli się w 
nim nie zmieści, przedstawić 
zaświadczenie o wykupieniu 
pakietu dodatkowych jazd 
(koszt  nie mniejszy niż 300 
zł.). Wielu kursantów wy-
kupowało kolejne pakiety 
kilkakrotnie  i ciągle byli ob-
lewani. 
Stresujący egzamin
- Kurs na prawo jazdy ukoń-
czyłam przed ponad dwoma 
laty  – mówi Maria G. - Od 
tego czasu do egzaminu pod-
chodziłam osiem lub dzie-
więć razy. Trzykrotnie wyku-
powałam dodatkowe pakiety 
jazd, bo bez zaświadczenia, 
że je odbyłam nie dopusz-
czono by mnie do egzaminu. 
Ostatnio wykupiłam 16 go-
dzin jazdy za 800 zł. 
Na nic się zdały dodatkowe 
kilkanaście godzin pani Ma-
rii. Chociaż instruktor, z któ-
rym je wyjeździła na gdyń-
skich ulicach twierdził, że 
jeździ doskonale i na pewno 
nie będzie miała problemów 
ze zdaniem, egzaminator i 
tak ją oblał. Maria G. wyda-
ła już blisko 3 tys. złotych 
(kiedy zaczynała kurs kosz-
tował 1.100 zł) i nadal nie ma 
prawa jazdy. Podchodzenie 
do kolejnych egzaminów w 
takiej sytuacji jest coraz bar-
dziej stresujące.
- Nigdy co prawda nikt mi 

ŁAPÓWKARZE 
CERTYFIKOWANI

Policjanci z gdańskiego oddziału Centralnego Biura śledczego zatrzymali kil-
kadziesiąt osób w związku z aferą w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego. 
Wśród zatrzymanych jest 16 egzaminatorów, 17 instruktorów nauki jazdy, 7 pra-
cowników administracyjnych PORD i 8 właścicieli ośrodków szkolenia. Zatrzy-
mani w zamian za łapówki, załatwiali pozytywne wyniki egzaminów na prawo 
jazdy. Zarzuty usłyszało także 140 kursantów. Jak nieofi cjalnie dowiedział się 
Express wszyscy pracownicy PORD, którzy usłyszeli zarzut udziału w aferze ła-
pówkarskiej, mieli zostać w środę zwolnieni z pracy w trybie natychmiastowym.

nie zaproponował bym dała 
łapówkę – dodaje, - ale pie-
niądze które do tej pory wy-
dałam – jak się dowiaduję 
ostatnio z prasy – i tak w for-
mie łapówek trafi ały do kie-
szeni egzaminatorów.
Zarzuty dla kursantów
Z ustaleń policji wynika, że 
wielu kursantów spotykało 
się z propozycją odpłatnego 
„załatwienia” egzaminu - 
poinformował podinsp. Ma-
riusz Sokołowski - rzecznik 
komendanta głównego po-
licji.  Łapówkę najczęściej 
przyjmowali właściciele 
ośrodków szkolenia. Potrąca-
li sobie z niej 10-15 procent i 
resztę przekazywali egzami-
natorom.
CBŚ ustaliło w płacono ła-
pówki w wysokości od 1000 
do 2500 zł. w zależności od 
kategorii prawa jazdy, na któ-
re zdawano egzamin.  Co cie-
kawe, każdy z zatrzymanych 
egzaminatorów posiadał 
certyfi kat ukończenia kursu 
specjalistycznego z zakresu 
przeciwdziałania zjawisku 
korupcji w ośrodkach egza-
minowania kierowców - do-
dał podinsp. Sokołowski
- W czynnościach służbo-
wych zawieszonych zostało 
14 egzaminatorów – poinfor-
mował  Zbigniew Niemczyk 
- szef prowadzącego sprawę 

gdańskiego biura Prokura-
tury Krajowej. Większość 
z nich ma powyżej 70 lat. 
- Zastosowano wobec nich 
środki zapobiegawcze w po-
staci poręczeń majątkowych 
w wysokości do 75 tys. zł”. 
Śledztwo w tej sprawie trwa-
ło od wielu miesięcy i  nadal 
uważana jest za rozwojową.
Wśród osób które usłyszały 
zarzuty jest 140 kursantów, 
którzy załatwili sobie prawa 
jazdy w zamian za łapówkę. 

Po skierowaniu aktu oskar-
żenia do sądu, prokuratura 
może zwrócić się do urzędów 
miast o ich unieważnienie.
Manipulacje w PORD
Jak poinformowała rzecznik 
Pomorskiego Urzędu Mar-
szałkowskiego, Małgorzata 
Pisarewicz, marszałek woje-
wództwa Jan Kozłowski po-
wołał specjalną grupę, której 
zlecił kontrolę w PORD, 
która potrwać może kilka 
tygodni. Kontrolerzy mają 

m. in. wyjaśnić sprawę ma-
nipulowania wprowadzonym 
w 2006 roku komputerowym 
systemem losowego przy-
dzielania egzaminatorów. 
Działanie systemu badają 
również śledczy.  
Dla uniknięcia zakłóceń w 
działalności ośrodka zatrud-
niona też zostanie grupa no-
wych egzaminatorów. Jak 
nieofi cjalnie dowiedział się 
Express we wtorek miała 
zapaść decyzja o zwolnieniu 
w trybie natychmiastowym 
wszystkich pracowników 
PORD, którzy usłyszeli pro-
kuratorskie zarzuty.
- Uważamy, że osoby z ta-
kimi zarzutami nie powinny 
nadal pracować w instytu-
cji zaufania społecznego – 
stwierdził  wicemarszałek 
Województwa Pomorskiego 
Mieczysław Struk. - 
Wszystkim, którzy usłyszeli 
łapówkarskie zarzuty grozi 
kara do 8. lat pozbawienia 
wolności. Śledczy uważają, 
że sprawa jest rozwojowa i 
zarzuty usłyszeć mogą kolej-
ne osoby. W PORD do egza-
minów na prawo jazdy kat B 
przystępuje rocznie blisko 50 
tys. kursantów
Policja apeluje do osób, które 
po 1 lipca 2003 roku wręczyły 
korzyść majątkową w zamian 
za uzyskanie pozytywnego 
wyniku egzaminu na prawo 
jazdy i zdały swoje egzaminy 
w Pomorskim Ośrodku Ru-
chu Drogowego w Gdańsku 
lub w Gdyni, aby zgłaszały 
się do najbliższych jednostek 
policji i składały zawiado-
mienia o popełnionym prze-
stępstwie.                    (a.jot)
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Poseł Jerzy Budnik
Zaprasza do swojego biura poselskiego
Wejherowo 84-200, 
Plac Jakuba Wejhera 9
Godziny urzędowania:
Poniedziałki - 9.00 - 15.30      środy - 15.30 - 18.00      piątki - 9.00 - 15.30

tel. (58) 672-77-00 
fax (58) 672-77-18

 RADCA PRAWNY
 RADOSŁAW SKWARŁO§

tel./fax 058 5721593 
tel. kom. 0 600 358 832
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Dyżuruje radny miasta Wejherowa

Arkadiusz Szczygieł
Ostatnia środa miesiąca 15.30 - 16.30
Wejherowo, ul. 3 Maja 4, pokój 134

tel. 058 572 94 51
arekszczygieł@poczta.fm

Najpierw co o kryzysie i instru-
mentach walki z nim powiedzieli 
Tusk i Rostkowski. Przyznali, że 
kryzys do nas dotarł, ale bronili 
swojej wcześniejszej tezy, że jego 
skala w Polsce nie upoważnia 
jeszcze do sięgania po nadzwy-
czajne środki tj. podniesienie po-
datków i składek ubezpieczenio-
wych oraz zwiększenie defi cytu 
budżetowego, co wprost sugerują 
opozycyjne ugrupowania PiS, 
SLD i SDPL. Rząd niezmiennie 
powtarza, że najważniejsze dla 
powstrzymania kryzysu w naszym 
kraju jest oszczędzanie wydatków 
i szybsze wejście do strefy euro. 
Jednocześnie Tusk i Rostkowski 
zadeklarowali, że rząd będzie 
pomagał najsłabszym i bronił 
miejsc pracy Na ten cel przezna-
czy 3 mld zł z UE plus 1,14 mld 
ze specjalnie utworzonego fun-
duszu solidarności społecznej. W 
trójkącie – rząd, związki zawodo-
we, pracodawcy trwają rozmowy 
na temat wprowadzenia tzw. urlo-
pów postojowych w zakładach 
mających przerwy w produkcji. 
To, zdaniem strony związkowej, 
lepsze rozwiązanie niż masowe 

zwolnienia, tym bardziej, że tzw. 
postojowe byłoby częściowo pła-
cone ze środków publicznych. 
Natomiast ci, którzy nie z własnej 
winy stracą pracę, przez rok będą 
mogli liczyć na pomoc w spłacie 
kredytu hipotecznego (dodatko-
we 300-400 mln zł). Szansę na 
złagodzenie skutków kryzysu 
rząd widzi także w przyspiesze-
niu inwestycji współfi nansowa-
nych ze środków unijnych (od 40 
do 60 mld w latach 2008-09) oraz 
planowej realizacji inwestycji in-
frastrukturalnych związanych z 
EURO-2012 i inwestycji energe-
tycznych.
Co na to opozycja? Antykryzy-
sowy program rządu wyśmiała. 
Zarzuciła rządowi, że za długo 
zwlekał z przyznaniem, że mamy 
kryzys i że jest wobec niego zu-
pełnie bierny, a nawet bezradny. 
To, że lewicowe w sferze spo-
łeczno-gospodarczej PiS, SLD i 
SDPL mówią w tej sprawie iden-
tycznym głosem wcale mnie nie 
dziwi. Po prostu zachowują się 
jak klasyczna lewica, czyli myślą 
głównie o tym, jak tu z kasy pań-
stwowej wyszarpać więcej pienię-

dzy i rozdać je pod dobrze sprze-
dającym się hasłem pobudzenia 
popytu wewnętrznego. De facto 
chcą zwiększyć nasze zadłuże-
nie, ale nie bardzo się tym przej-
mują. Tusk tłumaczył posłom 
tych partii, że Polski nie stać na 
dalsze zwiększanie defi cytu, tak-
że dlatego, że na kupno naszych 
obligacji coraz trudniej znaleźć 
chętnych (tylko w tym roku mu-
simy sprzedać obligacje na kwotę 
155 mld zł!). Kłopot ze sprzedażą 
swoich papierów wartościowych 
mają teraz nawet Amerykanie, 
a o wypuszczeniu konkurencyj-
nych euroobligacji myślą pań-
stwa, które już są w strefi e euro. 
Nie przekonało to opozycji. Wy-
gląda na to, że opozycja nie chce 
rządowi pomóc w walce z kry-
zysem. Jeśli tak, to niech przy-
najmniej mu nie przeszkadza.                                                                                                                                     

Poseł na Sejm RP 
Jerzy Budnik

Archiwalne felietony posła 
można przeczytać na stronie 

www.budnik.pl

JAK WALCZYĆ Z KRYZYSEM?
Na postawione w tytule pytanie starali się odpo-
wiedzieć na ostatnim posiedzeniu Sejmu premier 
Donald Tusk i minister fi nansów Jacek Rostkow-
ski. Liczyli zapewne na to, że do swoich pomy-
słów przekonają opozycję. Nic z tego. Było jak 
zawsze, czyli rząd swoje, opozycja swoje. W tej 
sytuacji, szans na porozumienie, „tam gdzie jest 
to możliwe”, o co zaapelował premier, przynaj-
mniej na razie nie ma. Odnoszę wrażenie, że opo-
zycja życzy Tuskowi, by się na kryzysie wywrócił, 
tyle że głośno tego nie mówi, bo nie wypada.

Sala gimnastyczna Społecz-
nej Szkoły Podstawowej za-
mieniła się na jeden wieczór 
w baśniową krainę. 
Z sufi tu zwisały kolorowe girlan-
dy i serpentyny, wesoło podska-
kiwały czerwone baloniki. Hole 
zaś zapełniły postaci tajemnicze, 
czarodziejskie, śmieszne. Roz-
brzmiewała muzyka, błyskały 
światła. Coroczny bal przebierań-
ców czas było zaczynać. Wszyscy 

bawili się szampańsko, a raczej 
soczkowo-malinowo. Rycerz 
tańczył z wróżką, cyganka bryka-
ła z kotem. Arab fi kał koziołki, a 
myszka kręciła kółka z piratem. 
Nawet wychowawczynie skakały, 
choć  nie były przebrane. Furorę 
robiły swojskie „Kaczuchy” i la-
tynoska „Makarena”. Wszystkim 
udzielił się wesoły i radosny na-
strój,  ale przecież po to są bale!  
   (A.G)

Super Bal
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- Organizacja takiego 
przedsięwzięcia ma sens, 
bo widząc efekty pracy 
dzieci wierzę, że warto się 
w to angażować, szczegól-
nie kiedy dotyczy to naj-
młodszych - mówi Alek-
sander Skotarczak, instruk-
tor warsztatów.
Przez dwa tygodnie dzieci 
i młodzież miała możli-
wość doskonalenia swoich 
umiejętności w malarstwie 
i grafi ce. Przy fachowej 
i profesjonalnej pomocy 
artysty z Choczewa, pana 
Skotarczaka i nauczycielki 
plastyki Bożeny Reszke a 
zarazem przewodniczącej 
Komisji Oświaty i Kultury 
Rady Gminy, uczestnicy 
warsztatów zapoznali się z 
najważniejszymi działami 
sztuk plastycznych. Sztukę 
malowania obrazów opano-
wało ponad trzydziestu naj-
młodszych mieszkańców 
gminy, w wieku od 7 do 15 
lat. Podziękowanie za ich 
pracę i aktywny udział w 
warsztatach, złożył wójt 
gminy Jerzy Kepka. 
- Oglądamy plon owoców 
młodzieńczej pracy ma-
larskiej – dodał wójt Jerzy 
Kepka. - Różne, przepięk-
ne obrazy, zachęcają nas 
do dalszego rzeźbienia tych 
talentów. 
Gratulacje i dyplomy 

uznania z rąk organizatora 
otrzymali m.in. Iza Śliwic-
ka, Klaudia Mielewczyk, 
Marta Czerwionka, Fryde-
ryk Ladach, Tomasz Rosz-
kowski, Janusz Czerwion-
ka, Ala Śliwicka, Szymon 
Leyk, Edyta Baranowska, 
Sara Ladach, Magda Selon-
ke, Emilia i Ola Grzyb, Pa-
mela Patkowska, Klaudia 
Albecka, Grzegorz i Nata-

lia Pionke, Dorota Droz-
dowska, Jagoda Kwiat-
kowska, Szymon i Damian 
Dompke, Przemek Toma, 
Martyna Brzozowska, Ala 
Mańkowska, Małgosia To-
rebko, Natalia Czerwonke, 
Ola Selonke, Ania Rosz-
man, Monika Głodowska, 
Marta Litwin, Marta For-
mela, Kasia Arendt, Moni-
ka Piastowska, Michalina 
Socha, Iza Kasperska, Ania 
Bochentyn.                 (DD)

Malarskie talenty
W Gminnym Ośrodku Promocji, Sportu i Re-
kreacji w Bolszewie uroczyście otwarto wy-
stawę prac malarskich i grafi cznych, uczest-
ników warsztatów plastycznych, odbywają-
cych się podczas ferii zimowych. Powstało 
wiele wartościowych prac, które częściowo 
powrócą na teren gminy i będą zdobić ścia-
ny domostw. Młodzi artyści byli zachwyceni 
pięknymi obrazami, które sami namalowali. 
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Burmistrz Miasta Redy
Ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze 
w Urzędzie Miasta w Redzie ul. Pucka 9

 

Stanowisko podinspektora  na 1 etat  w Referacie Finansowym.

1.Podstawowe wymagania:
1/ obywatelstwo polskie,
2/ pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni 
praw publicznych,
3/ niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
4/ wykształcenie średnie ekonomiczne o specjalności rachunkowość 

i fi nanse i 3 lata pracy lub wyższe ekonomiczne o specjalności 
rachunkowość i fi nanse,

5/  nieposzlakowana opinia,
6/  co najmniej 1 roczny staż pracy na stanowisku księgowej,
8/  odpowiedzialność,  samodzielność, sumienność.

 2. Wymagania dodatkowe:
1/ znajomość zasad rachunkowości,
2/ preferowanie doświadczenie w pracy na  stanowiskach związanych 

z prowadzeniem księgowości budżetowej,
3/ dobra umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych.

3. Do zakresu zadań na tym stanowisku należeć będzie głównie:
1/ prowadzenie rachunkowości podatkowej i fi nansowej, kontrole 
fi nansowe,
2/ sporządzenie obowiązującej sprawozdawczości.

4. Wymagane dokumenty:
1/ życiorys (CV),
2/ list motywacyjny,
3/ kserokopie świadectw pracy w przypadku wcześniejszego 
zatrudnienia,
4/ kserokopie dokumentów poświadczających posiadane 
wykształcenie,
5/ kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach w 
zakresie rachunkowości,
6/ kwestionariusz osobowy,
7/ kserokopia dokumentu tożsamości,
8/ oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne i 
korzystaniu z pełni praw publicznych,
9/ oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na 
stanowisku,
10/ inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych 
i dodatkowych podanych w ogłoszeniu, a w razie braku takich 
dokumentów stosowne oświadczenie o ich spełnieniu,
11/ referencje (na żądanie).
 Przewidywany termin zawarcia umowy o pracę to 16 
marca 2009 r.
 Z osobą podejmującą po raz pierwszy pracę na stanowisku 
urzędniczym pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas 
określony 6 miesięcy.
Nie jest możliwe łączenie zatrudnienia w Urzędzie z prowadzeniem 
działalności gospodarczej oraz wykonywaniem innych prac 
zarobkowych.
 Wymagane dokumenty takie jak list motywacyjny, 
życiorys(CV), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy 
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie 
z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. 
U. z 2002r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 22.03.2999r. o 
pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z 
późniejszymi zmianami).
 Wymagane dokumenty, umieszczone w zamkniętej 
kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko podinspektora w 
Referacie Finansowym” należy składać do dnia 10 marca 2009 
r.  na adres: Urząd Miasta w Redzie, ul. Pucka 9, 84-240 Reda, 
sekretariat – pokój nr 23.
 Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym 
terminie nie będą rozpatrywane.
 Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w 
Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej miasta Redy 
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Redzie.

  Burmistrz Miasta Redy
mgr inż. Krzysztof Krzemiński

REKLAMA

OGŁOSZENIE

OBWIESZCZENIE 1.

Starosta Wejherowski działając na podstawie 
art. 24, ust. 3 ustawy z dnia 10.04.2003r. 

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych /Dz.U. Nr. 80 z 2003r. poz. 721 
z późn. zm./ oraz art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego /tekst jedn. 
Dz. U. nr 98 z 2000r. poz. 1071 z późn. zm./ 

z a w i a d a m i a,

że dn. 16.01.2009r. na wniosek z dn. 16.01.2009r. Gminy Miasta Rumi, 
zostało wszczęte p o s t ę p o w a n i e   administracyjne w sprawie 
zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu 
na budowę:

drogi gminnej - ulicy Hutniczej (budowa nawierzchni jezdni, 
chodników i zjazdów na posesje,  kanalizacji deszczowej 
oraz przebudowa sieci gazowej, elektroenergetycznej i 
telekomunikacyjnej)  na działkach nr 344/1, 345/1, 346/1, 347/1, 
351/1, 352/1, 352/3, 352/5, 352/6, 363/23 (obręb 19) w Rumi.

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).

OBWIESZCZENIE 2.

Starosta Wejherowski działając na podstawie 
art. 28, ust. 1 i 2 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 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,

a) że w dniu 16.02.2009r., na wniosek z dnia. 06.01.2009r. Gminy 
Miasta Rumi, została wydana decyzja NR
 AB6-X-7351/2/09 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i wydania 
decyzji o pozwoleniu na budowę:

drogi gminnej - ulicy Mostowej ( utwardzonej nawierzchni jezdni, 
chodników, wjazdów na posesje, miejsc postojowych, kanalizacji 
deszczowej, mostu na Zagórskiej Strudze oraz przebudowie sieci 
gazowej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej - na działkach 
nr 29/12, 29/16, 29/18, 30/1, 36/4, 38/2, 53/7, 54/1, 57/1, 81/2, 109/2, 
131/7 w obrębie 7 oraz na działkach nr 35/23, 35/24, 35/36, 36/1, 
36/2, 36/4, 75/2, 75/10 w obrębie 6 w Rumi.

b) że w dniu 18.02.2009r.,  na wniosek z dnia 05.01.2009r Gminy Miasta 
Rumi, została wydana decyzja NR AB6-X-7351/3/09 o zatwierdzeniu 
projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę:

drogi gminnej - ulicy Lipowej (budowa nawierzchni jezdni, 
chodników, wjazdów na posesje, kanalizacji deszczowej, 
wodociągu oraz przebudowa linii napowietrznej 0,4 kV i linii 
kablowej 0,4 kV) na odcinku od ul. I Dywizji Wojska Polskiego do 
Placu Kaszubskiego, na działkach nr 1/16, 1/18, 1/20, 1/22, 12/2, 
22/1, 37/1, 38/3, 39/14, 43/7, 44/1, 43/5, 46/4, 48/9, 48/11, 48/13, 
49/1, 50/1, 63/1, 68, 70, 102/1, 109/2, 114/9, 114/11 w obrębie 7 w 
Rumi.

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).  

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

REKLAMA

„Przez dwa 
tygodnie 

dzieci i mło-
dzież miała 
możliwość 
doskonalenia 
swoich umiejęt-
ności w malar-
stwie i grafi ce.”
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REKLAMA

Twój
Może pomóc
1%

Fundacja 
„Uśmiech dziecka”, 
ul. Kościuszki 9/4
Kaszubski Bank 
Spółdzielczy w Wejherowie.
Numer konta: 31 8350 0004 
0000 6543 2000 0010
z dopiskiem 
dla Natali Klimczak
KRS nr. 00000 98397

Zorganizowano wieczór 
literacki pod nazwą Kwia-
ty na to są, ażeby więdły, 
ale serca są, aby kochały, 
w połączeniu z wernisa-
żem prac malarskich o 
bajecznym tytule słońcem 
malowane. W siedzibie bi-
blioteki zjawili się artyści 
i twórcy ludowi z powia-
tu oraz miłośnicy poezji 
i sztuki. Przedstawienie 
słowno-muzyczne w opar-

ciu o wiersze Macieja Pu-
lika, recytowali uczniowie 
Samorządowego Gim-
nazjum w Bolszewie, w 
osobach Marty Czerwion-
ke, Patrycji Brzuzy, Mai 
Jarząb, Klaudii Albeckiej 
i Artura Haase. Aranżację 
muzyczną opracował Rafał 
Wrzesiński. Występ wyre-
żyserowały nauczycielki 
Eugenia Laskowska i Wie-
sława Żywicka. 

Wieczór artystyczny w Bolszewie
Po raz kolejny w ramach cyklu Pasje i hobby mieszkańców naszego regionu, Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Bolszewie odkryła dwa artystyczne talenty – Macieja Pulika i Bronisława Melzera.

- Nasz poeta Maciej miesz-
ka w Gościcinie i uczy się 
w tym gimnazjum a już w 
wieku 7 lat napisał pierw-
szy wiersz – mówi Janina 
Borchmann, dyrektor bi-
blioteki. – Jak szesnasto-
latek, pasjonuje się szki-
cowaniem, grą na pianinie 
i tworzeniem własnych 
melodii, jednak najbardziej 
w życiu ceni sobie rodzinę 
i przyjaciół. 
Otwarcie wystawy przez 
wójta gminy Jerzego Kep-
kę, zdominowało drugą 
część imprezy. Wyeks-
ponowano najbardziej 
ambitne dzieła artysty, 
które wywołały porusze-
nie wśród publiczności. 
Bronisław Melzer z Rumi, 
od najmłodszych lat czyn-
nie udzielał się w pracach 
Ogniska Plastycznego. Od 
1975 roku maluje używa-
jąc techniki olejnej. Jego 
pierwsze obrazy ukazywa-
ły pejzaże, przedstawiają-
ce Rumię i okolice. Nie-
słabnące zainteresowanie 
sztuką miało swój fi nał na 
przeglądach twórczości i 

licznych konkursach. 
- Zdolności i pasje twór-
cze drzemią w każdym 
człowieku a wiara w swo-
je możliwości i niezłomna 
praca mogą zdziałać cuda 
jak w przypadku talentu 

pana Bronisława – doda-
je dyrektor Borchmann. 
- Rozwijanie tych zdolno-
ści i pasji nadaje wartość i 
sens naszemu życiu. 
Wystawę prac Bronisława 
Melzera można oglądać do 
17 marca br. w siedzibie 
biblioteki, w godzinach od 
10 do 18, od poniedziałku 
do piątku.

(DD)
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Specjalna lekcja przygoto-
wana przez grupę uczniów, 
pod okiem kilku nauczycie-
li, odbyła się wyjątkowo na 
korytarzu szkolnym, a nie 
w klasie. Przedstawieniu 
przyglądali się nie tylko 
uczniowie, ale też nauczy-
ciele i dyrekcja szkoły. 
Sąd nad Stanisławem Au-
gustem Poniatowskim 
poprowadziło kilkunastu 
uczniów z klasy II A. Roz-

prawa odbywała się przed 
trzyosobowym Sądem Naj-
wyższym (uczniowie mieli 
specjalne togi). Był proku-
rator, była obrona. Wezwali 
zostali świadkowie m.in. 
Tadeusz Kościuszko, Ca-
ryca Katarzyna II oraz żona 
Stanisława Augusta Ponia-
towskiego. Na sali rozpraw 
zabrakło tylko oskarżone-
go. 
Wszystko trwało około 

godziny. Uczniowie sami 
przygotowali zarzuty i 
obronę. Rozprawa zakoń-
czyła się wyrokiem unie-
winniającym. Jak zwrócili 
uwagę nauczyciele taka 
forma lekcji pozwoliła 
utrwalić wiedzę w inny 
sposób, a jednocześnie była 
dobrą okazją do tego, żeby 
aktywni byli nie tylko po-
szczególni uczniowie, ale 
cały zespół.               (TM) 

Przedstawienie to opo-
wieść o chłopcu, którego 
ojciec prowadził fi rmę pro-
dukującą serki. Niestety, 
nie sprzedawały się dobrze, 
dlatego bohater wyruszył w 
świat i szukał chętnych do 
nabycia słupskich serków. 
Po drodze spotkało go wie-
le przygód, trafi ł nawet do 
Paryża, gdzie słupski serek 
zdobył nagrodę na między-
narodowych targach.
Opowieść o słupskim 

chłopczyku oparta jest na 
prawdziwych dziejach pro-
dukcji znanego pleśniowe-
go sera w Słupsku. Rozpo-
częto go wytwarzać jeszcze 
w latach 20-tych XX wieku 
i zdobył laury na paryskiej 
wystawie EXPO w 1927 
roku. Po wojnie produkcję 
sera przeniesiono do Ba-
warii, a po ponad 60 latach 
słynny ser powrócił do Pol-
ski – w 2007 roku zaczęto 
go ponownie wytwarzać w 

małej mleczarni Ser - Milk 
w Zielinie.
Opowieść o słupskim serze 
stanowi dziś część historii 
miasta, ser „Słupski chłop-
czyk” jest charakterystycz-
nym produktem Słupska, 
tak jak pierniki Torunia.
Widzowie obecni na przed-
stawieniu mieli okazję 
spróbować sera „Słupski 
chłopczyk”, którym często-
wali aktorzy spektaklu. 

Barbara Miruszewska

Uczniowie sądzili króla
Sąd nad Stanisławem Augustem Poniatowskim odbył się w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Redzie. Wyrok: niewinny. 

Teatralna historia sera
W minioną niedzielę najmłodsze dzieci wraz z rodzicami obejrzeć mogli spektakl pod tytułem „Słupski chłopczyk” w wyko-
naniu aktorów Teatru „Władca lalek” ze Słupska. Wystawiony był najpierw w Klubie Parafi alnym na Zagórzu, a po południu w 
Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Janowo”.

Rodzinne Spotkania Teatralne cieszą się wielkim powodzeniem najmłod-
szej części widowni.

Fo
t. 

D
ar

os
ła

w
 S
ła

w
iń

sk
i

Fo
t. 

D
ar

os
ła

w
 S
ła

w
iń

sk
i



WYWIAD - WYWIAD - WYWIAD - WYWIAD - WYWIAD - WYWIAD - WYWIAD - WYWIAD - WYWIAD - WYWIAD - WYWIAD - WYWIAD - WYWIAD - WYWIAD

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

9redakcja: 058 736 16 92  - reklama: 601 300 143 27 lutego 2009 POWIAT  O TYM SIĘ MÓWI

PRZYCIĄGAJĄCY EKSPERYMENT
10-lecie teatru

Założycielem i zarazem reżyserem znakomitej amatorskiej grupy teatralnej, liczącej prawie 40 osób jest Wojciech Rybakowski.

Z Wojciechem Rybakowskim, założycielem teatru, rozmawia Franciszek Sychowski.

Jak widzi pan przez 
osobisty pryzmat 
10-lecie swojej pracy 
dydaktyczno-peda-
gogicznej w Ekspery-
mencie? 
– Przede wszystkim cie-
szę się z ludzi, ich oso-
bistej pracy, dużego za-

angażowania po mimo 
wielu obowiązków, które 
mają oraz z tego że uda-
ło się Eksperymentowi 
przekonać do siebie pu-
bliczność. Dzisiaj na sali 
było jej sporo, byli nasi 
znajomi, krewni, było tez 
trochę osób, które przy-

szły na teatr Eksperyment i 
z tego możemy być najbar-
dziej dumni. 
Na ile gra samych ak-
torów w Eksperymen-
cie jest inwencją wła-
sną, a na ile reżysera 
spektaklu?
 – To zależy, jak widać było 

na scenie pojawiło się pra-
wie 40 osób, są wśród nich 
tacy, którzy czekają na 
wskazówkę, pomysł i po-
prowadzenie, oraz są i tacy 
którzy dają dużo z siebie. 
W naszym teatrze amator-
skim im dłużej to robimy 
razem, jest najpierw jedna 
koncepcja, potem druga, 
często to się zmienia, wiec 
niby jestem reżyserem 
tych spektakli, natomiast 
najważniejsze jest to co 
powstaje na próbach i na 
końcu. Trudno oddzielić, 
co moje, co podejrzane, a 

co wniesione przez kogoś 
z aktorów. Podczas dzi-
siejszego spektaklu można 
było sobie tylko przypo-
mnieć, że ktoś wprowadził 
ten albo inny element. 
Jakie zadania stawia 
przed sobą Ekspery-
ment na kolejną 10-tą 

dekadę ambitnej dzia-
łalności? 
– Jest taka sztuka, którą że-
śmy grali p.t. „Dwa Teatry” 
jest w niej kwestia pewnej 
maksymy, która bardzo 
mi się podoba. Powta-
rzana jest też przez wielu 
naszych aktorów, a brzmi 
ona następująco: „teatr 
przyciąga”. Jeśli ktoś raz 
był w teatrze, to do teatru 
powróci. Mam nadzieję, 
że te osoby, które ubywają 
z Eksperymentu i zapisu-
ją się do grup teatralnych 
„gdzieś” w Warszawie czy 

Krakowie, dzisiaj na sce-
nie mieliśmy takie osoby, 
wrócą i dalej razem bę-
dziemy bawić się w teatr. 
Chciałbym żeby nasz te-
atr, nie był „kółkiem”, czy 
„kołem” teatralnym, ale 
żeby był Teatrem Ama-
torskim. Takie tradycje 
teatru amatorskiego były 
w Wejherowie, dlatego 
też myślę, że to jest ten 
nasz „azymut”, na który 
chcemy się kierować! W 
czasie przerwy, prawie 
trzy godzinnego spekta-
klu można było zobaczyć 

wystawę fotografi czną 
dokumentującą działal-
ność grup teatralnych 
Eksperymentu. W fi nało-
wej części nie pominięto 
ofi cjalnych podziękowań 
od najbliższych, współ-
pracowników WCK oraz 
od przedstawicieli Władz 
Miasta. W imieniu czytel-
ników Expressu, gratulu-
jemy wszystkim twórcom 
i aktorom Eksperymentu, 
za ich bardzo widoczny 
wkład kulturalnego życia 
w Wejherowie. 

Jubileusz dziesięciolecia działalności 
świętował amatorski teatr Eksperyment z 
Wejherowa. Aktorzy zaprezentowali prze-
gląd swoich spektakli oraz pokazali zbiór 
scenicznych fotografi i.
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TWOJE OGŁOSZENIA DROBNE:

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

- PANNA lat 42 wierząca i prakty-
kująca, lubiąca spokojny tryb życia, 
ceniąca szczerość i uczciwość. Szu-
kam pana w wieku 40-45 lat wierzą-

cego i praktykującego, bez nałogów 
kawaler bez zobowiązań. Panom ZK 
dziękuję, tel. 661 671 493
- WOLNY 39 lat z Wejherowa po-
zna samotną wolną, nr 788565792
- WOLNY, 39 lat, samotny, z Gdyni, 
pozna panią do lat 50, która nie chce 
samotnie spędzać tegorocznych 
świąt. Trójmiasto i okolice, tel. 0696 
206 888
- SAMOTNY, 48/188/95, kochający 
przyrodę, wędrówki po lesie, tel. 691 
374 935
- PANI, lat 44, poszukuje partnera w 
wieku 50-55 lat, Wejherowo, tel. 698 
057 001
- WOLNY 46/182/77, gdynia-
nin, poszukuje tego, czego chyba 
wszyscy ludzie, ciepła i przyjaznej 
atmosfery, tel. 602 886 477
- KULTURALNY, sympatyczny 
pan po 50-tce, bez nałogów, pozna 
miłą, ciepłą partnerkę na pogodną 
jesień życia, tel. 601 247 267
- WOLNY, 39 szuka pani, z którą 
spędziłby życie do końca, tel. 696 
206 888
- KAWALER 33 lata pozna ciepłą i 
tolerancyjną, sympatyczną, miłą, 
szczerą Panią ceniącą uczciwość, 
z poczuciem humoru. Szukają-
cym przygód i sponsoringu Tel. 
791-329-465
- PANI sympatyczna z poczu-
ciem humoru, pozna miłego pana 
około 60-tki wolnego, bez nałogów. 
Tel.792-772-190

- SPRZEDAM PEUGEOT 309, 
1992rok,1,9diesel ,wspomaganie 
kierownicy,szyberdach,radio,czarny-
,trzydrzwiowy,OC i przegląd aktu-
alne,ekonomiczny 5L/100km, cena 
800zł nr tel:662-551-140 Rumia
- SPRZEDAM   SUZUKI   swift  
93rok, 1,3 benzyna, ważny przegląd  
i  oc   900zł    tel;505-838-358
- SPRZEDAM - skodę octavię 1,9 
sdi z 2001 r niebieska bardzo ekono-
miczny silnik posiada klimatyzacje, 
abs, wspomaganie, 2x air bag auto 
alarm, imobilajzer, multilock, cena 
17 600 pln, Luzino 698 093 344
- SPRZEDAM oryginalne alufelgi 
do audi 7Jx15H2 z oponami fulda 
205/60R15 91H komplet 4 szt. Luzi-
no.  1000 zł, tel. 607 867 901
- SPRZEDAM - Vectra 2.0 beznzy-
na, 1994 r., przebieg 183 tys, gara-
żowany 3 lata w Polsce, szyberdach, 
przyciemnione szyby, AA, ABS, 
CZ,O.Z, R.CD, AF, stan dobry, nowy 
akumulator, nowy rozrząd, cena 
5300 do oddania, tel. 693 826 410
- KUPIĘ MOTOCYKL, wsk5, 
lubwsm8, w dobrym stanie, tel. 058 
689 90 10
- PILNIE KUPIĘ silnik diesla oraz 
skrzynie biegów do samochodu VW  
T4 Caravella tel 698 093 344
- CIĄGNIK ogrodniczy, napęd na 
cztery koła, z podnośnikiem, pług, 
grona i kultywator 2500 zł, 058 678 
23 77
- PATROL NISSAN, 1997 r. 35 tys.,
tel. 058 678 23 77
- OPEL ASTRA 1.4, benzyna, 93 
r., stan bardzo dobry, szary metalik, 
4200, tel. 506 174 588
- SPRZEDAM Mercedesa Oku-
lar 2,4 elegant benzyna automat, 
mały przebieg, rok 1998, czarny, 4 
poduszki, AF, AA, C.Z. RM, telefon, 
cena 22000 do uzgodnienia, tel. 693 
826 410

- BEHAPOWIEC - podejmie pracę 
z uprawnieniami szkolen bhp i 

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

- SPRZEDAM suknię ślubną na 
170, stan dobry cena 350 zł, tel. 517 
159 871
- SPRZEDAM suknię ślubną na 
szczupłą osobę, tel. 513 399 454
- SPRZEDAM WÓZEK, space-
rówka nowa, składana, granat, tel. 
696 417 080
- KOŁDRA-PLED,Wym.160x200 
- Materac rehabilitacyjny z wełny 
200x90 Grubość 5cm - Poduszka 
wełniana 70x40 Całość dwukolo-
rowe - jedna strona 100% lamy w 
kolorze brązowym - druga strona 
100% wełny australijskiej kolor 
kremowy. Komplet jest NOWY 
!!! Zapakowanie oryginalne. Cena 
1500zł do negocjacji Tel.668 171 
418
- NOWY WÓZEK DZIEC. mały 
feler na materiale tel. 0869 8093415
- SPRZEDAM UBRANKA dla 
dziewcz. różne, buciki db i bdb 1-4 
lat, tanio, wanienka plastik 16 zł te. 
507 607 280
- SPRZEDAM FRYTKOWNICĘ 
nową 80 zł i ekspres do kawy nowy 
tel. 507 607 280
- SPRZEDAM WÓZEK spacerowy 
stan bdb bordowo beżowy + łóżecz-
ko z materacem, tanio. tel. 572 62 17
-FOTELE WIKLINOWE NOWE- 
SZT.3 i żyrandol drewniany z 4 okr. 
kloszami - białe kule + kinkiet - kpl. 
tanio. tel.665 264 111
- SPRZEDAM dwie kurtki moto-
cyklowe, czarną 100 zł i granatową 
130 zł oraz spodnie te. 511 485 822
- ODDAM GRUZ - tel. 889 859 
485
- SPRZEDAM tel kom SE k530i 

bez simloka gwaracja do lutego 2010 
stan b. dobry, pudelko cena 280 zl 
889284052 Wejherowo 
- SPRZEDAM rożno elektryczne 
stan bardzo dobry, 783-537-320, 
cena 50,00 zł2- Sprzedam dwa 
aparaty telefoniczne-stacjonarne. 
Obydwa wybieranie na 
tzw przyciski. Jeden czerwony przy-
ciski na słuchawce, cena 20,00 zł.  
Drugi biały typ DERBY 300,cena 
30,00 zł
- SPRZEDAM łóżeczko dziecięce  
60x120, 2-poziomowe, białe (70zł.), 
Huśtawkę pokojową stojącą( 60zł), 
kojec dziecięcy składany(90 zł), 
Krzesełko dzienne z tacą na kółka-
ch(120zł), wózek zielony, głęboki ze 
Spacerówką(100 zł). Wszystko w 
dobrym stanie.Tel.508-553-893
- KOMBINEZON DLA DZIEC-
KA na 62 cm wzrostu, na polarze, 
mało noszony, cena 55 zł, czapeczka 
i szalik gratis, Luzino tel. 512 918 
442
- CHUSTA DO NOSZENIA 
DZIECKA, fi rmy „BEBELULU” 
nowa, oryginalnie zapakowana, 
instrukcja, w kolorze melanż z różo-
wymi dodatkami, cena do uzgodnie-
nia, Luzino tel. 058 678 04 17 lub 
512 918 442
- SPRZEDAM TELEFON Sony 
Ericson W8802, cena 480 zł, tel. 
0501 276 279
- SZAFKI KUCHENNE sprzedam 
200 zł, tel. 058 620 81 23
- SPRZEDAM ALUMINIOWE, 
składane schody na poddasze tel; 
604672760 
- FOTOGRAFIA ARTYSTYCZ-
NA - ślub, wesele, plener, przyjęcia, 
studniówki... tel. 0-504-800-800
- SPRZEDAM SEDES narożny, 
cena 100 zł, tel. 664 974 129
- SPRZEDAM „ŚWIAT WIE-
DZY”, 12 segregatorów - komplet 
za 300 zł, tel. 504 441 527
- SPRZEDAM TANIO MĘSKIE 
NARTY, ubranie narciarskie, męskie 
buty, cena do uzgodnienia, tel. 058 
622 01 54
- SPRZEDAM MEBLE, stół 
dębowy, duży, mocny, nowy, kolor 
rustykalny, rozsówany, tel. 058 689 
90 10
- RAMKI OKIENNE, drewniane, 
typ szwedzki w różnych rozmiarach, 
z szybkami, do zabudowy, tel. 058 
689 90 10
- SPRZEDAM TELEFON, Nokia 
120 zł, SAMSUNG z klapką nowy 
110 zł+ładowarka, tel. 511 485 822 
- SPRZEDAM ŁÓŻECZKO, 3 
poziom., materac, białe 140 zł, wa-
nienka, ubranka i buciki dla dziewcz 
1-4 lat, tanio, tel. 511 485 822
- SPRZEDAM SOFĘ, 2 osob., 
ładna, stan db 200 zł, lodówkę 140 
cm 511 485 822
- DWA ŁÓŻKA z Ikei z materaca-
mi, cena 200 zł, tel. 058 677 13 11 
(od godz. 18.00 dzwonić)
- TELEWIZOR Watson, 17 cali, 
pilot, timer, stan bdb, 100 zł, tel. 678 
35 75
- ZLEWOZMYWAK z nierdzewki 
+bateria 62 na 120, 75 zł/Reda, tel. 
678 35 75
- MASZYNY STOLARSKIE, 
fryzarka, wyrówniarka, szlifi erka, od 
800-1000 zł, tel. 607 438 230
- ROZDRABNIACZ DO GAZŁĘ-
ZI (nowy), KSM R 1-58, 4500 zł, 
tel. 607 438 230
- SPRZEDAM ubranka do chrztu, 
sukienka czteroczęściowa, buciki i 
płaszczyk gratis, 50 zł, tel. 507 086 
321

NIERUCHOMOŚCI

MOTORYZACJA

INNE

- PRZYJMĘ meble kuchenne 

tel. 601 216 418

Sprzedam bliźniaka 

w Kąpinie 
tel. 601 225 294

Matematyka 
- nauczyciel, przygotowanie 

do egzaminów gimnazjalnych.
System indywidualny, centrum 
Gdyni, cena 25 zł - 45 min.

tel. (058) 620 60 39
kom 0 608 34 29 49

KREDYTY 
GOTÓWKOWE
Pomorski Dom Finansowy

0513 087 255
058 677 60 67

NAJTAŃSZE
POŻYCZKI GOTÓWKOWE

NA ŚWIĘTA
Niskie raty, okres kredytowania 
do 72 miesięcy, gratis karty płat-

nicze, tel. 692 205 060

KOMPLEKSOWA 
OBSŁUGA 

KAMERALNYCH IMPREZ 
INTEGRACYJNYCH, WESELA:

0 607-104-159
www.fanatic59.webpark.pl

 fanatic59@webpark.pl

Pogotowie komputerowe 
serwis pogwarancyjny, rozbudowa 

składanie, komputerów.
Reda Rumia. Tworzenie stron 

www szybko solidnie 
tel. 781-958-526

WYKAŃCZANIE
WNĘTRZ

Tapety i farby natryskowe, płatki, kolorowe 
chipsy, tynki szlachetne, mieszkania, biura, 

klatki schodowe, sklepy

tel. 698 468 470

Serwis komputerowy 
u klienta w domu/fi rmie

Instalacja/naprawa systemów 
Windows; Nauka obsługi komputera

 oraz internetu.

tel. 601-804-607

Klub sportowy „TĘCZA” 
zatrudni piłkarzy

 po akademii piłkarskiej
lub z porównywalnym przygotowaniem,
na pełny etat z wynagrodzeniem 1500 zł.

Uwaga! Czysta karta transferowa.
CV wraz z kartą przebiegu kariery

proszę składać w  biurze klubu 
Rumia ul. Dębogórska 5

Pożyczki gotówkowe i 
konsolidacyjne renomowanych banków
- na oświadczenie do 50.000,00
- dla osób prywatnych i fi rm
Rumia, ul.Dąbrowskiego 22
tel.058/678 03 16, kom. 605 045 958

MULTIMEDIA POLSKA
NOWE OFERTY, ATRAKCYJNE CENY   

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

tel. 0 500 759 989

TOWARZYSKIE
PRACA
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W Hali Widowiskowo-
Sportowej Gminnego 
Ośrodka Sportu, Rekre-
acji i Turystyki w Luzi-
nie odbył się program o 
charakterze profi laktyki 
uzależnień. 
W programie „Broń się nie 
trać wiary, profi laktyka nie 
prelekcja” wystąpił z au-
torskim programem Piotr  
Lubertowicz „Lupi”. Jego 
spójne dzieło traktujące o 

narkomanii, alkoholizmie, 
przemocy, pościgu za pie-
niądzem, stresie, samot-
ności, czy niezaradności 
życiowej o głębokim pod-
łożu moralnym i etycznym 
spotkały się z bardzo cie-
płym przyjęciem licznie 
zgromadzonej publiczności 
składającej się z uczniów 
Gimnazjum Publicznego im 
Pisarzy Kaszubsko - Pomor-
skich w Luzinie.          (PK)

Mecz rozpoczął się sensa-
cyjnie, ponieważ w 4 minu-
cie po bramkach Całużyń-
skiej, Andrzejewskiej, Szot 
i Szwed Łączpol prowadził 
4:1. Lublinianki zaczęły od-
rabiać straty i zacięta walka 
trwała do 13 minuty do wy-
niku 7:7. W tym momen-
cie rozpoczął się dramat 
gdynianek. W bramce SPR 
fantastycznie zaczęła grać 
Małgorzata Sadowska bez 
wątpienia najlepsza zawod-
niczka tego spotkania. Jej 
doskonałe interwencje i po-
dania do kontrataku spowo-
dowały, że zespół Mistrzyń 
Polski zdobył 7 bramek 
z rzędu i objął prowadzenie 
w 21 minucie 14:7. Zdepry-
mowane taką sytuacją pił-
karki ręczne Łączpolu za-
częły dodatkowo popełniać 
błędy podań, co spowodo-
wało kolejne szybkie ataki 
gości i doprowadziło do 
wyniku 10:22 do przerwy.
Druga połowa to w dalszym 
ciągu bardzo dobra gra 
drużyny SPR. Skuteczne 
w grze obronnej i świetnie 
wspomagane przez Sadow-
ską w bramce Lublinian-
ki powiększały przewagę, 
aż do wyniku 31:13 w 42 

Mistrzowska klasa
Aby myśleć o nawiązaniu równorzędnej walki z zespołem aktualnego Mistrza Polski, gdynianki mu-
siałyby przez cały mecz grać tak, jak w pierwszych 15min i pomiędzy 45 a 55 minutą spotkania. Ponie-
waż jednak tak się nie stało drużyna SPR Lublin odniosła wysokie w pełni zasłużone zwycięstwo. 

minucie meczu. Drużyna 
Łączpolu starała się jednak 
walczyć do końca. Próbo-
wała zmniejszyć przewagę 
i po dobrym okresie gry do-
prowadziły w 54 minucie 
do wyniku 24:34 i zakoń-
czyły spotkanie przegry-
wając 26:37. Dodatkowo 
należy podkreślić pełne za-
angażowanie drużyny Mi-
strzyń Polski, które starały 
się zakończyć pierwszą 
część sezonu ligowego bez 

porażki i tak też się stało!
Pomimo porażki w zespole 
Łączpolu można wyróżnić 
bramkarkę Salomę Szywer-
ską, a dobre fragmenty gry 
zademonstrowały również 
Monika Aleksandrowicz (5 
br. w 2 połowie), Karolina 
Szwed (dobre asysty) i wal-
cząca Patrycja Kulwińska.
!4 marca rozpoczyna się 
play-off, czyli decydująca 
faza rozgrywek, w której 
piłkarki ręczne Łączpolu 

zmierzą się w meczu wy-
jazdowym z zespołem Poli-
techniki Koszalin. Rewanż 
rozegrany zostanie 21 lub 
22 marca na własnym par-
kiecie. Jeżeli do wyłonienia 
zwycięzcy niezbędny bę-
dzie trzeci mecz, odbędzie 
się on w Koszalinie 28.03. 
Zwycięzca w tej konfronta-
cji walczyć będzie następ-
nie o miejsca 1 – 4 a poko-
nany grać o miejsca 5 – 8.
        (WN)

Łączpol Gdynia – SPR Asseco BS Lublin 26:37 (10:22)
Łączpol: Jurkowska, Szywerska – Aleksandrowicz 5, Szwed 4, Andrzejewska 3, 
Kulwińska 3, Koniuszaniec 3, Szot 3, Musiał 2, Całużyńska 2, Sulżycka 1. Fo
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Mecz rozgrywany był na 
zaśnieżonym boisku, co 
znacząco utrudniało grę. 
Oba zespoły nie stworzyły 
żadnej klarownej sytuacji, 
aż do 30. minuty, kiedy 
to Arkadiusz Pendowski 
stracił piłkę na 16. metrze, 
a napastnik Pogoni, ma-
jąc tylko bramkarza przed 
sobą uderzył nad bramką. 
Zaledwie minutę później 
rzut wolny dla Pogoni z 
18. metrów i Mariusz Ka-
malaszek świetnym strza-
łem obok muru pokonuje 
Piotra Czerwionkę. W 41. 
minucie po rzucie wolnym 
z 17. metrów wykonywa-
nym przez Pendowskiego 
Sokół mógł wyrównać, lecz 
piłkę nad bramką przeniósł 
bramkarz Pogoni Michał 
Skrzypczak. W przerwie 
trener Dariusz German do-
konał kilku zmian. Kiedy 
wydawało się, że Sokół za-
czyna uzyskiwać przewagę 

w 68. minucie do wybitej 
piłki z pola karnego Sokoła 
dopadł Krzysztof Witkow-
ski uderzył bez zastanowie-
nia i piłka trącona po dro-
dze przez byłego piłkarza 
Zenitu Łęczyce Wiesława 
Kwiatkowskiego wpadła 
do bramki. Pogoń prowa-
dziła dwiema bramkami 
i całkowicie kontrolowa-
ła grę, ale w 87. minucie 
po prostopadłym zagraniu 
w pole karne Pogoni i po 
nieporozumieniu obrońcy 
Sławomira Trawińskiego 
i bramkarza Patryka Wosa 
piłka odbiła się od Rafała 
Główczewskiego, trafi ając 
wprost pod nogi Patryka 
Benke, który mając przed 
sobą pustą bramkę zdo-
był kontaktowego gola. 
W ostatniej minucie przed 
świetną szansą stanął Łu-
kasz Chmielewski, strzela-
jąc z powietrza trafi ł wprost 
w bramkarza.              (PP)

Do fi nałów wojewódzkich 
w  Somoninie,  awanso-
wała pierwsza dwójka za-
wodników - Dariusz Dosz 
i Piotr Sikora z ZSP nr 1 w 
Wejherowie. Klasyfi kację 
drużynową wygrał zespół 
ZSP nr 1 w Wejherowie 
w składzie: Dariusz Dosz, 
Piotr Sikora i Przemysław 
Hirsz. Opiekunem zespołu 
był Artur Śmielak. Cere-
monię otwarcia zawodów 
oraz dekoracji medalami 
i dyplomami dokonał An-
drzej Byczkowski, dyrektor 
Powiatowego Zespołu Pla-
cówek Oświatowo-Wycho-
wawczych w Wejherowie 
i sędzia główny zawodów 

Tadeusz Gaweł. W turnie-
ju indywidualnym zwycię-
żył Dariusz Dosz z ZSP 1 
Wejherowo, przed Piotrem 
Sikorą z ZSP 1 Wejherowo. 
Miejsce trzecie zajął Patryk 
Greszta z ZSP nr 3 Wejhe-
rowo, czwarte - Michał Gu-
dalewicz z ZSP 2 Wejhero-
wo, piąte - Jarosław Rigga 
z ZSP nr 2 Wejherowo, szó-
ste - Tomasz Siudek z ZSP 
1 Rumia, siódme - Marcin 
Bizewski z ZSP nr 2 Wej-
herowo i ósme miejsce Ry-
szard Szwemin z ZSP Reda. 
W klasyfi kacji  zespołowej 
najwięcej punktów, bo aż 
32, zdobył ZSP 1 w Wejhe-
rowie.                         (DD)

Sokół przegrał 
z Pogonią Lębork
W piątym tegorocznym sparingu V-ligowy Sokół 
Bożepole przegrał z klasę wyżej notowaną Pogo-
nią Lębork 1-2 (0-1). zaprasza dzieci i młodzież z terenu Powiatu Wejherow-

skiego na bezpłatne zajęcia prowadzone przez wykwalifi -
kowaną kadrę nauczycielską. Odwiedzając nas w siedzibie 
PZPOW, bądź naszą stronę internetową, na pewno znajdą 
Państwo zajęcia dla siebie. W naszej bogatej ofercie edu-
kacyjnej w dziedzinie sportu i rekreacji znajdują się takie 
sekcje jak: lekkoatletyka, piłka nożna, koszykówka, piłka 
siatkowa, piłka ręczna, tenis stołowy, tenis ziemny, biegi 
na orientację, sporty obronne, strzelectwo, radiojachting, 
kajakarstwo turystyczne.
Natomiast w dziedzinie kulturalno-oświatowej zajęcia: 
muzyczne, taneczne, regionalne, teatralne, informatycz-
ne, fi lmowo-telewizyjne, europejskie, plastyczne, odyseji 
umysłu, poetyckie oraz wiele innych. 

Zaproszenie na 
zajęcia sportowe
POWIATOWY ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATO-

WO-WYCHOWAWCZYCH 
W WEJHEROWIE

Z rakietką 
na mistrzostwa
W hali sportowej ZSP w Redzie odbyły się Mi-
strzostwa Powiatu w tenisie stołowym chłopców 
szkół ponadgimnazjalnych. W zawodach wystar-
towało 24 zawodników z dziewięciu szkół powia-
tu wejherowskiego. 

Pierwsza porażka
Pierwszej porażki w tego 
rocznych rozgrywkach 
Luzińskiej Ligi Sołeckiej 
na Hali doznał zespół Lu-
zino, które niespodziewa-
nie znalazł pogromców w 
drużynie Kębłowo prze-
grywając 3:4. Swoje dru-
gie zwycięstwo zanotował 
zespół Barłomino, który w 
„małych derbach” pokonał 
swoich sąsiadów z zamie-

rzy Wyszecino aż 12:0. 
Bardzo wyrównany mecz 
rozegrały zespoły Robako-
wa i Zelewa. Lepsi okazali 
się zawodnicy z Robakowa 
wygrywając 5:4. Podobny 
przebieg miał mecz Mil-
wina z Tępczem . Tu górą 
było Milwino wygrywając 
5:4. W innym meczu 6 ko-
lejki Kochanowo pokonało 
Sychowo 4:1.             (PK)

Komplet wyników:
BARŁOMINO-WYSZECINO       12:0
SYCHOWO-KOCHANOWO        1:4
TĘPCZ- MILWINO         4:5
KĘBŁOWO-LUZINO         4:3
ROBAKOWO-ZELEWO                       5:4

Program profi laktyczny w Luzinie
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05:45 Notacje 06:00 Kawa czy 
herbata? 07:50 Leksykon PRL 
08:00 Wiadomości 08:15 Kwadrans 
po ósmej 08:35 Buli 08:45 Moliki 
książkowe 08:55 Świat małej 
księżniczki 09:10 Mały rycerz El 
Cid 09:55 Łowcy smoków 10:20 
Osiem szalonych nocy - komedia, 
USA11:35 Telezakupy
12:00     Wiadomości 
12:10     Agrobiznes - magazyn
12:20     Kurs na zysk 
 - mag. ekonomiczny 
12:40     Plebania - telenowela 
13:10     Klan - telenowela 
13:35     Jaka to melodia? 
14:05     Bory Tucholskie 
 - fi lm dokum.
15:00     Wiadomości, Pogoda 
15:25     Moda na sukces - serial
15:50     Skoki Narciarskie 
 - Mistrzostwa Świata -  
 Liberec K134 w
               przerwie ok. 16:50  
 Teleexpress
18:00     Klan - telenowela 
18:30     Plebania - telenowela 
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości 
20:20     Crusoe - serial przygodowy
21:10     Gwiezdne wrota 
 - fi lm S-F, USA `94 
23:20     Pod osłoną nocy - serial 
00:15     Kochanek 
 - fi lm, Rosja `02 
02:00     Bez pardonu IV
  - serial 
03:30     Telezakupy
03:50     Zakończenie dnia

 
 
 05:55 Złotopolscy 06:30 Globert przedstawia 
niezwykły świat natury 06:55 Telezakupy
07:25 Niezłomni 07:40 M jak miłość 08:30 
Pytanie na śniadanie 
10:30     Cień Casey’a 
 - fi lm obyczajowy, USA `78 
12:30     Koło fortuny 
 - teleturniej 
13:30     Orzeł czy reszta 
 - talk show 
14:25     Dla niesłyszących 
 - Daleko od szosy 
15:45     Szaleństwo Majki Skowron 
 - serial
16:30     Przygody pana Michała
  - serial przygodowy 
17:05     Na wariackich papierach 
 - serial, USA 
17:55     Magazyn Ekstraklasy 
 - Szybka piłka 
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:05     Fort Boyard  
 - reality show 
20:05     Na dobre i na złe 
 - serial 
21:05     Powrót do życia 
 - serial, USA `07 
21:55     Randka na moście - komedia  
 romantyczna, USA `96
23:40     Brzydula Betty 
 - serial komediowy 
00:30     Panorama 
00:50     Wszystko jest możliwe 
 - komedia, USA `89 
02:40     Noc Zagadek
  - teleturniej 
03:40     Zakończenie dnia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04.20 Saint Tropez 05.10 Gram.tv 05.30 
Muzyczne listy 06.40 TV Market 07.15 Saint 
Tropez 08.25 Kasa Na Bank 09.25 Beverly 
Hills 90210 10.25 J & J – czyli Jola i Jarek
11.25      mała Czarna
12.25     Lalola – serial komediowy
13.25     Gram.Tv
13.55     Dziewczyny fortuny 
14.55     Lalola – serial komediowy
16.00     Beverly Hills 90210 – serial USA 
17.00     „J & J – czyli Jola i Jarek”
 - reality comedy 
18.00     Ikony popkultury 
 – program rozrywkowy
19.00     Zbuntowani – serial obyczajowy
20.00     Włatcy Móch – serial animowany 
 “Włatcy Móch” to opowieść o  
 paczce ośmiolatków z klasy  
 II B. Każdy z nich jest inny.  
 Każdy jest niepowtarzalny.  
 Każdy, to wielka indywidualność.  
 Jest jednak coś co zespala  
 grupę. Rzeczą tą są podobne  
 marzenia. Nie są to jednak typowe  
 marzenia ośmiolatków. Marzenia  
 naszych bohaterów są o wiele  
 poważniejsze i sięgają całe  
 lata świetlne dalej niż nowy  
 rower, kolejka elektryczna czy  
 konsola do gier.
20.30     Sex FM – serial komediowy
21.05     Galileo Ekstra  – Przedziwne   
 kampanie reklamowe
22.05     Jazda Figurowa – program 
 Michała Figurskiego. 
23.05     Seksafera – fi lm USA, 2000
01.05     Ucieczka z Kuby – fi lm akcji USA,  
 1997; reż, James Becket
03.05     Muzyczne listy – magazyn muzyczny 

05:40 Uwaga! 06:00 Telesklep 07:00 Granie 
na śniadanie 08:00 Na Wspólnej 08:30 Dzień 
dobry TVN 11:00 Przyjaciele V - serial 
komedia 
12:00     Brzydula - serial komediowy
12:35     Telesklep 
13:30     Salon Gry - pr. intearktywny 
14:20     Detektywi - serial dokumentalny
14:55     Milionerzy - teleturniej
15:50     Rozmowy w toku - talk show
16:55     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 - serial dokumentalny 
17:55     Brzydula - serial, Polska
18:25     Detektywi - serial dokumentalny
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:50     Uwaga! - mag. reporterów
20:00     Mission Impossible 
 - fi lm sensacyjny, USA `96 
22:25     Stopień ryzyka - fi lm sensacyjny,  
 USA 1999. Były wojskowy  
 wychodzi z więzienia po 
 dziesięciu latach. Obarczono  
 go winą za niepowodzenie  
 eksperymentu z bronią   
 chemiczną, zakończonego  
 śmiercią osiemnastu  
 żołnierzy. Major chce   
 się zemścić na wynalazcy  
 toksycznej substancji. Jednak 
 napadnięty naukowiec   
 przekazuje truciznę   
 przypadkowemu świadkowi 
 zdarzenia z prośbą o   
 dostarczenie jej do odległej 
 bazy wojskowej i z   
 zastrzeżeniem, iż może być 
 transportowana tylko w  
 temperaturze zera stopni. 
00:25     Kuba Wojewódzki - talk show

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN
05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.808 06:00 Żar 
młodości, odc.126 07:00 TV Market 07:15 
Wielka Wygrana, odc.447 08:00 Dotyk anioła, 
odc.74 09:00 Łowcy skarbów, odc.40 10:00 
Rodzina Zastępcza, odc.278
11:00     Malanowski i Partnerzy, odc.5
11:30     Samo życie, odc.1228
12:00     Czarodziejki, odc.67
13:00     Boston Public, odc.57
14:00     Pierwsza miłość, odc.860
14:45     Pracująca dziewczyna, odc.6
15:15     Zwariowany świat Malcolma, odc.85
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.38
16:30     Malanowski i Partnerzy, odc.15
17:00     Chirurdzy, odc.56
18:00     Pierwsza miłość, odc.861
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1229
20:00     I kto to mówi!; USA, 1989; r. Amy 
 Heckerling; w. John Travolta,  
 Abe Vigoda, Kirstie Alley,  
 Olympia Dukakis, George  
 Segal. Komedia. 
22:00     Studio Lotto
22:05     Pyton 2; USA, 2002; r. L.A.   
 McConnell; w. William Zabka,  
 Mike Mitchell, Dana Ashbrook,  
 Alex Jolig, Simmone Mackinnon,  
 Marcus Aurelius Horror/sci-fi .
00:00     Zbrodnia Ojca Amaro; Meksyk/ 
 Hiszpania/Argentyna/Francja,  
 2002; r. Carlos Carrera; w. Gael  
 García Bernal
02:35     Dziewczyny z kalendarza 2006
04:00     Dziewczyna roku 2005 - Tiffany 

REKLAMA

Już pierwsza piątka, jaką 
postanowił wystawić trener 
Jacek Winnicki mogla być 
zaskoczeniem dla kibiców, 
gdzie zamiast Ivany Ma-
tovic obok Pawlak, Beard, 
Tomiałowicz i Catchings na 
parkiet wybiegła Snytsina.
W 8 minucie było 24:15 dla 
Lotosu PKO BP Gdynia, ale 
podopieczne Jacka Winnic-

kiego nieco przespały koń-
cówkę kwarty i w efekcie 
ta część gry zakończyła 
się pięciopunktową różni-
cą na ich korzyść (24:19). 
W 18 minucie, po rzucie 
20. letniej Agnieszki Sko-
bel było 35:31 dla gospo-
dyń, ale w końcówce kwar-
ty udane akcje Ivany Mato-
vic i Tamiki Catchings dały 

Lotosowi PKO BP Gdynia 
prowadzenie 44:33. Po 
zmianie stron dwie „trójki” 
Tomiałowicz zwiększyły to 
prowadzenie do 15 punk-
tów (52:37) wydawało się, 
że gdynianki systematycz-
nie będą powiększać prze-
wagę. Różnica punktowa 
chyba jednak zdekoncen-
trowała gdyńskie koszykar-

ki, które zaczęły popełniać 
błędy. Końcówka znów na-
leżała do drużyny z Gdyni, 
ale 6 punktów przewagi 
przed ostatnią odsłoną 
zwiastowało emocje. Lotos 
PKO BP Gdynia wygrał 
jednak z Ineą AZS Poznań 
78:69, chociaż zwycięstwo 
nie przyszło faworytkom 
łatwo.                            (jj)

Doświadczenie gwiazd LOTOS-u
17. zwycięstwo odniosły koszykarki LOTOSU w rozgrywkach Ekstraklasy. Pokonały na własnym terenie drużynę INEA AZS Poznań 78:69. Nie była to 
jednak łatwa wygrana bo choć gdynianki prowadziły od samego początku i nie oddawały ani na chwilę prowadzenia, ambitne przeciwniczki zbliżyły się 
w czwartej kwarcie na tyle, że mogłyby odebrać gospodyniom zwycięstwo. Nie pozwoliły jednak na to doświadczone zawodniczki LOTOS-u.
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06:05 Złotopolscy 06:30 Milly i Molly 
06:50 Telezakupy 07:20 Przystanek praca 
07:35 M jak miłość 08:30 Pytanie na śniadanie 
10:45 Codzienna 2 m. 3 -serial 11:20 Flipper - 
serial, USA `95 
12:10     Magnum - serial, USA 
13:00     Prywatne życie surykatek 
 - serial dokumentalny 
13:35     Znaki czasu - magazyn 
14:00     Radiostacja Roscoe 
 - serial, Kanada 
14:30     Dla niesłyszących - Na dobre i na złe 
15:35     Fort Boyard  - reality show 
16:30     Na wariackich papierach 
 - serial komediowy
17:30     Reporterzy Dwójki przedstawiają 
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:05     Koło fortuny
  - teleturniej 
19:35     Hit Generator Mix 
20:05     Barwy szczęścia - serial TVP 
20:35     M jak miłość - serial 
21:30     Kulisy serialu „M jak miłość” 
 - odc. 400 
21:40     Tomasz Lis na żywo-  talk show 
22:40     Kryminalne zagadki Las Vegas 
 - serial sensacyjny, `05
00:20     Obrobić VIP`a 
 - serial komediowy, USA 
00:45     Pisarz 
 - fi lm o Witoldzie Zalewskim 
01:30     Maleńczuk śpiewa songi Kurta Weilla 
02:15     Zakończenie programu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04.20 Saint Tropez 05.10 Gram.tv 05.30 
Muzyczne listy 06.40 TV Market 07.15 Saint 
Tropez 08.25 Kasa Na Bank 09.25 Beverly 
Hills 90210 10.25 „J & J – czyli Jola i Jarek”
11.25     mała Czarna
12.25     Lalola – serial komediowy
13.25     Gram.Tv
13.55     Dziewczyny fortuny 
14.55     Lalola – serial komediowy
16.00     Beverly Hills 90210 – serial USA 
17.00     „J & J – czyli Jola i Jarek”
 - reality comedy 
18.00     Ikony popkultury 
 – program rozrywkowy
19.00     Zbuntowani – serial obyczajowy
20.00     Włatcy Móch – serial animowany 
 “Włatcy Móch” to opowieść o 
 paczce ośmiolatków z klasy  
 II B. Każdy z nich jest inny.  
 Każdy jest niepowtarzalny.  
 Każdy, to wielka indywidualność.  
 Jest jednak coś co zespala  
 grupę. Rzeczą tą są podobne  
 marzenia. Nie są to jednak typowe  
 marzenia ośmiolatków. Marzenia  
 naszych bohaterów są o wiele 
 poważniejsze i sięgają całe  
 lata świetlne dalej niż nowy  
 rower, kolejka elektryczna czy  
 konsola do gier.
20.30     Sex FM – serial komediowy
21.05     Galileo Ekstra  
22.05     Jazda Figurowa – program 
 Michała Figurskiego. 

 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05:35 Uwaga! 05:55 Telesklep 07:00 Granie 
na śniadanie 08:00 Brzydula 08:30 Dzień 
dobry TVN 11:00 Pascal: po prostu gotuj 
11:35     Proste życie - serial
12:05     Telesklep 
12:35     Dirty Dancing II - fi lm, USA `04 
14:15     Kochaj i tańcz - kulisy 
14:45     Krok od domu 
 - serial kryminalny `05 
15:45     Rozmowy w toku - talk show
16:55     Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 - serial dokumentalny 
17:55     Brzydula - serial obyczajowy
18:25     Detektywi - serial dokumentalny
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:50     Uwaga! - mag. reporterów
20:05     Na Wspólnej - serial obyczajowy
20:45     W-11 Wydział Śledczy 
 - serial dokumentalny
21:30     Szymon Majewski Show 
 - pr. rozrywkowy
22:35     Teraz my! - pr. publicystyczny
23:20     Superwizjer
  - magazyn
23:55     alleZIMA! nocą 
00:25     Kryminalni 
 - serial kryminalny
01:25     Wydanie drugie poprawione  
01:55     Co za tydzień - magazyn
02:20     Uwaga! - magazyn
02:40     Nocne granie 
 - pr. muzyczny
03:40     Telesklep 
04:00     Rozmowy w toku - talk show

06:00 Kawa czy herbata? 07:50 
Leksykon PRL 08:00 Wiadomości 
08:15 Kwadrans po ósmej 08:35 
Bajki rosyjskie 09:00 Budzik 
09:30 Wesołe łotrzyki 10:00 Film 
dokumentalny10:45 Laboratorium 
XXI wieku 11:05 Moda na sukces 
11:30     Sherlock Holmes i doktor  
 Watson - serial 
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes - magazyn
12:20     Taki pomysł - cykl reportaży 
12:40     Plebania - telenowela 
13:05     Klan - telenowela 
13:35    Jaka to melodia? 
14:20     Zwierzęta świata
  - fi lm dokum.
15:00     Wiadomości. Pogoda
15:15     Janosik - serial 
16:05     Moda na sukces - serial 
17:00     Teleexpress
17:20     Temat dnia
17:30     Klan - telenowela 
18:00     Jaka to melodia?
  - teleturniej 
18:30     Plebania - telenowela 
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości 
20:20     Pigmalion 
 - spektakl teatralny 
22:10     Megaloteria - losowanie mc
22:20     James Bond w Jedynce 
 - W obliczu śmierci 
00:35     Chemia - fi lm dokumentalny 

05:55 Pani Prezydent 06:45 Smaki 
polskie 07:00 Dzień dobry w sobotę
07:30 Rok w ogrodzie 08:00 
Wiadomości 08:15 Pod prasą 08:35 
Hurtownia książek 09:00 Buli 
09:05 Ziarno 09:35 Siódme niebo 
10:25     Śmiechu warte 
10:50     Czterej pancerni i pies 
11:50     Kuchnia z Okrasą 
12:15     Od słów do głów 
 - magazyn 
12:30     Szkoda gadać 
 - pr. rozr.
13:00     Wiadomości 
13:10     Recital Ryszarda  
 Rynkowskiego - koncert 
13:45     Trzy życzenia 
 - fi lm, USA `95 
15:50     Skoki Narciarskie -  
 Mistrzostwa Świata -  
 Liberec K134 
 W przerwie ok. 17:00  
 Teleexpress
18:10     300 % normy 
 - teleturniej 
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości 
20:15     Chłopaki nie płaczą
  - komedia, Polska `00 
22:05     Underworld - Ewolucja 
 - fi lm, USA `05 
24:00     Weekendowy magazyn  
 fi lmowy
00:25     Mąż doskonały 
 - thriller, Kanada `04 
02:00     Obudzone sumienie 
 - fi lm, cz. 2
03:25     Telezakupy
03:45     Zakończenie dnia

05:55 Pani Prezydent 06:40 Zakład 
Hanny 07:00 Transmisja Mszy Św.
08:00 Tydzień 08:25 Klub przyjaciół 
Myszki Miki 08:55 Domisie 09:25 
Teleranek 
09:50    Gwiezdne wojny
10:20     Dziadek i ja
  - fi lm familijny 
12:00     Anioł Pański 
 - msza
12:15     Między ziemią a niebem 
 - magazyn 
13:00     Wiadomości
13:35     Rzeka czerwona 
 - western, USA `48 
15:55     BBC w Jedynce 
 - fi lm dokum.
17:00     Teleexpress 
17:20     Doręczyciel 
 - serial obyczajowy 
18:10     Jaka to melodia? 
  - teleturniej
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości 
20:15     Ranczo 
 - serial obyczajowy 
21:15     Drezno - cz. 2, serial,  
 Niemcy `06 
22:55     Mój Nikifor 
 - fi lm, Polska `04 
00:40     Pocałunek kobiety pająka 
 - fi lm fabularny, USA
02:40     Telezakupy
03:00     Zakończenie dnia

05:35 Dla niesłyszących - Słowo na niedzielę
05:40 Dla niesłyszących - Radio Romans 
06:10 Złotopolscy 07:10 Sto tysięcy bocianów
07:40 M jak miłość 08:30 Barwy szczęścia 
09:35 Zacisze gwiazd 10:05 Wojciech 
Cejrowski - boso przez świat
10:40     Miesiąc z National Geographic 
11:40     Makłowicz w podróży 
12:15     Appaloosa 
 - western, USA `66 
14:00     Familiada 
 - teleturniej 
14:30     Złotopolscy 
 - telenowela 
15:05     Szansa na Sukces 
 - Reni Jusis 
16:05     Na dobre i na złe 
 - serial 
17:05     Orzeł czy reszta 
 - talk show 
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:05     Tak to leciało!
  - teleturniej 
20:00     Kabaretowa Scena Dwójki 
21:00     Tajemnice Los Angeles
  - fi lm fabularny kraj prod.USA
23:15     Magazyn Ekstraklasy - Szybka piłka 
00:10     Niestety - fi lm animowan, Polska 
00:30     Panorama
00:50     Pamiętajcie o Osieckiej 
 - widowisko 
01:50     Ta ostatnia noc 
 - komedia, USA `86 
03:40      Zakończenie dnia

04.15 The British Rock Symphony 05.50 
Dekoratornia 06.20 Dinotopia 3 08.05 
Australijskie oceanaria 08.35 Czterej Pancerni 
i Pies 11.00 Galileo – program popularno-
naukowy 12.00 KINOmaniak
12.30     Dekoratornia 
 – magazyn 
13.00     Ikony popkultury
  – program rozrywkowy
14.00     Dharma i Greg 
 – serial komediowy 
14.30     PlusLiga 
17.00     J & J – czyli Jola i Jarek”
 - reality comedy 
18.00     Jazda Figurowa – program Michała  
 Figurskiego 
19.00     Galileo – program popularno- 
 naukowy
20.00     Włatcy Móch – serial animowany 
20.30     Sposób na blondynkę – komedia  
 romantyczna USA, 1998;  
 reż. Bobby Farrelly, Peter  
 Farrelly; wyst. Cameron Diaz,  
 Matt Dillon, Ben Stiller, Lee  
 Evans, Chris Elliott
23.00     Jazda Figurowa – program Michała  
 Figurskiego
00.00     List od zabójcy – fi lm sensacyjny  
 USA/Wielka Brytania, 1998;  
 reż. Carson David; wyst. Gia  
 Carides, Patrick Swayze
02.10     The British Rock Symphony” 
 - koncert  
03.55     TV Market”

07:15 Action Man A.T.O.M., odc.9 07:45 
Action Man A.T.O.M., odc.10 08:15 Hugo, 
odc.192 08:45 Pasjonaci, odc.141 09:15 Ewa 
gotuje, odc.52
09:45     Gala Bokserska : Tomasz Adamek  
 - Jonathon Banks - walka w  
 obronie Mistrza Świata
10:45     Szefowa; USA, 2004; r. Stuart  
 Gillard; w. Angelo Celeste, Megan  
 Fox, Kaley Cuoco, Louis Di  
 Bianco, Pat Kelly, Shannon Duff,  
 Dominic Chianese. Premiera
12:45     Czarodziejki, odc.136
13:45     Dom nie do poznania, odc.139
14:45     SIĘ KRĘCI, odc.104
15:35     Pierwsza liga: Powrót do źródeł;  
 USA, 1998; r. John Warren; w.  
 Scott Bakula
17:45     AGENTKI, odc.10
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     I kto tu rządzi
20:00     Uciekająca panna młoda; USA,  
 1999; r. Garry Marshall; w.  
 Julia Roberts, Rita Wilson,  
 Richard Gere
22:00     Studio Lotto
22:35     Gala Bokserska : Rafał Jackiewicz 
 – Luciano Abis - walka w obronie  
 tytułu Mistrza Europy
23:35     Niewierna, 2002; r. Adrian Lyne; w.  
 Diane Lane, Michelle Monaghan,  
 Richard Gere
02:05     Krzesło; USA, 1991; r. Sam Irvin; w.  
 Rod Steiger, Heather Graham
03:40     Nagroda gwarantowana, odc.147
04:40     Zakazana kamera, odc.313
05:15     TV MARKET

05:30 Wstawaj! Gramy!, odc.809 06:15 
Szalony Jack, pirat, odc.9 06:45 Miejskie 
szkodniki, odc.9 07:15 Gadżet i Gadżetinis, 
odc.23 07:45 Gadżet i Gadżetinis, odc.24
08:15 Power Rangers, odc.31 08:45 Power 
Rangers, odc.32
09:15     Gala Bokserska : Rafał Jackiewicz 
 – Luciano Abis - walka w obronie  
 tytułu Mistrza Europy
10:45     Dziewczyny Cheetah; Kanada / USA,  
 2003; r. Oz Scott; w. Raven- 
 Symoné
12:35     Nic nie widziałem nic nie słyszałem;  
 USA, 1989; r. Arthur Hiller; w.  
 Richard Pryor
14:40     Program
15:40     Czarownica; USA, 2005; r. Nora  
 Ephron; w. Nicole Kidman
17:45     Rodzina zastępcza, odc.306
18:50     Wydarzenia
19:20      Sport
19:25     Pogoda
19:30     Kudłaty i Scooby-Doo na tropie, odc.1
20:00     CSI: Kryminalne zagadki Miami,  
 odc.137
21:00     Wzór, odc.29
22:00     Studio Lotto
22:05     Kości, odc.46
23:05     Mesjasz: W otchłanił USA / 
 Wielka Brytania, 2005; r. 
 Paul Unwin; w. Ken   
 Stott (inspektor Red Metcalfe),  
 Neil Dudgeon
01:05     Magazyn sportowy
03:05     Tajemnice losu, odc.126

05:35 Uwaga! 05:55 Telesklep 08:00 Pascal: 
po prostu gotuj 08:30 Dzień dobry TVN 
10:55 alleZIMA! 11:30 Na Wspólnej 
Omnibus 
13:15     You can dance - Po prostu tańcz! 
14:55     Brzydula omnibus 
17:20     Głupi i głupszy II: Kiedy Harry  
 poznał Lloyda - fi lm komedia,  
 USA `03
19:00     Fakty, Sport, Pogoda 
19:45     Uwaga! 
 - mag. reporterów
20:00     Niania - serial komediowy
21:00     Złap mnie, jeśli potrafi sz - fi lm  
 sensacyjny, USA `02. Film ten 
 obrazuje barwne życie  
 Franka Abagnale’a Jr  
 momentami aż trudno   
 uwierzyć, że fi lm oparty jest  
 na autentycznych faktach.  
 Młody Frank pozornie jest  
 normalnym chłopcem, lecz  
 tylko pozornie. Mimo swego  
 młodego wieku wykazuje  
 zadziwiające umiejętności  
 fałszerskie, potęguje je również 
 coraz gorsza sytuacja
 rodzinna. Głównym źródłem  
 dochodu Franka stają się linie  
 lotnicze które oszukuje na duże  
 pieniądze. Wszystko jest  
 pięknie do czasu gdy na jego  
 trop wpada Carl Henratty... 
23:55     Kochaj i tańcz - kulisy 
00:25     Porywacze ciał
  - fi lm S-F, USA 1993 
02:05     Uwaga! - magzyn
02:25     Nocne granie 
03:25     Telesklep

05:35 Uwaga! 05:55 Telesklep 08:00 Maja 
w ogrodzie 08:30 Dzień dobry TVN 10:55 
Kawa na ławę 
11:45     Anarchia na planie 39 i pół 
12:15     Lemony Snicket: Seria niefortunnych 
 zdarzeń - fi lm komedia, Niemcy 
14:25     Kochaj i tańcz - kulisy 
14:55     You can dance - Po prostu tańcz! 
 - reality show
16:35     Co za tydzień - magazyn
17:00     Szymon Majewski Show 
 - pr. rozrywkowy 
18:00     Niania - serial komediowy
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:45     Uwaga! - mag. reporterów
20:00     Dirty Dancing II
  - fi lm obyczajowy, USA `04 
21:45     39 i pół - serial, Polska
22:45     W roli głównej - Kasia Cichopek 
23:15     Seks w wielkim miescie 
 - serial komedia, 2000 
23:50     W szponach korupcji - fi lm  
 sensacyjny, USA `99.   
 Chinatown, Nowy Jork, czasy 
 obecne. Rozpętała się wojna  
 pomiędzy związaną z chińską  
 mafi ą, tzw. Triadą, rodziną 
 Tongów, na czele której stoją 
 „Wujek” Benny Wong i   
 Henry Lee, a konkurencyjnym 
 gangiem, wyróżniającym  
 się szczególną gwałtownością  
 działania. 
01:55     Nocne granie - pr. muzyczny
02:55     Telesklep 

05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.810 06:00 
Żar młodości, odc.127 07:00 TV Market 
07:15 Wielka Wygrana, odc.448 08:10 Świat 
według Kiepskich, odc.1 08:45 Świat według 
Kiepskich, odc.2 09:20 Rodzina zastępcza, 
odc.1 09:55 Rodzina zastępcza, odc.2 10:25 
Miodowe Lata, odc.1
11:00     Malanowski i Partnerzy, odc.6
11:30     Samo życie, odc.1229
12:00     Czarodziejki, odc.68
13:00     Boston Public, odc.58
14:00     Pierwsza miłość, odc.861
14:45     Pracująca dziewczyna, odc.7
15:15     Zwariowany świat Malcolma, odc.108
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.39
16:30     Malanowski i Partnerzy, odc.16
17:00     Chirurdzy, odc.57
18:00     Pierwsza miłość, odc.862
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1230
20:00     MEGA HIT - Mission: Impossible  
 3; Niemcy / USA, 2006; r. J.J.  
 Abrams
22:00     Studio Lotto
22:45     W matni; USA, 1999; r. Jonathan  
 Kaplan; w. Claire Danes, Kate  
 Beckinsale, Bill Pullman
00:45     Fala zbrodni, odc.84
01:40     Nagroda gwarantowana, odc.147
02:40     Zakazana kamera, odc.315

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

05:30 Dla niesłyszących - Echa Panoramy 
06:05 Kacperek 06:30 Spróbujmy razem 07:00 
Magazyn Ligi Mistrzów 07:25 Poezja łączy 
ludzi - Andrzej Ziemianin 07:35 M jak miłość 
08:25 Barwy szczęścia 09:25 Alternatywy 4 - 
serial 10:50 Nie tylko dla pań 
11:55     Rudzielec z Wyoming 
 - western, USA `53 
13:15     Tańcząca z Gruzją - dokument
14:00     Familiada 
 - teleturniej 
14:30     Złotopolscy 
 - telenowela 
15:05     Dzieciaki górą 
 - teleturniej 
16:00     Siła przyjaźni - fi lm fabularny, 
 USA `05 
17:30     Rodzina Trendych 
 - widowisko 
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama 
19:05     Tak to leciało!
  - teleturniej 
20:05     To je to czyli czeski wieczór 
 - pr. rozr.
21:00     Hit generator 
 - wid. muz.
22:05     Haker 
 - komedia, Polska `02 
23:40     Słowo na niedzielę 
23:45     Wideoteka dorosłego człowieka 
00:30     Panorama 
00:50     Dzikie żądze - fi lm fabularny kraj  
 prod.USA (1998
02:40     Ona i On - wojna płci 
 - talk show 
03:30     Noc Zagadek 
 - teleturniej 
04:35     Zakończenie dnia

05.00 Drogówka 05.20 Sztukateria 05.45 VIP 
06.10 Kinomaniak 06.40 V-Max 07.10 Gram.
tv 07.40 Ręce, które leczą 08.10 Beverly Hills 
90210 09.10 Dinotopia 3 11.00 Galileo 
12.00    Gram.Tv
12.30     V-max – magazyn motoryzacyjny 
13.00     VIP – magazyn kulturalny 
13.30     Piękni – serial obyczajowy 
14.30     PlusLiga 
16.55     Eureko, ja to wiem!- teleturniej 
17.55     Pogromcy mitów 2 
 – program dokumentalny 
19.00     Galileo – program 
 popularno-naukowy 
20.00     Za linią wroga – dramat wojenny  
 USA, 2001; reż.: John Moore;  
 wyst.: Owen Wilson, Gene  
 Hackman, Gabriel Macht,  
 Charles Malik Whitfi eld,  
 David Keith, Olek Krupa;   
 Porucznik Chris Burnett  
 (Owen Wilson) jest pilotem  
 amerykańskiej marynarki  
 wojennej, której oddziały  
 stacjonują na Bałkanach.  
 Burnett z trudem znosi kolejne  
 dni w obcym kraju. Pewnego  
 dnia ma już dość bezczynnego  
 siedzenia, składa więc   
 rezygnację na ręce swego  
 dowódcy, admirała Reigarta. 
22.10     Chybiony Cel – fi lm sensacyjny 
 USA, 1996.
00.20     Niewygodny Świadek – fi lm   
 sensacyjny Kanada, 2001; reż.  
 Darrell Roodt; Wyst. Gary  
 Daniels, Nick Boraine, Eva  
 Habermann;
02.15     Sztukateria – magazyn 
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Jest Pan kontuzjowa-
ny. Co konkretnie Panu 
dolega? 
- Niestety odnowiła się 
stara kontuzja stawu sko-
kowego. Powtarza się ona 
co jakiś czas i na dzień dzi-
siejszy nie jestem do gry. 
W ciągu tygodnia powinie-
nem widzieć, jak wygląda 
sytuacja, muszę czekać co 
powiedzą lekarze. Określą 
oni ile jeszcze będę miał 
przerwy w grze i kiedy 
wrócę na boisko. 
Kiedy planuję Pan po-
wrót do wyjściowego 
składu Gryfa?
- Kiedy nie będę odczuwał 
żadnego bólu związanego 
ze stawem skokowym i je-
śli tylko zdrowie pozwoli to 
chcę, jak najszybciej wró-
cić do pierwszego składu. 
Gra Pan już kilka lat w 
Gryfi e. Jak bliski jest 
Panu ten Klub?
- Myślę, że bardzo bliski. 

Gram w tym Klubie już 
pięć lat z małą przerwą i 
chociaż jestem wychowan-
kiem Arki Gdynia to i tak 
o dużo większy sentyment 
czuję do Gryfa niż do Klu-
bu z Gdyni. Jestem bardzo 
przywiązany do kolegów, 
przyjaciół i na pewno czuje 
się lepiej traktowany niżeli, 
jak grałem w Arce. 
Czy w rundzie wiosen-
nej, podobnie jak w je-
siennej będzie Pan naj-
lepszym asystującym 
zawodnikiem zespołu 
Gryfa? 
- Myślę, że to nie jest naj-
ważniejsze, aby być najlep-
szym zawodnikiem tego ze-
społu. Najważniejsze jest, 
abyśmy awansowali do III 
ligi. W tej dyscyplinie musi 
być jedenastu, a nawet 
szesnastu gotowych do gry 
zawodników. Oczywiście 
liczą się też indywidualno-
ści, ale najważniejsza jest 

Najważniejszy jest zespół
Z Łukaszem Kozłowskim środkowym ofensywnym pomocnikiem 
Gryfa Orlex Wejherowo rozmawia Łukasz Nowaczyk. 

gra zespołowa. 
Niektórzy twierdzą, że 
awans Gryfa Orlex Wej-
herowo do III ligi jest już 
przesądzony. Co Pan o 
tym sądzi?
- Ja bym do tego tak nie 
podchodził optymistycz-
nie. Przed nami jeszcze 16 
spotkań ligowych i każdy 
ma jeszcze jakieś szanse 
na awans do III ligi. Nawet 
takie zespoły, jak Lechia 
II Gdańsk, która ma sporą 
stratę punktową do lidera 

ma jeszcze szanse i będzie 
walczyła do samego koń-
ca. Uważam, że pierwszy 
miesiąc czyli pierwsze 
cztery mecze pokażą nam 
czy jesteśmy w stanie grać 
w sierpniu tym składem w 
wyższej klasie rozgryw-
kowej. Musimy się bardzo 
sprężyć i najlepiej odnieść 
cztery zwycięstwa. Pozo-
staje to w naszych nogach i 
w sercach tak naprawdę. 
Niedawno minął rok od 
tego kiedy trenerem 
zespołu, w którym Pan 
gra został Wojciech 
Wasiek. Jak Pan oce-
nia pracę swojego tre-
nera?
- Już dawno nie widziałem 
i nie spotkałem trenera, 
który byłby do każdego 
treningu tak przygotowany, 
jak trener Wasiek. Nie zda-
rzyły się zajęcia, w których 
byłoby widać, że trener nie 
ma jakiejś koncepcji, jeśli 
chodzi o ćwiczenia, które 
wykonujemy. Mimo, że 
miałem przyjemność grać 

w Arce i tam byli trenerzy, 
którzy trenowali zespoły 
z wyższych klas rozgryw-
kowych niżeli IV liga to 
uważam, że obecny trener 
Gryfa ich o wiele przerasta. 
Widać, że w swoją pracę 
wkłada serce i mnóstwo 
zaangażowania. Myślę, że 
jeżeli ktoś mu da szansę w 
przyszłości to na pewno się 
nie zawiedzie. 
Śmiało można twier-
dzić, że jest Pan najlep-
szym pomocnikiem w 
IV lidze. Czy ma Pan ja-
kieś plany co do zmia-
ny Klubu. Może były 
jakieś propozycje? 
- Nie, nie było żadnych 
propozycji. Nie mam też 
zamiaru zmieniać Klubu, 
tutaj się dobrze czuje. Je-
żeli jakiekolwiek oferty gry 
w innym Klubie by były to 
naprawdę musiałbym się 
dobrze zastanowić, bo w 
Wejherowie mam rodzinę, 
w Wejherowie mieszkam i 
tu się dobrze czuje. 

 „Mecz na pewno przydat-
ny, warunki dla obu drużyn 
ciężkie, ale mimo wszystko 
było bardzo przyjemnie. 
Widać było, że wszyscy 
ostro pracowali na ośnieżo-
nym boisku. Szkoda tylko, 
że nie mogliśmy zagrać z 
zawodnikami Arki Gdy-
nia, grającymi w młodej 
ekstraklasie, ale myślę, że 
ten sparing, jako jednost-
kę treningową można po-
traktować bardzo dobrze i 
solidnie” mówił bramkarz 
Maciej Szlaga.  Spotkanie 
zakończyło się wynikiem 
2:2, a bramki zdobyli: Ma-

ciej Szymański, Łukasz 
Król, Mateusz Filipski i 
Przemysław Łaga. „Zagra-
liśmy sparing wewnętrzny, 
po to by zachować taki cykl 
meczowy co sobotę i ku 
temu to miało służyć. Zbyt 
wiele nie mogłem wymagać 
od moich podopiecznych, 
gdyż boisko było zaśnieżo-
ne i śliskie. „ podsumował 
Wojciech Wasiek trener 
żółto – czarnych. Galeria z 
meczu: 
http://www.gryfwejherowo.com/
galeria-klub/category/49-sparing-
wewnetrzny-2-2-21.02.2009.html

Łukasz Nowaczyk

Sparing wewnętrzny 
W sobotnie przedpołudnie  w zamian za mecz 
kontrolny, który miał się odbyć pomiędzy 
Arką Gdynia występującą w Młodej Ekstra-
klasie gryfi ci rozegrali na Wzgórzu Wolności 
zawody między sobą.

Gryf II Orlex Wejhero-
wo w sobotę rozegrał 
kolejny mecz kontrolny 
w ramach przygotowań 
do rundy rewanżowej B 
klasy. Tym razem ich spa-
ring partnerem był grający 
w tej samej lidze zespół Eko 
Prod Szemud. Mecz był roz-
grywany na bardzo śliskiej 
nawierzchni boiska w Sze-
mudzie. „Taniec na lodzie” 
tak pojedynek ocenił trener 
gości Wojciech Bork. Rze-
czywiście dokładnie tak to 
wyglądało, zawodnicy bar-
dziej musieli się przyłożyć 
do tego by utrzymać się na 
nogach, a nie skupiali się na 
grze w piłkę. Spotkanie za-
kończyło się remisem 1:1. 
Jedyną bramkę dla Gryfa 
zdobył Dawid Klein (48’). 

Gryf II Orlex Wejherowo 
wystąpił w składzie: 
Skonieczny – Malinow-
ski (Wicon), Toruńczak, 
Tomecki, Michalak (Obe-
rzig), Kwidziński, Kepka 
(Kostuch), Rompca, Klein, 
Brzeski.

Łukasz Nowaczyk

Remis 
w Szemudzie

Czas podąża nieubła-
ganie. Zauważalne są 
pierwsze oznaki znika-
jącej zimy. 
Do rozpoczęcia rundy wio-
sennej – rewanżowej IV 
ligi postało niewiele czasu. 
Podopieczni trenera Woj-
ciecha Waśka wkroczyli 
już w ostatnią fazę przygo-
towań. W najbliższą sobotę 
28 lutego o godzinie 13.00 
Gryf Orlex Wejherowo ro-
zegra jedno z ostatnich me-
czów kontrolnych. Tym ra-
zem zagrają na wyjeździe z 
Kotwicą Kołobrzeg. Będzie 
to najsilniejszy przeciwnik 
Gryfa w tej przerwie zimo-
wej. Kotwica jest wicelide-
rem II ligi zachodniej  i ma 
zaledwie dwa punkty straty 
do lidera. 

Słyszeliśmy opinie kibi-
ców, że jesteś młodym 
i perspektywicznym 
zawodnikiem. Co o tym 
sądzisz?
- Bardzo mnie to cieszy, że 
ludzie tak uważają, ja dążę 
do tego by być, w jak naj-
lepszej dyspozycji i robię 
to czego trener ode mnie 
oczekuje. 
Jak się czujesz w wej-
herowskim zespole?
- Bardzo dobrze. Jest bardzo 
wesoła atmosfera wśród za-
wodników, a trener jak i 
prezes klubu maja do mnie 
zaufanie co bardzo mnie 
cieszy.

W sobotę 
z Kotwicą 
Kołobrzeg

Z młodym i perspektywicznym zawodnikiem Gryfa Orlex Wejherowo Krzysz-
tofem Wickim rozmawia Łukasz Nowaczyk.

Wiążesz przyszłość z 
tym klubem?
- Nie wiem. Wszystko się 
może zdarzyć. Jak na razie 
myślę tylko o tym sezonie. 
Duża jest rywalizacja o 
grę w pierwszym skła-
dzie?

- Bardzo duża, w szcze-
gólności w środku boiska, 
gdzie jest moja pozycja. 
Rok walczę o miejsce w 
podstawowym składzie i 
będę walczył dalej zobaczy-
my co będzie. 
Jak określasz szanse 
Gryfa na awans do III 
ligi?
- Moim zdaniem mamy bar-
dzo mocny zespól, ale mu-
simy włożyć w ta grę walkę 
i dużo zaangażowania, a 
skończymy sezon na pierw-
szym miejscu i awansujemy 
do III ligi. Jestem optymistą 
w tej kwestii. 

Walka i zaangażowanie
dadzą nam pierwsze miejsce
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05:35 Uwaga! 05:55 Telesklep 07:00 Granie 
na śniadanie 08:00 Brzydula 08:30 Dzień do-
bry TVN 11:00 Colin i Justin - skok na dom
to śmiały, pełen informacji program o prze-
róbkach wnętrz. Jedyny w swoim rodzaju.
12:05     Telesklep 
12:35     Na Wspólnej - serial obyczajowy
13:05     Detektywi - serial dokumentalny
14:05     W-11 Wydział Śledczy 
 - serial dokumentalny
14:45     Krok od domu
  - serial kryminalny, USA `05 
15:45     Rozmowy w toku - talk show
16:55     Sąd rodzinny - serial dokumentalny
17:55     Brzydula - serial, Polska
18:25     Detektywi - serial dokumentalny
19:00     Fakty, Sport, Pogoda 
19:50     Uwaga! - mag. reporterów
20:05     Na Wspólnej - serial obyczajowy
20:45     W-11 Wydział Śledczy 
 - serial dokumentalny
21:30     Romeo musi umrzeć - thiller, USA  
 2000. Kolejna wersja „Romea  
 i Julii”. Tym razem akcja  
 rozgrywa się w środowisku  
 gangsterów. Wrogie rodziny  
 odgrywają tu dwa walczące ze  
 sobą gangi - azjatycka i   
 murzyńska mafi a. Dzieci ich  
 przywódców wbrew woli  
 swoich rodziców zakochują się  
 w sobie. 
23:55     Agenci NCIS - serial, USA `06 
00:55     Multikino - magazyn

05:55 Złotopolscy 06:25 Globert przedstawia 
niezwykły świat natury 06:55 Telezakupy
07:25 Niezłomni 07:35 M jak miłość 
08:30 Pytanie na śniadanie 10:50 Święta wojna 
- serial 11:20 Flipper - serial 
12:10     Magnum - serial, USA `82 
12:55     Ulica lemurów - serial dokumentalny 
13:25     Koło fortuny - teleturniej 
14:00     Radiostacja Roscoe 
 - serial, Kanada
14:30     Dla niesłyszących - Złotopolscy 
15:35     Dzieciaki górą - teleturniej 
16:30     Na wariackich papierach - serial, USA
17:30     Reporterzy Dwójki przedstawiają 
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
18:59     Pogoda
19:05     Jeden z dziesięciu 
 - teleturniej 
19:35     Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat - cykl reportaży 
20:05     Barwy szczęścia 
 - serial obyczajowy 
20:40     Dr House 
 - serial obyczajowy, USA 
22:20     System 09 
 - cykl dokumentalny 
23:15     Magazyn kryminalny 997 
 - Michała Fajbusiewicza
23:50     Umowa zobowiązuje 
 - fi lm sensacyjny, USA `06 
01:25     Czy świat oszalał?
  - fi lm dokumentalny 
02:25     Zakończenie dnia

06:00 Kawa czy herbata? 08:00 Wia-
domości 08:15 Kwadrans po ósmej 
08:35 Przyjaciele z podwórka 09:00 
Jedynkowe Przedszkole 09:30 
Lilli czarodziejka 10:00 Jak zostać 
ogrodnikiem 10:30 W-skersi 10:45 
Telezakupy 11:05 Moda na sukces 
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes - magazyn
12:20     Europa bez miedzy 
12:40     Plebania - telenowela 
13:10     Klan - telenowela 
13:35     Jaka to melodia? 
14:05     Errata do biografi i 
14:30     My Wy Oni - magazyn 
15:00     Wiadomości, Pogoda
15:15     Opole 2008 na bis
  - Maryla show - koncert 
15:55     Moda na sukces 
16:45     Celownik - magazyn 
17:00     Teleexpress 
17:20     Temat dnia
17:35     Klan - telenowela 
18:00     Jaka to melodia? 
18:30     Plebania - telenowela 
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości 
20:20     Sekrety przeszłości 
 - thriller, Kanada `07 
21:55     Sprawa dla reportera 
22:30     Bronisław Wildstein  
 przedstawia
23:10     Zagubiony pokój - serial  
 S-F, USA `07 

06:00 Kawa czy herbata? 08:00 
Wiadomości 08:15 Kwadrans po 
ósmej 08:35 Strażak Sam 08:45 
Koszmarny Karolek 09:00 Jedynko-
we Przedszkole 09:30 Zagubieni z 
Lotu 29 09:55 Między mamami 
10:15     Schudnij 
10:30     Program poradnikowy
10:45     Telezakupy
11:05     Moda na sukces 
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes - magazyn
12:20     Tak jak w Unii 
12:40     Plebania - telenowela 
13:10     Klan - telenowela 
13:35     Jaka to melodia? 
14:05     Podróżnik - Atacama 
14:25     Ktokolwiek widział, 
 ktokolwiek wie... 
15:00     Wiadomości, Pogoda
15:15     300 % normy - teleturniej 
15:45     Przebojowa noc 
15:55     Moda na sukces - serial 
16:45     Celownik - magazyn 
17:00     Teleexpress 
17:20     Temat dnia
17:35     Klan - telenowela 
18:00     Jaka to melodia? 
 - teleturniej 
18:30     Plebania - telenowela 
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości 
20:20     Zemsta mnicha 
 - fi lm, USA `07 
21:50     Misja specjalna - mag, 
22:25     PZłota Rybka - fi lm dok.
23:20     Szarada - komedia sens.,  
 USA `63 
01:15     Zapisane krwią - fi lm, 

 

06:05 Złotopolscy 06:30 Milly i Molly 
06:50 Telezakupy 07:20 Przystanek praca 
07:35 M jak miłość 08:30 Pytanie na śniadanie 
10:45 Codzienna 2 m. 3 -serial 11:20 Flipper - 
serial, USA `95 
12:10     Magnum 
 - serial, USA 
13:00     Prywatne życie surykatek 
 - serial dokumentalny 
13:35     Znaki czasu 
 - magazyn 
14:00     Radiostacja Roscoe 
 - serial, Kanada 
14:30     Dla niesłyszących 
 - Na dobre i na złe 
15:35     Fort Boyard  
 - reality show 
16:30     Na wariackich papierach 
 - serial komediowy
17:30     Reporterzy Dwójki przedstawiają 
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:05     Koło fortuny 
 - teleturniej 
19:35     Hit Generator Mix 
20:05     Barwy szczęścia - serial TVP 
20:35     M jak miłość - serial 
21:30     Kulisy serialu „M jak miłość” 
 - odc. 400 
21:40     Tomasz Lis na żywo
 -  talk show 
22:40     Kryminalne zagadki Las Vegas 
 - serial sensacyjny, `05
00:20     Obrobić VIP`a 
 - serial komediowy, USA 
00:45     Pisarz
  - fi lm o Witoldzie Zalewskim 
01:30     Maleńczuk śpiewa songi Kurta Weilla 
02:15     Zakończenie programu

06:00 Kawa czy herbata? 08:00 Wia-
domości 08:15 Kwadrans po ósmej 
08:35 Strażak Sam 08:45 Małe zoo 
Lucy 09:00 Domisie 09:30 Ranczo 
pod Zieloną Siódemką 10:00 Wielkie 
porządki 10:30 Zapytaj prawnika 
10:50 Telezakupy 11:05 Moda na 
sukces 
12:00     Wiadomości
12:10     Agrobiznes 
12:20     Siła z natury - magazyn 
12:40     Plebania - telenowela 
13:05     Klan - telenowela 
13:30     Jaka to melodia?
  - teleturniej 
14:00     Słońce - fi lm dokumentalny 
14:30     Raj - magazyn 
15:00     Wiadomości, Pogoda
15:15     Piosenka dla Europy 2009 
15:55     Moda na sukces - serial 
16:45     Celownik - magazyn 
17:00     Teleexpress 
17:20     Temat dnia
17:30     Klan - telenowela 
18:00     Jaka to melodia? 
18:30     Plebania - telenowela 
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości 
20:20     Tajemne życie drugich żon
  - dramat, USA `07 
22:00     Pryzmat - pr. publicystyczny 
22:35     Budząc zmarłych - serial 
00:35     Joseph - dramat, Francja `05 
02:10     Notacje
02:25     Zakończenie dnia

05:50 Złotopolscy 06:25 Milly i Molly 06:40 
Telezakupy 07:10 Znaki czasu 07:35 M jak 
miłość 08:30 Pytanie na śniadanie 10:45 
Święta wojna - serial
11:20     Flipper 
 - serial, USA `95 
12:05     Magnum 
 - serial, USA `82 
13:05     Pierścień ognia - Indonezja 
 - fi lm dokumentalny
14:05     Radiostacja Roscoe
  - serial
14:35     Dla niesłyszących 
 - M jak miłość 
15:35     Orzeł czy reszta 
 - talk show 
16:30     Na wariackich papierach 
 - serial komediowy 
17:30     Reporterzy Dwójki przedstawiają 
18:00     Program lokalny
18:30     Panorama
19:05     Jeden z dziesięciu 
 - teleturniej 
19:35     Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat - cykl reportaży 
20:05     Barwy szczęścia 
 - serial obyczajowy 
20:40     Wiosna, panie sierżancie! 
 - komedia, Polska `74 
22:30     Warto rozmawiać 
23:20     Szkoła czarownic 
 - fi lm, USA `96 
01:05     Biuro kryminalne
  - serial kryminalny 
01:55     Zakończenie dnia

04.25 Saint Tropez 05.15 VIP  05.35 Muzycz-
ne listy 06.45 TV Market 07.20 Zbuntowani
08.20 Dziewczyny Fortuny 09.20 Beverly 
Hills 90210 11.20 mała Czarna
12.20     Saint Tropez – serial 
13.30     VIP – magazyn kulturalny 
14.00     Dziewczyny fortuny 
15.00     Beverly Hills 90210 – serial USA 
16.00     Zbuntowani – serial obyczajowy
17.00     mała Czarna – talk show 
18.00     Nie igraj z aniołem – serial
19.00     Happy Hour 
20.00     List od zabójcy – fi lm sensacyjny  
 USA/Wielka Brytania, 1998;  
 reż. Carson David; wyst. Gia  
 Carides, Patrick Swayze
 Dla człowieka czekajacego w  
 celi śierci na wykonanie wyro- 
 ku, ważny jest każdy kontakt ze  
 światem zewnętrznym. Dla  
 Race’a Damella (Patrick  
 Swayze)skazanego za zamordo 
 wanie żony, korespondecja z  
 nieznajomymi kobietami była  
 czymś więcej - namietnością.  
 Jednak pewnego dnia miala stać  
 się poczatkiem koszmaru. 
22.10     Bez uczucia – fi lm sensacyjny USA,  
 1989; reż. Blake Edwards; wyst.  
 John Ritter, Vincent Gardenia,  
 Alyson Reed, Chelsea Field, Joel  
 Brooks, Julianne Phillips
00.15     Happy Hour
01.15     mała Czarna – talk show 
02.15     Twarde lądowanie – thriller sensa- 
 cyjny USA, 2005; reż. Jim  
 Wynorski; wyst. Antonio Sabato  
 Jr., Michael Paré, Brianne Davis,  
 Kevin Dobson, Mercedes Colon

04.25 Saint Tropez 05.15 KINOmaniak
05.35 Muzyczne listy 06.45 TV Market
07.20 Zbuntowani 08.20 Dziewczyny Fortuny 
09.20 Beverly Hills 90210 10.20 Nie igraj z 
aniołem 11.20 mała Czarna 
12.20     Saint Tropez – serial 
13.30     KINOmaniak – magazyn fi lmowy 
14.00     Dziewczyny fortuny
15.00     Beverly Hills 90210 – serial USA 
16.00     Zbuntowani – serial obyczajowy
17.00     mała Czarna – talk show 
19.00     Happy Hour
20.00     Twarde lądowanie – thriller sensa- 
 cyjny USA, 2005; reż. Jim Wy- 
 norski; wyst. Antonio Sabato  
 Jr., Michael Paré, Brianne  
 Davis, Kevin Dobson, Mercedes  
 Colon, Rene Rivera. Thriller  
 sensacyjny. 
21.45     Moce ciemności – fi lm akcji USA,  
 1994; reż. Aaron Norris; wyst.  
 Calvin Levels, Chuck Norris
 Zły i okrutny, średniowieczny   
 czarnoksiężnik budzi się niespo- 
 dziewanie w czasie wspólcze- 
 snym, zakłada morderczą sektę,  
 sieje strach i zniszczenie. Do  
 walki z nim staje nieustraszony  
 policjant (Chuck Norris).
23.45     Happy Hour
00.45     mała Czarna 
 –talk show 
01.45     Chybiony Cel – fi lm sensacyjny USA/ 
 Kanada, 1996. 
03.40     Muzyczne listy – magazyn muzyczny 

04.25 Saint Tropez 05.15 Dekoratornia 05.35 
Muzyczne listy 06.45 TV Market 07.20 
Zbuntowani 08.20 Dziewczyny Fortuny 09.20 
Beverly Hills 90210 10.20 Nie igraj z aniołem 
11.20     mała Czarna 
12.20     Saint Tropez – serial 
13.30     Dekoratornia – magazyn 
14.00     Dziewczyny fortuny 
15.00     Słodkie zmartwienia 
 – serial obyczajowy
15.30     Słodkie zmartwienia 
 – serial obyczajowy
16.00     Zbuntowani – serial obyczajowy
17.00     mała Czarna – talk show 
18.00     Nie igraj z aniołem – serial.
19.00     Eureko, ja to wiem!
20.00     Dzień niepodległości – fi lm sci-fi   
 USA, 1996; reż. Roland Emme- 
 rich; wyst. Will Smith, Bill  
 Pullman, Mary McDonnell, Jeff  
 Goldblum, Randy Quaid, Vivica  
 A. Fox. Film Sci-Fi. Jeden z  
 najbardziej kasowych fi lmów  
 ostatnich lat. Obcy z kosmosu 
 przybywają na Ziemię w  
 monstrualnych statkach ko- 
 smicznych z zamiarem znisz- 
 czenia rodzaju ludzkiego i pod 
 boju Ziemi. 
23.00     KŁAMCZUCH 
 –  program rozrywkowy
02.10     mała Czarna – talk show 
03.05     Muzyczne listy – magazyn muzyczny 
03.55     Sztukateria – magazyn 

05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.811 06:00 Żar 
młodości, odc.128 07:00 TV Market 07:15 
Wielka Wygrana, odc.449 08:05 Świat według 
Kiepskich, odc.3 08:40 Świat według Kiep-
skich, odc.4 09:15 Rodzina zastępcza, odc.3
09:50     Rodzina zastępcza, odc.4
10:25     Miodowe Lata, odc.2
11:00     Malanowski i Partnerzy, odc.7
11:30     Samo życie, odc.1230
12:00     Czarodziejki, odc.69
13:00     Boston Public, odc.59
14:00     Pierwsza miłość, odc.862
14:45     Pracująca dziewczyna, odc.8
15:15     Zwariowany świat Malcolma,  
 odc.109
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.40
16:30     Malanowski i Partnerzy, odc.17
17:00     Chirurdzy, odc.58
18:00     Pierwsza miłość, odc.863
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1231
20:00     Kolekcjoner kości; USA, 1999; r. 
 Phillip Noyce; w. Denzel  
 Washington, Leland Orser,  
 Angelina Jolie, Queen Latifah,  
 Michael Rooker, Mike McGlo- 
 ne, Luis Guzmán Trzymający  
 w napięciu do ostatniej minuty  
 thriller sensacyjny w gwiazdor- 
 skiej obsadzie. 
22:00     Studio Lotto
22:40     CSI: Kryminalne zagadki Miami,  
 odc.17
23:40     CSI: Kryminalne zagadki Miami,  
 odc.18

05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.812 06:00 Żar 
młodości, odc.129 07:00 TV Market 07:15 
Wielka Wygrana, odc.450 08:05 Świat według 
Kiepskich, odc.5 08:40 Świat według Kiep-
skich, odc.6 09:15 Rodzina zastępcza, odc.5
09:50     Rodzina zastępcza, odc.6
10:25     Miodowe Lata, odc.3
11:00     Malanowski i Partnerzy, odc.8
11:30     Samo życie, odc.1231
12:00     Czarodziejki, odc.70
13:00     Boston Public, odc.60
14:00     Pierwsza miłość, odc.863
14:45     Pracująca dziewczyna, odc.9
15:15     Zwariowany świat Malcolma, odc.110
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.41
16:30     Malanowski i Partnerzy, odc.18
17:00     Chirurdzy, odc.59
18:00     Pierwsza miłość, odc.864
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1232
20:00     Świat według Kiepskich, odc.228
20:30     Świat według Kiepskich, odc.208
21:00     Mr. Deeds - milioner z przypadku;  
 USA, 2002; r. Steven Brill; w.  
 Adam Sandler, Winona Ryder,  
 John Turturro
22:00     Studio Lotto
23:10     Dobosz; USA, 2002; r. Charles Stone  
 III; w. Nick Cannon
01:40     Saloon Gier, odc.9
01:50     Saloon Gier, odc.10

05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.813 06:00 Żar 
młodości, odc.130 07:00 TV Market 07:15 
Wielka Wygrana, odc.451 08:00 Świat według 
Kiepskich, odc.7 08:30 Świat według Kiep-
skich, odc.8 09:00 Świat według Kiepskich, 
odc.243 09:25 Rodzina zastępcza, odc.7
09:55     Rodzina zastępcza, odc.8
10:25     Miodowe Lata, odc.4
11:00     Malanowski i Partnerzy, odc.9
11:30     Samo życie, odc.1232
12:00     Czarodziejki, odc.71
13:00     Boston Public, odc.61
14:00     Pierwsza miłość, odc.864
14:45     Pracująca dziewczyna, odc.10
15:15     Zwariowany świat Malcolma, odc.111
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.42
16:30     Malanowski i Partnerzy, odc.19
17:00     Chirurdzy, odc.60
18:00     Pierwsza miłość, odc.865
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1233
20:00     CSI: Kryminalne zagadki Nowego 
 Jorku, odc.53”; USA/Kanada,  
 2006; r. Joe Ann Fogle 
21:00     MOMENT PRAWDY, odc.1
22:00     Studio Lotto
22:05     Tylko miłość, odc.56
23:05     Z archiwum X, odc.118
00:05     Threshold - strategia przetrwania,  
 odc.8

05:35 Uwaga! 05:55 Telesklep 07:00 Granie 
na śniadanie 08:00 Brzydula 08:30 Dzień 
dobry TVN 11:00 Zostan top modelka 
12:05     Telesklep
12:35     Na Wspólnej 
 - serial, Polska
13:05     Milionerzy - teleturniej
14:05     W-11 Wydział Śledczy 
 - serial dokumentalny 
14:45     Krok od domu 
 - serial kryminalny, USA `05 
15:45     Rozmowy w toku 
 - talk show
16:55     Sąd rodzinny 
 - serial dokumentalny
17:55     Brzydula 
 - serial, Polska
18:25     Detektywi 
 - serial dokumentalny
19:00     Fakty, Sport, Pogoda
19:50     Uwaga! 
  mag. reporterów
20:05     Na Wspólnej 
 - serial obyczajowy
20:45     W-11 Wydział Śledczy 
  serial dokumentalny
21:30     39 i pół 
 - serial komediowy
22:30     Kuba Wojewódzki 
 - talk show
23:30     Dexter II 
 - serial kryminalny, USA 
00:40     Superwizjer - magazyn
01:15     Uwaga! 
 - magazyn
01:35     Nocne granie
  - pr. muzyczny
02:35     Telesklep 
02:55     Rozmowy w toku 

05:35 Uwaga! 05:55 Telesklep 07:00 Granie 
na śniadanie 08:00 Brzydula  08:30 Dzień 
dobry TVN 
11:00 Jak dobrze wyglądać nago 
 - reality show
12:05     Telesklep
12:35     Na Wspólnej - serial obyczajowy
13:05     Milionerzy - teleturniej 
14:05     W-11 Wydział Śledczy
  - serial dokumentalny 
14:45     Krok od domu 
 - serial kryminalny, USA 
15:45     Rozmowy w toku - talk show
16:55     Sędzia Anna Maria Wesołowska
  - serial dokumentalny 
17:55     Brzydula - serial komediowy
18:25     Detektywi - serial dokumentalny
19:00     Fakty, Sport, Pogoda 
19:50     Uwaga! - mag. reporterów
20:05     Na Wspólnej - serial, Polska
20:45     W-11 Wydział Śledczy 
 - serial dokumentalny
21:30     You can dance - Po prostu tańcz! 
 - reality show
22:30     Kuloodporny - fi lm przygodowy,  
 USA `03. Przez wiele lat  
 tajemniczy Bezimienny Mnich  
 strzegł starożytnego zwoju, w  
 którym ukryty był klucz do  
 niezmierzonej potęgi. Teraz  
 Mnich musi znaleźć następcę,  
 kolejnego Strażnika Zwoju. 
00:40     Szymon Majewski Show 
 - pr. rozrywkowy
01:45     Uwaga! - magazyn

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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